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Sammanfattning:  

Studiens syfte är att få fördjupade kunskaper om matematik- och speciallärares erfarenheter 
av hinder i matematiklärandet, särskilt avseende de elever som visar brist på motivation och 
intresse. Samt vad matematik- och speciallärare anser kan motivera och skapa intresse för de 
elever som visar sådana brister. Vi har genomfört en kvalitativ studie som ligger till grund för 
studiens resultat. Resultatet visar att förklaringar till hinder i matematiklärandet hos elever 
som visar brist på motivation kan vara av både psykologisk, didaktisk och relationell karaktär. 
Utifrån den teoretiska referensram studien stödjer sig på framkommer interaktionen mellan 
lärare, elev och undervisning i ett ständigt pågående samspel. Resultatet visar att relationen 
mellan lärare och elev har en stor betydelse för elever i matematiksvårigheter. 
Matematikundervisningens utformning är av betydelse och specialläraren utgör en central roll 
i skolans organisation där samarbete framhålls som en framgångsfaktor mellan de olika 
parterna.  
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Inledning 

Skolans uppdrag är att främja lärandet och skapa lärandemiljöer för att elever ska utvecklas 
och lyckas att nå sin fulla potential. I läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) betonas betydelsen 
av att alla elever utvecklar sin nyfikenhet och en livslång lust att lära samt att de ska ges 
förutsättningar för att bli goda samhällsmedborgare. Undervisningen i skolan ska utifrån 
elevers behov och förutsättningar anpassas för varje individ. En matematiklärares uppgift är 
att skapa förutsättningar och positiva lärmiljöer för elevers kunskapsutveckling i matematik.   
Matematikämnet har en lång historia och en betydande roll såväl i samhället som i olika 
kulturer. Den är även en stor del av livet där matematiska kunskaper är nödvändiga för den 
enskilda individen för att klara ett självständigt liv, exempelvis som att fatta väl valda beslut i 
livets många valsituationer för att hantera vardaglig matematik. Av den anledningen är 
matematik ett viktigt ämne i skolan som man har stor nytta av i framtiden (ibid). 

Elever som visar brist på motivation för att lära sig matematik och inte förstår nyttan av att 
lära sig det har visat sig vara både en didaktisk utmaning och en svårighet ur ett 
lärarperspektiv. Blomgren (2016) menar att begreppet motivation inte nämns i något av 
skolans styrdokument trots att empiridriven forskning har visat att det finns klara samband 
mellan elevers prestationer och deras motivation. Svensk forskning kring elevers motivation 
är inte så omfattande eller framträdande men det finns mer betydande internationell forskning 
kring ovanstående samband (ibid). Lgr 11 framhåller dock betydelsen av elevernas eget 
inflytande över sin utbildning samt att de ska stimuleras till lust och att ta ansvar för sitt 
lärande. Skolan skall stimulera elevers nyfikenhet och skapa självförtroende. Individens 
personliga utveckling skall utmynna i kreativa och aktiva, ansvarkännande och kompetenta 
samhällsmedborgare (Skolverket, 2011). 

De senaste 20 åren har det skett en förändring när det gäller läroplanernas utformande och 
kunskapsmål, både internationellt såväl som nationellt. Från att tidigare ha haft en 
kunskapssyn som var dominerad av räknefärdigheter till att idag se kunskaper från ett 
processinriktat perspektiv där elevernas matematiska förmågor ska utvecklas och utvärderas 
(Bergqvist et al., 2010). De senaste åren har vi sett fallande matematikresultat i PISA-
undersökningarna och dessa resultat har även livligt diskuterats i media. Huruvida svenska 
elevers kunskaper är i farozonen för den nuvarande och kommande generationen är en het 
debattfråga. 

Vi har båda lång erfarenhet av att arbeta som matematiklärare och vi har mött många elever i 
matematiksvårigheter som visar bristande motivation i ämnet. Detta upplever vi som en 
utmaning som vi kämpar med och mot, och som vi söker svar på i vårt dagliga arbete med 
eleverna. Trots våra ambitioner att främja alla elevers kunskaper genom didaktiska vägval 
brottas vi med problematiken kring elevers matematiksvårigheter och brist på motivation, att 
de inte lär sig det som det är tänkt att de ska lära sig.  

En anledning till att vi nu vidareutbildar oss till speciallärare i matematik är i hopp om att 
kunna vidareutveckla vår undervisning, främja matematiklärandet och motivationen hos våra 
elever och ge rätt stöd till elever i matematiksvårigheter.   
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Under de senaste decennierna har diskussionen om elevers otillräckliga matematikkunskaper 
varit, och är fortfarande, aktuell. En anledning kan vara att de matematiska förmågorna, som 
också blir bedömda i form av betyg (Skolverket, 2011), har en betydande roll så väl i elevers 
skolframgång som i samhället. Av den anledningen känns det som en angelägenhet att, ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv, fördjupa kunskaper om hur elevers motivation och intresse för 
matematik kan stärkas, särskilt för elever i behov av särskilt stöd.  

Disposition 

I studiens bakgrund redogörs för styrdokument och aktuell forskning, både nationell och 
internationell, som är kopplad till hinder, förutsättningar och motivation i matematiklärandet.  
Teoretiska utgångspunkter kommer därefter, följt av syfte och frågeställningar. I metoddelen 
redogörs för metodval, urval och genomförande. Där redovisas även bearbetning och analys 
av data samt hur studien lever upp till tillförlitlighet och etik. Därefter presenteras resultatet 
med efterföljande diskussioner, som består av resultat-, teori- och metoddiskussion. 
Avslutningsvis reflekteras resultatet och förslag på vidare forskning ges.      

Bakgrund 

I bakgrunden presenteras styrdokument och aktuell forskning, såväl ur ett nationellt som 
internationellt perspektiv.  Här redogör vi vad tidigare forskning har presenterat om hinder 
och förklaringar till elevers matematiksvårigheter, samt faktorer som påverkar elevers 
motivation negativt. Vi presenterar även vad forskning framhåller som goda förutsättningar 
för matematiklärande och faktorer som stärker elevers motivation. Då vårt självständiga 
arbete är en småskalig studie är vi medvetna om att vi inte belyser all tillgänglig forskning 
inom området som kan ha betydelse i sammanhanget.  

Styrdokument 

I Skollagen (SFS 2010:800) belyses barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter och 
skyldigheter i pedagogiska verksamheter. Utbildningen skall utformas i linje med de 
mänskliga rättigheterna, de grundläggande demokratiska värderingar samhället vilar på samt 
att alla människor har lika värde. En av skolans många uppgifter är att främja elevers 
utveckling till lärande och hänsyn ska tas till elevers olika behov. Skollagen framhåller att alla 
elever ska stimuleras och ges stöd för att främja sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar 
för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800).” Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper” (Skolverket 2011, s.8).  I Lgr 11 (Skolverket, 2011) klargörs att utbildningen i 
Sverige ska vara likvärdig oavsett var i landet utbildningen bedrivs. Med det menas dock inte 
att undervisningen ska utformas lika eller att resurser delas lika. Hänsyn ska alltid tas till 
elevernas olika behov och förutsättningar och särskilt ansvar ska tas för de elever som har 
svårigheter att nå utbildningens mål. ”Undervisningen kan således inte utformas lika för alla 
elever. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” (Skolverket 
2011, s.9). Lärare har viktiga uppgifter i skolan som att ta hänsyn till varje enskild elevs 
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behov, stärka elevens tillit till sin egen förmåga, skapa lust för lärande och ge elever i 
svårigheter särskilt stöd. ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet men även 
skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 
(Skolverket 2011, s.10).   

Forskningsöversikt 

Hinder och förutsättningar för matematiklärande kan ses ur tre olika didaktiska 
utgångspunkter, enligt den didaktiska triangeln (Hansson, 2012). Valet av innehållet i 
undervisningen, lärarens kompetens, elevens utveckling och tilltro till sitt lärande och hur 
dessa element samspelar och interagerar med varandra påverkar utgången för hinder och 
förutsättningar (ibid). I litteraturstudien utkristalliserar sig dessa områden. I 
forskningsöversikten har vi därför tagit utgångspunkt just utifrån de tre olika parterna: eleven, 
läraren och undervisningen. Detta för att på ett överskådligt sätt kunna redovisa de områden 
som är centrala i samband med lärande och matematiksvårigheter och även för att påvisa 
interaktionen dem emellan. Däremot upptäckte vi en svårighet att särskilja områdena helt 
ifrån varandra just på grund av hur de ständigt relaterar och påverkar varandra. I interaktionen 
mellan elev, lärare och undervisning finns det inga skarpa gränser i områdena vilket visar sig i 
forskningsöversikten. Rubrikerna talar om det huvudsakliga innehållet. Till 
forskningsöversikten har vi utgått från aktuell litteratur och forskning om motivation, hinder, 
och förutsättningar i en lärande matematisk kontext.   

Å andra sidan, när man diskuterar förutsättningar och hinder behöver man vara medveten om 
att vad och hur man ska lära sig är beroende av den tid vi lever i och de krav på kunskap som 
ställs i och av samhället (Engström, 2003). Hansson (2012) menar att samhällets och 
individens behov av kunskap inte alltid överensstämmer och ställer sig frågan vems behov av 
kunskap som verkligen gynnas. Peng och Nyroos (2012) framhåller att 
matematikundervisningen utformas i en social praktik och är därför starkt knuten till den 
kultur och den kontext man befinner sig i.  

Motivationsbegreppet 

Hur ska man då definiera elevers motivation? Som så ofta kan begrepp definieras på många 
olika sätt och begreppet motivation är inget undantag. Blomgren (2016) definierar begreppet 
som ett sammansatt och multidimensionellt fenomen och de senaste årtiondena har begreppet 
återgetts i termer av drifter, behov, intresse, förväntningar, attityder, inre och yttre motivation.  

Flertalet forskare är eniga om att motivation handlar om att individen sätter upp och uppnår 
olika personliga mål som kan vara både kort- och långsiktiga (Blomgren, 2016). En definition 
av motivation är att individen sätter upp olika mål som kan vara personliga, relaterade till 
lärande eller prestationer. En annan definition är att istället utgå från elevens motivation i en 
skolkontext och i de uppdrag en elev utför inom ramen för skolarbetet. Hur lärandet är 
organiserat och hur det fullföljs blir avgörande för elevens motivation. Det sker en 
växelverkan mellan elevens inre processer, som elevens erfarenhet och känslor, och med de 
uppgifter eleven blir tilldelad. Men även yttre faktorer som tidsaspekten, val av arbetssätt och 
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arbetsform, lärarens bedömning och återkoppling på elevens resultat kommer att ha betydelse 
för elevernas motivation. Denna växelverkan mellan inre och yttre processer gör det i sin tur 
också svårt att granska då de sker i samspel med varandra, beroende av varandra och genom 
valda fysiska handlingar (ibid). En liknande förklaring ger Håkansson och Sundberg (2012) 
som menar att forskning visar att motivation bygger på relationer mellan människor och är 
både ombytlig och beroende av det omgivande sammanhanget. Den är kopplad till individens 
erfarenhet av psykologisk karaktär, exempelvis känslor. Av den anledningen kan motivation 
sällan ses som stadigvarande eller att den kan generaliseras.      

I Vetenskapsrådets rapport (2014) definieras inre motivation som en elevs motivation att 
uppnå mål som kommer inifrån eleven själv. Däremot används inte uttrycket yttre motivation 
i denna rapport utan istället används begreppet instrumentell motivation. Detta kan 
exemplifiera just de olika definitionernas likheter men även skillnader som existerar inom 
forskning och kurslitteratur i matematik.  

I studien lutar vi oss mot Blomgrens (2016) ovan nämnda definition. Vår förståelse grundar 
sig på motivationsbegreppet utifrån en skolkontext, och i de uppdrag en elev utför inom 
ramen för skolarbetet. Vi uppfattar att det sker en växelverkan mellan elevens inre processer 
och yttre faktorer som har betydelse för elevens motivation. Dessa processer sker i samspel 
med andra och är beroende av varandra.          

Hinder och förklaringar till elevers matematiksvårigheter och brist på motivation 

Orsaker till hinder och matematiksvårigheter hos eleven kan det finnas många olika 
förklaringar till och kan sällan ses ur en enda infallsvinkel (Lunde, 2011). Varje individ har en 
känslomässig relation till matematik, vissa älskar matematik andra hatar det. En orsak till 
olustkänsla för matematik är elevers psykologiska hinder som påverkar individens lärande i 
matematikämnet exempelvis elevens motivation, självkänsla, matematikångest eller elevens 
ansträngning i ämnet (Engström, 2003; Lunde, 2011; Taylor & Fraser, 2013). Förklaringar till 
dessa hinder kan vara att eleven har misslyckats i undervisningen, vilket i sin tur kan leda till 
dålig självkänsla, negativa attityder eller bristande självförtroende (ibid). Häggblom (2000) 
hävdar att om eleverna har gott självförtroende i ämnet så påverkas resultaten positivt men 
motsatt sker vid dåligt självförtroende. Matematikängslan kan vara beroende av hur eleven 
tänker om sin egen förmåga inom matematik och hur de påverkats att känna inför ämnet 
(Samuelsson, 2005). Chouinard et al. (2007) framhåller att forskning visat att elevens egen 
uppfattning om sin kompetens är påverkad av lärares och föräldrars attityd till matematik samt 
deras syn på elevens eller barnets lärande och kunskaper. De förväntningar lärare och 
föräldrar förmedlar, påverkar elevens prestationer positivt eller negativt. En annan förklaring, 
menar Engström (2003) är att eleven inte upplever nyttan av och lusten för ämnet och av den 
anledningen helt saknar motivation och heller inte anstränger sig. Hannula (2016) anser att 
lärare behöver ta reda på varför en elev anstränger sig mycket vid en typ av uppgift och 
mindre vid en annan. Om en elev inte tror på sin egen förmåga kommer den heller inte att 
anstränga sig tillräckligt för att lära sig. Bristande motivation för skolarbete, enligt Gerrbo 
(2012), kan ge sig uttryck genom elevers ovilja och bristande ork till att arbeta. Eleverna 
saknar drivkraft eller ”inre motor” och visar motvilja till det mesta i skolan. Arbetet går 
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mycket långsamt och blir inte klart i tid eller inte alls. I speciellt allvarliga fall kan saknad av 
motivation liknas vid ett depressionstillstånd där elever inte ens orkar ta sig till skolan utan 
blir hemma (ibid). 

Matematiksvårigheter, menar Lunde (2011) kan också förklaras utifrån ett kognitivt synsätt. 
Typiska kännetecken för matematiksvårigheter hos elever är bristande arbetsminne, 
uppmärksamhet, perception och tankestrategier. Dessa kan också kopplas till svårigheter i läs- 
och skrivförmågan.    

Förutsättningar som stödjer elevmotivation  

Elever med stor matematikångest behöver en trygg undervisningsmiljö där de får mycket stöd 
och uppmuntran samt hjälp med deras ängslan i ämnet (Hannula, 2016; Wadlington & 
Wadlington, 2008). Lågpresterande elever måste få känna att de behärskar vissa delar av 
matematiken för att de ska få stärkt självförtroende och orka fortsätta arbeta vidare (Hannula, 
2016). Waeges (2009) studie om elevers motivation i matematik visade att elevens känsla av 
framgång när det gäller förståelse och kunskapsutveckling samt deras glädje över att engagera 
sig i matematikuppgifterna, hängde starkt ihop. En annan studie av Waege (2010) visade att 
elever som upplevde att de hade djupare förståelse kände en större glädje och tillfredställelse 
än elever som hade en form av mekanisk inlärning. Boaler (2017) poängterar vikten av tydlig 
återkoppling. Elever som får bedömning och återkoppling på sitt lärande, istället för betyg, 
har större möjlighet att utvecklas vilket kan leda till positiva effekter för elevens 
självförtroende. Detta leder i sin tur till högre motivation och engagemang för matematik och 
därmed också en bättre prestation. Detta stödjs av Vetenskapsrådets rapport (2014) som visar 
att formativ bedömning och lärande i matematik ger positivt utslag. Viktigt är att läraren och 
elever tillsammans tydliggör målen med undervisningen och att eleverna får feedback på sina 
tankar och visade kunskaper. Elevernas feedback till varandra är också av stor vikt.  

Lärarens roll    

Lärarens betydelse som kunskapsförmedlare och ledare är en viktig faktor för lärandet. Enligt 
Löwing (2006) kan det bli hindrande om läraren saknar goda ämneskunskaper och inte själv 
förstår den matematiska uppbyggnaden från grunden. Läraren har inte tillräckliga verktyg att 
undervisa innehållet vilket kan påverka elevernas förståelse. Samuelsson (2005) menar att det 
kan verka hindrande för eleven, och olustkänslor kan uppstå, om eleven uppfattar läraren som 
okänslig, försummande eller visar irritation. Andra hinder kan uppstå om läraren inte 
uppmärksammar elevernas behov och ignorerar dem som behöver hjälp. Detta påtalar även 
Löwing (2006) som menar att lärarens stress över att hjälpa många elever kan leda till att 
läraren inte lyssnar på elevens egentliga problem och heller inte anpassar vare sig metod eller 
innehåll till elevens behov av stöd. Samuelsson (2005) menar att orealistiska förväntningar 
också är en riskfaktor, exempelvis om läraren förklarar ett visst moment och förväntar sig att 
eleven ska förstå innehållet direkt utan andra alternativa förklaringar. En lärare som ber en 
elev svara på en matematisk fråga utan elevens vilja, kan leda till att eleven känner skam för 
att den inte kan svaret. Det finns en allmän uppfattning om att om man kan matematik då 
uppfattas man som smart och intelligent (ibid). Enligt Håkansson och Sundberg (2012) visar 
forskning att det är hindrande i elevens kunskapsutveckling om lärare är förnedrande mot 
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eleven när den gör misstag, lär sig på ett annat sätt eller behöver mer tid till inlärning. Visar 
inte lärare, menar Samuelsson och Lawrot (2009), att den tror på eleven så kan det leda till att 
motivationen hos eleven avtar.    

Forskning (Hannula, 2016; Waege & Pantziara, 2010; Boaler, 2011; Samuelsson, 2005; 
Petersen, 2012) framhäver lärarens betydelse för elevers motivation till matematik. Petersen 
(2012) menar att läraren behöver tänka utifrån ett integrerat perspektiv, dels från det sociala 
perspektivet som innefattar ett tillåtande och gott arbetsklimat, som skapar lust och tilltro, dels 
från ett kunskapsperspektiv, där lärarens goda ämneskunskaper kan sättas samman med 
elevernas vardag (ibid). Lärarens attityd till ämnet och hur läraren förhåller sig och 
kommunicerar ämnet med sina elever är av stor vikt (Samuelsson, 2005; Samuelsson & 
Lawrot, 2009). En lärare som har positiv inställning samt goda erfarenheter av att kunna 
motivera och entusiasmera elever har bättre förutsättningar för ett lärande klassrum. En lärare 
bör vara flexibel, lyhörd, engagerad och tålmodig, det gör att relationen stärks mellan lärare 
och elev och lärandeklimatet blir gynnsamt.   

Relationen mellan lärare-elev utgör ett mycket viktigt arbete, och en utmaning, i skolan menar 
både Thornberg (2013) och Ljungblad (2016). En nödvändig förutsättning för didaktisk 
kompetens är lärarens relationskompetens. Positiva relationer kännetecknas av närhet, värme, 
tillit och stöd i ett välfungerande klassrumsklimat där också lärarna visar tilltro till elevers 
potential. En engagerad lärare är effektiv och knyter starka band till elever genom att 
behandla dem med värme och respekt, speciellt till elever som visar upp ett så kallat 
”problembeteende”. Dialogen kan också innehålla inslag av sociala samtal eller personliga 
stunder (ibid). Ljungblad (2016) lyfter en problematik kring dagens lärarutbildning. Hon 
menar att fokus ligger på den pedagogiska processens effektivitet och resultat och inte på 
relationskompetensen som också har stor betydelse.   

Studier kring elevers motivation (Hannula, 2016; Waege & Pantziara, 2010) påvisar att 
viktiga faktorer för ett bra arbetsklimat är, för det första, att läraren visar respekt, lyssnar på 
alla elever och lägger tonvikten på lärande och matematisk förståelse. För det andra, att 
läraren tillåter eleverna att lära av misstag men även utmana eleverna och stimulerar deras 
självständighet. För det tredje, att läraren ger konstruktiv feedback till eleverna (ibid). I 
Vetenskapsrådet rapport (2014) skrivs det att feedback förväntas sätta igång känslomässiga 
processer som i sin tur inverkar positivt på elevernas motivation. Vilken typ och hur 
feedbacken ges är avgörande för hur den kan påverka en positiv utveckling i lärandet. 
Lärarens bild av bedömningen och det behov som framkommer styr sedan hur läraren lägger 
upp undervisningens innehåll och vilket stöd som behövs. Boaler (2011) poängterar vikten av 
att läraren ska ställa många frågor kring hur eleven tänker, vilket i sin tur ger läraren kunskap 
om elevens tankar, tankeutveckling och elevens val av strategier.  

Hinder i lärmiljön 

Vad kan då verka hindrande för elevers matematikutveckling i undervisningen? Boaler (2011) 
menar att en stor risk är om undervisningen innehåller mycket individuellt arbete utan viktiga 
frågeställningar. Det kan leda till att elever lär sig att memorera regler som de inte kan 
använda sig av eller inte förstår, det sker ett passivt lärande och en form av mekanisk räkning. 
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Dessutom finns det risk för att lektionernas innehåll blir snarlika och att elevernas 
erfarenheter och verklighet inte används, vilket kan leda till att eleverna blir uttråkande och 
inte tycker om matematikämnet (ibid). Om undervisningen till stor del utgår från en lärobok 
kan det verka hindrande. När uppgifterna mest tränar procedurhantering kan det leda till att de 
andra kompetenserna inte utvecklas (Backlund, Brandell, & Jablonka, 2013) eller om 
läroboken endast visar en lösning när det finns flera möjliga lösningar till problemet (Jitendra 
& Star, 2011). Lärobokens upplägg följer till stor del en bestämd ordning men det finns inget 
som tyder på att matematik lärs i en hierarkisk ordning. Vid byte av lärobok eller vid 
stadieövergångar kan svårigheter uppstå för eleverna om de missar moment i matematiken 
som deras tidigare lärobok inte har tagit upp (Backlund, Brandell, & Jablonka, 2013). 

Hannula (2016) menar att det är viktigt att undervisningen utgår från elevernas sociala behov 
vid gruppsammansättningar. Utifrån det, skulle det kunna tolkas som att eleverna själva ska få 
utrymme att styra gruppsammansättningar. Medan Löwing (2006) menar att det är viktigt att 
grupperna inte sätts ihop av sociala skäl då det finns risk att eleverna inte fokuserar på 
matematiken utan andra behov kan ta över.  

Elevers olikheter ses ofta som ett hinder men skall istället ses som en tillgång, menar Nilholm 
och Göransson (2013). Gerrbo (2012) menar att en inkluderande undervisning även kan 
innebära enskild undervisning om eleven så önskar det. Det ska inte ses som en exkluderande 
undervisning. Inkludering, enligt Nilholm och Göransson (2013), innebär att skolan ska 
anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och deras olika behov. Inkludering 
handlar inte enbart om var eleven skall placeras utan om dess gemenskap, delaktighet, trivsel 
och måluppfyllelse.  

Förutsättningar för en god lärmiljö 

Forskning kring elevers motivation (Boaler, 2011; Hannula, 2016; Häggblom, 2000; Waege, 
2009) framhåller vikten av ett problemlösande arbetssätt som de menar både engagerar, 
utmanar och ger eleverna chans till ett eget tänkande och egna lösningar som är motiverande 
för eleverna. De är även överens om grupparbetets och samarbetets betydelse för elevers 
motivation. Boaler (2011) och Waege (2009) påpekar även vikten av att elever får använda 
matematiken i ett sammanhang där elevernas nyfikenhet och erfarenhet får utrymme. 
Undervisningen måste vara verklighetsförankrad, vilket även Lgr 11 (Skolverket, 2011) 
påtalar, och behöver ge elever tillfällen att vara aktiva det vill säga få utforska och lösa 
problem, ställa frågor och samarbeta med andra elever (ibid). Både Boaler (2011) och 
Samuelsson (2005) menar dessutom att elever behöver lära sig matematik och vara aktivt 
engagerade genom att tillämpa och använda metoder, framställa idéer och kommunicera 
dessa. Undervisningen behöver konkretiseras med både laborativt material och vardagliga 
exempel då eleverna enklare tar till sig begreppslig kunskap i matematik. De måste ges 
möjlighet att lära genom att få utmanande uppgifter att lösa och ha förväntningarna på sig att 
lyckas (ibid).   

Waeges (2009) studie lyfter fram ett annat arbetssätt. Hon menar, genom att kombinera 
problemlösningsarbete med rutinuppgifter i en lärobok kan undervisningen skapa en bättre 
känsla av förståelse för matematik. När eleverna fick arbeta fram egna lösningar genom 
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samarbete med andra och ta del av lärarens guidning och lösningar, stärktes elevernas 
motivation relativt snabbt i positiv riktning.   

Olteanu (2013) framhåller framgångsrik kommunikation i klassrummet inte bara som ett 
verbalt verktyg utan att man även kan kommunicera i skrift, bild och ljud. Ett samband finns 
mellan att kommunicera matematiskt och lära sig matematik genom kommunikation. Eleven 
tränar sin problemlösningsförmåga och når på ett lättare sätt målen genom att delge läraren 
hur den tänkt för att lösa problem.  

Aunola et al. (2006) undersökte elevers prestationsförmåga i matematik. I resultatet framkom 
det, att om läraren har pedagogiska mål som betonar motivation och självuppfattning så ökar 
elevernas motivation för matematik. En viktig del i undervisningen, hävdar Boaler (2011) är 
bedömning för lärande. För att utveckling ska ske behöver eleverna ha en tydlig bild av vad 
de lär sig och vart de är på väg, var de befinner sig på vägen mot framgång samt vad de 
behöver göra för att lyckas och bli mer framgångsrika (ibid). Läraren har en viktig uppgift att 
göra eleverna självstyrande och medvetna om sitt eget lärande och att lärmiljön utformas så 
att elevers positiva attityder och motivation stimuleras (Aunola et al., 2006; Boaler, 2011).   

Sammanfattningsvis verkar författarna vara eniga om att för mycket individuellt arbete, till 
exempel i en lärobok, verkar hindrande i lärmiljön. En avsaknad av verklighetsförankring och 
viktiga frågeställningar, lyfts också upp som hindrande. Samstämmighet verkar råda kring 
vikten av problemlösande arbetssätt och grupparbetets betydelse. Författarna framhäver 
undervisning där kommunikation, verklighetsförankring och engagemang är nyckelfaktorer. 
Lärmiljön behöver även arbeta med tydliga målbeskrivningar som stärker elevernas lärande 
och motivation.       

Organisation och inkludering 

Skolorna behöver ha en verksamhet och organisation som kan hantera variationen av elevers 
olika förutsättningar för att lära matematik, belyser Engström (2003). Fischbein (2009) anser 
att inkluderande undervisning främjar lärandet för elever med svårigheter och kräver lika 
mycket resurser som en exkluderande undervisning för att det ska fungera. Alla yrkesroller på 
skolorna, menar Engström (2003), behöver ha ett tydligt uppdrag och veta sina 
arbetsuppgifter och ansvarsområden samt vilka förväntningar som ligger på respektive roll. 
Viktigt är att dokumentera och att ha utarbetade och nedskrivna rutiner för hur den 
specialpedagogiska verksamheten skall fungera. Hur ska arbetet organiseras och vem bär 
ansvaret? Utan dokumentation är det svårt att följa upp och utvärdera de åtgärder som 
vidtagits. När det gäller matematikundervisningen är första steget att försöka skapa 
förutsättningar i klassrummet för att alla elever ska lyckas, även de som lär långsamt (ibid). 
Boyd och Bargerhuff (2009) trycker på att samarbetet mellan matematiklärare och 
speciallärare i undervisningen skapar bättre förutsättningar för elevers förståelse. Tidig 
identifiering av stödinsatser är något Gerrbo (2012) lyfter fram i en specialpedagogisk praktik 
för elever i behov av särskilt stöd. En viktig aspekt, menar Fischbein (2009), när det gäller att 
förebygga svårigheter är ett förtroendefullt och nära samarbete mellan hem och skola och 
tidiga pedagogiska stödinsatser. Lika viktigt är att läraren har kompetens för att motivera och 



13 
 

uppmuntra elever med svårigheter. Tyvärr kan skolans ekonomi, ledning och organisation 
samt lärares bristande kompetens ibland motverka dessa mål.  

För att kunna arbeta med inkludering i skolan, menar Nilholm och Göransson (2013), bör man 
först vara överrens om vad som menas med inkludering, och vad man har att utgå ifrån vad 
gäller verksamheten. Inte förrän då kan ett utvecklingsarbete inom skolans verksamhet 
inledas. Sociala skolsvårigheter, anser Gerrbo (2012) är den största och svåraste utmaningen 
för en skola att möta. Begreppen inkludering och specialpedagogik i en-skola-för-alla handlar 
mer om social utveckling och delaktighet än om kunskapsutveckling.  

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie tar utgångspunkt i det relationella perspektivet och den didaktiska triangeln som 
ett verktyg för att förstå motivationens betydelse i elevers matematiklärande. Vår första tanke 
var att utgå från Bronfenbrenners och Morris (2006) bioekologiska teori. Under arbetets gång 
insåg vi att det analysredskapet inte var det mest passande för vår studie för att förstå, tolka 
och diskutera vårt resultat. Istället valde vi det relationella perspektivet och den didaktiska 
triangeln.      

Relationellt perspektiv 

Utgångspunkten är att se på studien utifrån ett relationellt perspektiv (Ahlberg, 2013; Persson, 
1998). Förklaringar till elevers svårigheter söks i lärmiljön, så som skolans styrning och 
organisation men även på undervisningens innehåll och organisering utifrån enskilda elevers 
förutsättningar att lära. En viktig utgångspunkt är att söka svar genom det samspel och den 
påverkan som sker mellan individen, skolan och samhället (ibid). Nilholm (2005) menar att ur 
ett relationellt perspektiv ses specialpedagogiska och särskilda behov som en social 
konstruktion och inte enbart som en individuell brist hos eleven. Problemen för eleven skapas 
i skolans system. Enligt Ahlberg (2013) finns skolproblemen i mötet mellan miljön och 
eleven själv med ett fokus på interaktionen och relationerna. Verksamheten runt eleven har 
ofta svårigheter att möta dess olikheter och särskilda behov.  

Ur ett relationellt perspektiv, menar Engström (2003), måste anledningar till hindren sökas 
utanför eleven och skolans uppgift blir att skapa goda lärmiljöer för elevens olika behov och 
olikheter. Synsättet är en elev i svårigheter, eleven är inte ensam bärare av problematiken. 
Men det måste också ställas i förhållande mot sociala och kulturella premisser för lärande. 
Diagnoserna blir inte objektiva utan snarare subjektiva utifrån de kriterier för vad eleven ska 
lära sig och kring hur bedömningen ska utföras. Ett exempel, ur en matematisk synvinkel, är 
när en elev misslyckas med att förstå en formell matematik men kan göra svåra uträkningar 
utifrån den matematik eleven möter i vardagen. En subjektiv bedömning kan då leda till fördel 
för undervisningen men till nackdel för eleven (ibid).  

Roos (2013) framhäver det relationella perspektivet för att möta och stödja elever i 
matematiksvårigheter. Miljön har stor betydelse, både för att utreda vad svårigheterna består 
av och att användas som en resurs för att stärka lärandet. Matematisk förståelse sker i en 
kulturell och social kontext, därför måste vi möta hinder i undervisningsmiljön med fokus på 



14 
 

hur undervisningen bedrivs och kan utvecklas. Hon refererar till tre dimensioner av 
inkludering: rumslig, deltagande och didaktisk. Dessa tre dimensioner påverkar hur en elev i 
matematiksvårigheter blir, eller känner sig, inkluderad i undervisningen. En kritisk aspekt 
kring inkludering, för Fuglestad (2013) fram, sker i mötet mellan läraren och eleven. Det 
perspektiv var och en bär med sig blir avgörande för, och om, känslan av inkludering infinner 
sig.    

Didaktiska triangeln 

I det relationella perspektivet söks förklaringar i lärmiljön. Undervisningens organisation och 
innehåll samt elevens möte med den omgivande miljön skapar förutsättningar för eleven att 
lära. Med den utgångspunkten anser vi det betydelsefullt att även ta utgångspunkt i en 
didaktisk klassrumskontext där ständig interaktion sker mellan elev, lärare och undervisning 
samt undervisningens innehåll.  

Den didaktiska triangeln har en lång historia inom forskning som rör undervisning. Det är en 
modell som kan beskriva och förklara interaktionen i lärmiljön. Den studerar relationen 
mellan eleven, läraren och undervisningen. Det är en grundläggande och mycket välspridd 
modell i västvärlden som har använts och fortfarande används flitigt (Håkansson & Sundberg, 
2012). Den brukar avbildas i form av en triangel där varsitt hörn representerar parterna; elev, 
lärare och undervisning. Sidorna på triangeln representerar relationen och interaktionen 
mellan dessa parter (Hansson, 2012). Modellen bygger på tankesättet att undervisningen utgår 
från en lärare (Håkansson & Sundberg, 2012). Läraren har i sin tur kunskap om innehållet i 
undervisningen och kan delge det till eleven på ett lämpligt sätt. Den didaktiska triangeln 
finns i flera varianter och det är dessutom skiftande var man lägger tyngdpunkten i det man 
studerar (ibid). Utifrån vår studie har vi valt en egen modell som kan hjälpa oss att förstå vårt 
resultat. Förutom de tre parterna, det vill säga eleven, läraren och undervisningen, ser vi att 
specialläraren har en central och stödjande roll i skolans verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. Vår modell av didaktiska triangeln. Inspirerad av Håkansson och Sundberg (2012). 
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Vi har därför placerat specialläraren i mitten av triangeln. Ringen runt den didaktiska 
triangeln symboliserar den miljö och det sammanhang som finns runt parterna som också 
påverkar elever i matematiksvårigheter som visar brist på motivation.   

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att få fördjupade kunskaper om matematik- och speciallärares erfarenheter 
av hinder i matematiklärandet, särskilt avseende de elever som visar brist på motivation och 
intresse. Samt vad matematik- och speciallärare anser kan motivera och skapa intresse för de 
elever som visar sådana brister. Det leder oss fram till följande frågeställningar:  

• Vad anser några lärare kan utgöra hinder i matematiklärandet för omotiverade elever i 
matematiksvårigheter?  

• Vilka förklaringar ger några lärare till elevers brist på motivation och ointresse för 
matematikämnet? 

• Hur utformar några lärare matematikundervisningen för de elever i 
matematiksvårigheter som visar brist på motivation och ointresse i ämnet matematik? 

• Vilken roll och betydelse har speciallärare för omotiverade elever i 
matematiksvårigheter? 

Med lärare, i våra frågeställningar, avser vi matematiklärare, speciallärare och 
specialpedagoger.  

Metod 

Genom studien ville vi få fördjupade kunskaper om matematik- och speciallärares 
erfarenheter av hinder i matematiklärandet, särskilt avseende de elever som visar brist på 
motivation och intresse. Samt vad matematik- och speciallärare anser kan motivera och skapa 
intresse för de elever som visar sådana brister.  

En kvalitativ ansats ligger till grund för studien då fenomen kan undersökas genom att få 
klarhet i och skapa förståelse för hur människor ser på, tänker på och tycker om fenomenet 
(Creswell, 2013). För att verkligen förstå ett visst fenomen behövs detaljerade, komplexa 
detaljer vilket fås i ett samtal med respondentgruppen direkt. Man behöver höra deras röster 
för förståelse. Kvalitativ forskning används när man vill få en helhet och ett sammanhang om 
ett visst problem och den äger rum i den naturliga kontext som respondenterna befinner sig i. 
Detta möjliggör en större förståelse för deras interaktion och handlingar (ibid). Olika krav 
ställs på forskaren som genomför en kvalitativ undersökning, menar Fejes & Thornberg 
(2015). Det är viktigt att reflektera över metodval, tillvägagångssätt, teoretiska 
utgångspunkter samt sina egna perspektiv, det vill säga att forskaren behöver ha ett 
eftertänksamt förhållningssätt till studien och respondenterna.  

Urval 

För att kunna genomföra studien tog vi först kontakt, via vårt missivbrev (bilaga 1), med 
rektorer på 5 olika grundskolor i samma kommun. I missivbrevet bad vi rektorerna om hjälp 
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att komma i kontakt med respondenter som skulle kunna delta i studien. Vi sökte efter 
matematik- och speciallärare med bred yrkeserfarenhet för att få goda möjligheter till så rika 
och uttömmande svar som möjligt till våra frågeställningar. Sammanlagt intervjuade vi sex 
matematiklärare och sex speciallärare/specialpedagoger, som arbetar med matematik, från de 
olika grundskolorna. Majoriteten av respondenterna arbetar på högstadiet men även de som 
arbetar på låg- och mellanstadiet deltog i vår studie. Vi sökte i första hand efter speciallärare 
med inriktning matematik, men det visade sig vara svårt att få tillräckligt med respondenter 
med den kompetensen. Därför vände vi oss dessutom till yrkesgruppen specialpedagoger som 
arbetar med matematikämnet. Hädanefter kommer vi att benämna 
speciallärare/specialpedagoger som speciallärare för enkelhetens skull. Valet av respondenter 
grundade sig i att både matematiklärare och speciallärare kan synliggöra olika aspekter som 
rör hinder i matematiklärandet när det gäller omotiverade och ointresserade elever i 
matematiksvårigheter. Ett annat perspektiv var att båda dessa yrkesgrupper kan påvisa olika 
strategier för hur matematikundervisningen utformas och vilka ytterligare tillvägagångssätt 
speciallärare kan tillföra. Dessutom har dessa yrkesgrupper olika roller och ansvarsområden i 
skolans organisation vilket kan belysa studiens frågeställningar från två olika synvinklar. I 
Lgr 11 (Skolverket, 2011) betonas vikten av att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Håkansson och Sundberg (2012) menar att i pedagogiska frågor som 
rör lärande och undervisning behöver vi söka svar i praktiken hos dem som har 
erfarenhetsbaserad kunskap. Lärarna och speciallärarna i vår studie har lång erfarenhet och 
kan på så sätt representera den beprövade erfarenheten.    

Genomförande  

Kvale och Brinkman (2014) menar att i kvalitativa forskningsintervjuer får vi kunskaper om 
hur människor tänker på och uppfattar sin omvärld. Forskaren försöker förstå världen ur 
respondenternas synvinkel och från deras erfarenheter. Den datainsamlingsmetod som vi 
ansåg passade bäst till vår frågeställning var intervjuer i fokusgruppssamtal. Vi stöder det 
valet på Chionels et al. (2003) forskning om fokusgruppssamtal. Den belyser 
gruppdynamikens betydelse för att fånga innebörden av hur en grupp individer kan uppfatta 
några centrala fenomen eller förhållanden inom ett specifikt område. Deltagarna i 
fokusgruppssamtalet bör väljas utifrån att de är kompetenta för att svara på 
forskningsfrågorna. De måste också kunna leverera varierade svar på forskningsfrågorna för 
att det skall bli pålitligt. Moderatorns roll är att se till att dominans och passivitet inte uppstår 
i gruppen och att alla får komma till tals. En liten grupp är bättre för att få tillförlitliga resultat 
eftersom varje deltagare får mer tid att göra sin röst hörd (ibid). Det stöder Wibeck (2010) 
som menar att ett fokusgruppssamtal inte bör ha färre än fyra deltagare och inte fler än sex. 
En fördel med fokusgruppssamtal är att det finns, och skapas, möjligheter att respondenterna 
genom resonemang kan utveckla nya tankar och åsikter kring fenomenet i just 
respondenternas kontext, som i detta fall är i skolans lärmiljö (Wibeck 2010; Szklarski, 2015). 
En nackdel med metoden är att det kan vara både svårt och tidskrävande att analysera 
resultaten, inte minst genom det transkriberingsarbete som forskaren måste utföra. Genom att 
använda intervjuer som forskningsmetod kommer man åt information som är näst intill 
omöjlig att få fram genom exempelvis observationer eller enkäter (Wibeck 2010).  
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Vår ambition var att genomföra fyra fokusgruppssamtal, med minst fyra respondenter vid 
varje tillfälle, i deras egen arbetsmiljö på sin skola. Sammanlagt deltog tolv respondenter i 
våra fyra fokusgruppssamtal. På grund av sjukdom, vård av barn och svårigheter att hitta 
gemensamma tider föll fyra respondenter bort innan samtalen skulle äga rum, vilket medförde 
att vi inte nådde vår ambition. Samtliga respondenter som uteblev lämnade dessutom sena 
återbud, vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att hitta någon ersättare. Efter varje 
fokusgruppssamtal fick alla respondenter frivilligt fylla i en utvärdering (bilaga 2). Syftet var 
att få kännedom om respondenterna upplevde att de hade fått sina synpunkter framförda. 

I studien bestod två av grupperna av speciallärare i matematik och två grupper bestod av 
matematiklärare, alla med lång arbetslivserfarenhet. Wibeck (2010) menar att valet av att 
välja två olika grupper, som i sig är homogena, gör att man kan jämföra likheterna och 
variationerna i varje grupp. Detta är en bra och vanlig strategi inom fokusgrupper. Om man 
istället sätter ihop heterogena grupper finns det risk för att alla i gruppen inte får utrymme, 
eller inte känner sig trygg med att uttrycka sin åsikt, exempelvis om rektorer och lärare sätts 
samman i en grupp (ibid). Detta kan ses som en risk i samtalen då studien även undersöker 
speciallärarens roll. Om vi blandat grupperna hade respondenterna möjligtvis inte känt sig fria 
att uttrycka sin åsikt beroende på hur samarbetet på skolan fungerar mellan matematikläraren 
och specialläraren. Samtidigt är vi medvetna om att en variation inom en heterogen grupp 
skulle kunnat bidra med att nya synsätt framträder som hade uppmuntrat respondenterna till 
nya tankebanor.   

Under arbetets gång har vi delat upp viss litteratur mellan oss men alltid bearbetat texterna 
tillsammans. På så sätt är vi båda förtrogna med vårt material. Vi har haft goda möjligheter att 
träffas fysiskt för att resonera och reflektera, vilket vi gjort vid många tillfällen. Vi 
transkriberade två samtal var men allt analysarbete har tolkats gemensamt.  

Databearbetning och dataanalys 

Under fokusgruppssamtalen fördelades arbetet genom att en av oss var moderator och den 
andre var assistent som förde anteckningar under samtliga samtal. Anledningen var att det 
skulle vara så lika som möjligt under varje fokusgruppssamtal samt att den som antecknade 
hade möjlighet att observera vad som hände under samtalet. En ljudinspelning genomfördes 
för att kunna transkribera och analysera samtalen. Transkriberingen utfördes så fort som 
möjligt efter samtalet då minnet var som mest aktuellt. Arbetet har transkriberats i skriftspråk 
för att underlätta läsningen och för sammanhanget, har oväsentliga ord tagits bort. I 
analysarbetet lyssnade vi på inspelningarna många gånger för att materialet skulle kunna 
bearbetas på bästa sätt. Wibeck (2010) menar att alla dessa kriterier är viktiga för att kunna 
göra en bra och noggrann analys. Den här sortens databearbetning är visserligen tidskrävande 
men att den ger den bästa grunden i analysarbetet. Hon menar vidare att när analysarbetet 
startar måste forskaren återgå till syftet för att ha rätt fokus på materialet. Creswell (2013) 
betonar vikten av att forskaren går igenom all tillgänglig data och organiserar den i kategorier 
eller i olika teman, för att söka efter en djupare och detaljerad förståelse av det data som är 
insamlad. Vårt analysarbete började med genomläsning av de transkriberade samtalen flera 
gånger. Efter det letade vi efter centrala begrepp under varje frågeställning som 
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kategoriserades. Vi sökte efter teman som vi ansåg framträdde och sammanställde dem vi 
funnit efter ytterligare granskning. Det gjordes för att försöka hitta så få teman som möjligt, 
men också för att säkerställa att det speglade fokusgruppssamtalen genom de likheter och 
variationer som framkommit. Allt analysarbete bearbetades tillsammans för bästa möjliga 
analys och för hög reliabilitet.  

Tillförlitlighet  

I en kvalitativ undersökning kan resultatet inte generaliseras på grund av det begränsade 
antalet respondenter (Fejes & Thornberg, 2015), vilket är fallet även i vår studie. För att 
studiens giltighet och validitet ska vara god ställer det krav på de val man gör. Med det 
menas, att vi är noggranna med de val vi gör med hänsyn till tillvägagångssätt, metodval och 
urval av respondenter för att det vi undersöker ska motsvara studiens syfte. Forskaren, enligt 
Creswell (2013) och Fejes och Thornberg (2015), behöver förhålla sig kritisk till sin forskning 
genom att anamma ett reflexivt förhållningssätt. För det första måste forskaren vara 
uppmärksam så att forskningen verkligen undersöker det som är tänkt att göra. För det andra 
att de erfarenheter som respondenterna har behöver återspeglas, och motsvaras, i studiens 
syfte. För det tredje att forskaren själv är en aktör i studien och att forskarens egen kunskap, 
erfarenhet, perspektiv och kreativitet kan påverka hur forskaren tolkar och analyserar 
datamaterialet (ibid). I vår studie behöver vi vara medvetna om detta för att skapa goda 
möjligheter till god giltighet och validitet. Valet att spela in samtalen styrker tillförlitligheten, 
och därmed även reliabiliteten, då inget faller bort av det respondenterna säger.  

Etiska överväganden 

Forskning är viktig för dagens samhälle och det innebär stora förväntningar på forskaren 
enligt Vetenskapsrådet (2011). Angeläget är att etiska forskningskrav som är förankrade i 
samhällets normer och värden, tas hänsyn till och att forskningen är av god kvalitet om det 
ska följa god forskningsed. Forskningen ska vara sann, granskad och öppet redovisad (ibid). 
När människor involveras i forskning är individskyddskravet det självklara, och delas in i fyra 
allmänna huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan samtalens början informerade vi 
samtliga respondenter om studiens syfte, att det var helt frivilligt samt att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan i fokusgruppssamtalet. Missivbrev (bilaga 1) skickades ut i 
förväg till respondenterna med information om studien och syftet enligt informationskravet.  
Fokusgruppssamtalen spelades in, transkriberades och analyserades. Enligt 
konfidentialitetskravet meddelades att inga namn nämns och all data avidentifieras i studien. 
Endast vi som genomfört studien har haft tillgång till materialet och det har förvarats på ett 
säkert ställe. Nyttjandekravet innebär att den insamlade data endast används i forskningssyfte 
(ibid). 

Resultat 

I denna del presenteras resultatet med utgångspunkt från de frågeställningar vi har för att 
besvara syftet med studien. Under varje frågeställning har vi tolkat och kategoriserat våra 
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respondenters uppfattningar i olika teman, som vi ansåg framträdde i vårt analysarbete. Fokus 
ligger på att redovisa likheter och variationer i respondenternas svar. Citat har plockats ut från 
alla medverkande som tydligt belyser det respondenterna lyfter fram. Resultatdelen avslutas 
med en resultatsammanfattning.    

Hinder och förklaringar till elevers brist på motiv ation 

Här nedan lyfts respondenternas syn på hinder och förklaringar med utgångspunkt från fyra 
teman som utkristalliserade sig i analysen. Dessa är inre påverkansfaktorer, lärarens roll, 
undervisningens innehåll och upplägg och yttre påverkansfaktorer. I analysarbetet upptäcktes 
att respondenternas tankar kring de två första frågeställningar om hinder och förklaringar var 
svåra att särskilja. Av den anledningen har vi sammanfört båda resultaten under samma 
rubrik.     

Inre påverkansfaktorer 

Vi fann i vår studie att många av de hinder och förklaringar som samtliga respondenter 
framhöll, kopplat till elever, är av psykologisk karaktär. Elevens negativa självbild och dåliga 
självförtroende lyfts fram som en stark bidragande orsak till elevers bristande motivation.  

                       För de förutsätter att de är värdelösa och att matte är svintråkigt om jag generaliserar hårt. (L3) 

Majoriteten av respondenterna menar också att det är vanligt att eleverna har misslyckats 
tidigare och har prestationsångest i matematikämnet.  

Det jag tänker är att det är en följd av många misslyckanden genom skolåren…en högstadieelev 
eller en mellanstadieelev kan ha så många misslyckanden bakom sig och inte lyckats vilket har 
skapat en dålig självbild eller dåligt självförtroende. (SL 4) 

Elevernas låga drivkraft där negativ inställning, låg uthållighet och undanflykter där eleverna 
heller inte vågar ta sig an utmaningar, är andra exempel på hinder och förklaringar. Samtliga 
respondenter framhäver brister i den grundläggande matematiska förståelsen som hinder. 
Flera av våra respondenter nämner även kognitiva svårigheter och brister i språkförståelsen 
eller läsning som andra hinder och förklaringar och att dessa faktorer påverkar motivationen.  

Det kanske heller inte är matten, det är läsningen. Det är där det spökar! Förstår inte vad de ska 
göra men däremot om vi pratar matte, det går bra. (L 5)         

Lärarens roll 

Respondenterna lyfter fram olika hinder och förklaringar utifrån ett didaktiskt perspektiv sett 
från läraren och elevens utgångspunkt. Här poängterar alla respondenter relationens betydelse 
mellan lärare och elev som kan påverka i både positiv som negativ bemärkelse. De menar att 
lärarens förmåga eller oförmåga att skapa trygghet och ett bra arbetsklimat påverkar elevernas 
motivation. Merparten av respondenterna diskuterade att lärarens brist på kompetens, 
utbildning och erfarenhet är en påverkansfaktor.  

…då var det ju 30 ungar i det klassrummet som hade en lärare som bara vände blad i boken och 
som inte undervisade någon gång.…men det borde vara ett måste att när man ska undervisa i 
matematik från årskurs ett, då ska man vara matematikutbildad. (L 1) 
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Brist på tid för planering och kollegiala utbyten nämnde respondenterna som ytterligare 
hinder samt att många lärarbyten kan påverka eleverna, oftast i negativ bemärkelse.  

Undervisningens innehåll och upplägg 

Från alla respondenter framkom det att undervisningens innehåll och upplägg har stor 
betydelse för elevers motivation. Brister i undervisningen menar de är när det saknas 
verklighetsförankring och tid för repetition för att befästa kunskaperna. De menar även att när 
progressionen i ämnet ökar för fort och eleverna inte har grundläggande matematikkunskaper 
påverkar det motivationen negativt. 

Jag tror det, du var inne på det i början, t.ex. att de kommer redan från mellanstadiet och har den 
här låga självbilden och de är trötta på matte…mycket svårare ganska fort i åttan och nian…så 
pass lätt på mellanstadiet så att man klarar ett betyg i sexan men är man inte motiverad och 
intresserad och man har svårigheter då blir det gigantiskt svårt på en gång. (L 1)  

Samtliga respondenter har diskuterat läromedlets betydelse i undervisningen. Den 
samstämmiga bild de lämnar är att läromedlet styr undervisningen för mycket. Åsikter som 
framkommit är att lärare utgår för mycket från läromedlet istället för att utgå från läroplanen 
och menar att inget läromedel är fullgott.  

Det är inte ju inte läromedlet som styr utan det är kursplanen. (L 2) 

Ett par av respondenterna framhåller att läroboken har för stor betydelse för elever. De yngre 
eleverna tror att matematik är att arbeta i matematikboken, medan de äldre eleverna kan 
uppleva att matematikboken är för omfattande och tråkig vilket medför en brist på motivation.  

En annan faktor som några respondenter nämner är att motivationen sänks hos eleverna vid 
uteblivet stöd. Andra respondenter menar också att en avsaknad av resurser för alla elever i 
behov av stöd, och att de stora grupperna i undervisningen, gör det ännu svårare för dessa 
elever.  

…insatserna när de börjar skolan, kartläggningen och de insatser som man gör där uteblir många 
gånger och man tänker att barnet är litet och omoget eller om man inte har resurser att stötta upp 
där, påverkar ju också väldigt mycket om barnet misslyckas redan från start…. (SL 4)  

Det framkommer från respondenterna att matematikämnet i sig är speciellt och annorlunda 
mot andra skolämnen. Det menar att ämnet framkallar mycket känslor hos eleven, är väldigt 
abstrakt, omfattande och energikrävande. Ämnet har hög status där de som lyckas anses 
smarta. För elever i behov av stöd och med brist på motivation kan ämnet bli för betungande 
och de ger upp istället.  

Matte skapar ju väldigt mycket känslor hos folk, skolan mest känsliga ämne. Det beror mycket på 
samhället, är man duktig i matte då är man smart. (L 5)          

Yttre påverkansfaktorer 

Samtliga respondenter är överens om att det finns yttre faktorer som påverkar elevernas 
motivation. De menar att föräldrars påverkan är stark och att de förmedlar sin egen åsikt kring 
ämnet matematik till sina barn. När föräldrar har en negativ attityd till matematik så överför 



21 
 

de ofta de känslorna till sina barn. De anser att föräldrar som själva har haft svårt i ämnet 
överför och legitimerar att svårigheterna även gäller deras barn. Med andra ord, föräldrar 
förmedlar att det inte är konstigt att matematikkunskapen hos barnen brister eftersom de 
själva aldrig har förstått ämnet men klarat sig bra ändå.  

Sen kan det ju vara så att eleven har vårdnadshavare som inte stöttar dem tillräckligt utifrån att de 
kanske i sin tur också har haft svårigheter. (SL 2) 

Och kanske projicerar det på sina barn och talar om för sina barn att matte är svårt. Vilket också 
kan vara en del i att barnen inte vill, vågar eller tror på sig själva, så självbilden hänger ju nära 
samman där också. (SL 4) 

Ja, man stjälper istället för att lyfta på något vis. Och man matas med det. (SL 1) 

Några respondenter framför att sociala normer som finns i samhället idag påverkar 
matematiklärandet och motivationen negativt. De anser att matematikämnet inte blir 
prioriterat av eleverna och att de har svårt att stå emot kamraters påverkan och sociala medier 
och därmed svårt att koncentrera sig på ämnet. 

Just tröttheten som kommer med allt det digitala… elever är sönderstressade på grund av den 
digitala, sociala gemenskapen. Man ska vara omtyckt, ha massor med kompisar, vara snyggast och 
bäst. Det stressar dem mycket. Matten kommer på 10:e plats i deras liv. (SL 5) 

Matematikundervisningens utformning för elever med brist på motivation   

I denna del lyfts respondenternas syn på matematikundervisningens utformning fram och 
presenteras i tre olika teman som framträdde i analysen. De är individanpassat arbetssätt, 
inkluderande och kompenserande arbetssätt samt relationen mellan lärare och elev.  I de två 
första temana i matematikundervisningens utformning noterade vi att fler variationer 
framkom i speciallärargrupperna kontra matematiklärargrupperna. Av den anledningen har vi 
valt att särskilja dem åt i denna del av resultatet, vilket inte var vår avsikt med studien.  

Individanpassat arbetssätt 

För att kunna individanpassa utifrån elevers kunskapsnivå betonar samtliga respondenter 
vikten av att ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Den kunskapen är av 
betydelse för att kunna konkretisera undervisningen, gärna med laborativt material, och 
därigenom underlätta för dessa elever. Viktigt är att anpassa undervisningen efter elevernas 
förmåga och även utifrån deras dagsform.  

Det är viktigt att balansera, det får ju inte bli för många sätt att räkna på, ibland blir det för mycket 
att välja på och då lägger de ner redan där. (SL 6) 

Eleverna ska ges möjlighet att följa klassens undervisning men med annat eller 
kompletterande material, framkom hos samtliga speciallärare. Arbetar klassen med procent så 
gör alla det i klassrummet men med olika uppgifter och i olika böcker.  

Ett sätt att individualisera, lyfter några matematiklärare fram, kan vara att kopiera två sidor ur 
läroboken till varje lektion, då vet eleven vad den ska göra, vad som förväntas av den och att 
det blir klart under lektionen. En tjock matematikbok kan verka skrämmande för elever och 
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leda till att de blir omotiverade. Det finns inte ett material som passar varje elev i rätt årskurs. 
De menar att varje elev har olika behov, behöver olika slags träning och att det alltid är något 
som fattas i befintliga läromedel.    

I den bästa av världar så har jag ett skåp med olika läromedel…den här hyllan är geometri, nästa är 
algebra och det finns material som man kan plocka av…när jag tänker matte så ser jag i mitt huvud 
hyllor med algebra och geometri. (L 1)  

Inkluderande och kompenserande arbetssätt  

En förutsättning för inkludering, menar samtliga speciallärare, är att kartlägga hur 
undervisningen skall utformas för att tillgodose elevers varierande behov. Ett inkluderande 
arbetssätt innebär att eleven är delaktig och känner sig inkluderad, att eleven har en känsla av 
sammanhang angående undervisningen. De anser att även om elever får stöd hos speciallärare 
är det viktigt att klassens planering och undervisning följs så att de arbetar med samma 
arbetsområde. Oavsett var eleven befinner sig och är placerad i lärsituationen så blir eleven 
inkluderad när den känner sammanhang med klassens lärande. 

Jag tänker, på så sätt blir de ju inkluderade oavsett om man är utanför. Om man är exkluderad från 
gruppen men man jobbar utanför med samma saker så att de kommer in och känner sammanhang. 
Det är ju en mer större inkludering…. (SL 4)  

Digitala hjälpmedel möjliggör ett individanpassat arbetssätt, är alla respondenter eniga om.  
De beskriver att eleven bör få tillfälle att redovisa sina kunskaper på olika sätt, muntligt, 
skriftligt och bildligt. Det är viktigt att utgå från elevers intressen och att använda vardagliga 
föremål är en annan framgångsfaktor för att verklighetsförankra och visualisera 
undervisningen.   

Att försöka bryta ner uppgifter och det vi håller på med så att verkligen verklighetsförankra eller 
att man sätter in det i ett sammanhang…för det ökar ju också motivationen att förstå varför. (SL 1) 

Samtliga respondenter menar att laborera är bra, blir matematiken för abstrakt är det svårare 
att förstå. Tydliga genomgångar för att stärka elevers framgångar och kompensera elevers 
svårigheter är något som lyfts fram av matematiklärarna. De lyfter också fram vikten av 
utbildade matematiklärare som bedriver matematikundervisning, vilken ska vara väl 
förankrad i läroplanen och inte bara i ett läromedel. Några respondenter menar att Skolverkets 
utbildningssatsning Matematiklyftet kan bidra till bra undervisning som gynnar både låg- och 
högpresterande elever.   

Relationen mellan lärare och elev 

Relationen mellan lärare och elev har en mycket stor betydelse, är samtliga respondenter 
överens om. Utan en bärande relation är det svårt att få till en lärande situation. Speciellt för 
elever som saknar drivkraft är det extra viktigt att skapa bra relationer. Tankar som framträder 
hos samtliga respondenter påtalar vikten av att sprida positiv energi och skapa förtroende hos 
eleverna. En positiv elevsyn och inställning, framförallt för de omotiverade, och en tro på 
deras förmåga och en vilja att hjälpa eleven är andra tankar som framträdde.    
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Sen behöver du ha, framförallt till de här som har dålig motivation och har svårigheter och har 
du en positiv inställning till dem, alltså en positiv elevsyn, du kan det här, jo men jag ska hjälpa 
dig, jag ska se till att vi kommer dit. Gör man inte det, då är man körd. (L 3) 

Många elever har jobbigt med skolbyten och stadieövergångar, menar samtliga respondenter. 
Ett exempel är i början av årskurs sju då det är många nya ämneslärare att bygga relation med, 
jämförelsevis med årskurs sex när de har haft en klasslärare.  

När nya elever kommer in i ett klassrum så tar det ungefär tre minuter så vet jag vilka elever jag 
snabbt måste bygga relation med! Här kommer det att bli jobbigt! Då måste jag lära känna de här 
eleverna först, de andra tar jag sen… (L 6)  

De lämnar en trygg miljö och många lärarbyten kan skapa kaos för eleverna. Det kan medföra 
svårigheter för de som saknar motorn att börja om igen på en ny skola. 

Organisation, hur elever byter skolor…man har varit kanske i en trygg miljö och flyttar som 
kanske också kan ge svårigheter och omotivation…eleverna som inte har de här drivkrafterna, 
inte känner att man orkar börja om eller…den här känslan av sammanhang förvinner. (SL 4) 

Speciallärarens yrkesroll  

I följande del framträdde fyra teman kategoriserade efter respondenternas syn på vilken roll 
och betydelse specialläraren har för omotiverade elever i matematiksvårigheter. Dessa är stöd 
för elev, lärare och undervisning, kartläggande roll, individualisering samt 
förtroendeskapande roll.  

Stöd för elev, lärare och i undervisning  

Samtliga respondenter poängterar vikten av speciallärarens roll och betydelse för elever i 
behov av stöd som saknar motivation. De menar att den goda relationen mellan elev och 
speciallärare är av stor betydelse.  

Jag tycker det här att skapa relationer är jätteviktigt när det gäller elever som saknar drivkraft. Att 
vi får en god relation och att de har ett förtroende för mig och att vi försöker jobba på ett positivt 
sätt. Som klasslärare kan man absolut göra det men då blir det mer kollektivt. (SL 1) 

Speciallärarens roll blir extra betydelsefull genom att yrkesgruppen försöker sprida trygghet 
och positiv energi till eleverna är en gemensam syn av respondenterna. En ytterligare roll är 
att försöka skapa och ge möjlighet till att eleverna får lyckas.   

Men jag tycker att vi förmedlar till eleven att lita på sig själv, att bygga självförtroende, en 
självtillit. Våga göra fel, det händer faktiskt inget, mer än att man får sudda. (SL 6) 

Samtliga respondenter menar att det är betydelsefullt att lyfta fram elevers framgångar och att 
skapa en förståelse för elevens behov. Lika viktigt är det att bekräfta eleverna så väl som 
individer som i undervisningen.     

Jag tror att det är bra att få byta miljö, att i bästa fall få sitta ensam eller att man är två stycken. De 
barnen som kommer därifrån har fått vara med om att lyckas. De har fått gjort saker de har klarat 
av, de har lärt sig något. Det blir små, små steg men det går trots allt i rätt riktning när de kommer 
från spec. (L 4) 
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Några respondenter framhäver vikten av att det finns ett kollegialt utbyte mellan 
matematikläraren och specialläraren men även att de ska kunna coacha matematiklärare vid 
önskan eller behov. De menar också att specialläraren kan fungera som ett stöd för 
matematiklärare.  

Utan våra speciallärare och det de upptäcker på sina stunder som de sen delger oss. De säger: 
”Tänk på det här.” Jag har fått fantastisk hjälp, saker som kanske har tagit mig månader att 
upptäcka, kan de ha sett på ett par lektioner. Så där är ju speciallärarens roll jätteviktig för mitt 
jobb i klassrummet. (L 4) 

Hos majoriteten av respondenterna framkom det att matematikläraren ofta behöver ha ett 
grupperspektiv medan en speciallärare oftare kan och behöver anta ett individperspektiv. En 
viktig roll för specialläraren, tillsammans med matematikläraren, blir att se och upptäcka 
individers behov av stöd i klassrummet.  

Och det är ju aldrig statiskt. Det är ju en väldigt stor fördel att matteundervisningen tillsammans 
med henne, som speciallärare, alltid är föränderlig utefter vad elever och vi faktiskt behöver och 
vad gruppen behöver. (L 1) 

När det gäller undervisningen framhäver samtliga respondenter vikten av att speciallärare är 
ett stöd i klassrummet i undervisningen, både för elever och för matematiklärarna. En viktig 
roll för yrkesgruppen blir att stödja eleven i sin matematikutveckling genom att tillsammans 
med lärare och elev sätta upp tydliga mål, som det finns möjlighet att uppnå inom rimlig tid.      

Kartläggande roll 

Det som samtliga respondenter framhäver som en viktig roll för en speciallärare är att ansvara 
för och vara en del av skolans elevhälsoarbete.  

Elevhälsan, där diskuterar vi angående eleven och utifrån våra kompetenser. Vi bygger på det som 
fungerar. (SL 5) 

Alla respondenter är överens om att speciallärarna har ett stort ansvar för dokumentation kring 
elever i behov av stöd. En annan uppgift är att utreda vad elevers matematiksvårigheter består 
av för att rätt åtgärder och stödinsatser ska kunna tillsättas. Detta dokumenteras i ett 
åtgärdsprogram.   

Ja, det är ju väldigt viktigt att göra en kartläggning så man vet var eleven står 
kunskapsmässigt…Dels kartlägga det som händer på gruppnivå och sen på individnivå…(SL 2) 

Utformandet av åtgärdsprogram. I utformandet är det jätteviktigt att man sätter sig ned 
tillsammans och tar fram det som är viktigt, vad har du sett, vad har jag sett, vad tror vi att den här 
eleven skulle kunna klara av de närmaste tre-fyra månaderna i matten? (L 4) 

Speciallärarnas arbete innebär, enligt alla respondenter, att arbeta både förebyggande som 
med speciella åtgärder och extra anpassningar. Samarbetet mellan läraren och specialläraren 
är viktigt för att elevens stödinsatser ska ge effekt, menar de.   

Samarbetet är ju jätteviktigt. Vi kan ha elever som är där två lektioner i veckan, då måste det 
finnas möjligheter att stämma av med varandra så man jobbar med samma område, så de får en röd 
tråd. (L 6) 
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Individualisering 

Tiden är en stor avgörande faktor, anser majoriteten av respondenterna. De menar att många 
elever känner sig stressade för att de inte har tid att sätta sig in och verkligen få en förståelse 
för matematik. I ämnet är tempot högt på lektionerna och eleverna får sällan tid att göra klart. 
Detta utkristalliserar sig tydligare hos de respondenter som arbetar på högstadiet.   

Men det är ju tiden som mycket är avgörande, det är ju en väldig stress många gånger och att man 
liksom inte har tid att sätta sig in och förstå. Proven ligger på samma vecka för att man måste hålla 
tidsplanen, det är ju väldigt tidsfokuserat. I alla fall för oss på hög. (SL 1)  

Samtliga respondenter framför att speciallärare kan stötta vid prov och bedömningsuppgifter 
och då också ge mer tid utöver lektionstiden. Det kan bli en mysig stund tillsammans med 
speciallärare i en annan miljö, tid som är elevens egen och där den eleven står i centrum.   

Några respondenter samtalar om att det är viktigt att eleverna själva får vara med och påverka 
hur de vill bli bedömda och visa sina kunskaper. De menar att en bedömning inte alltid 
innebär ett skriftligt prov. En elev i svårigheter som har lärt sig ett moment i matematik vill 
också visa sina kunskaper på olika sätt. Vetskapen om den möjligheten innebär en trygghet 
för dem.  

Då kan man visa för dem att nu har du nått det här kunskapskravet så att de får den här direkta 
feedbacken…vi är ganska duktiga på att göra bedömningar under lektioner…jag tror att 
provsituationer ställer till det. (L 2) 

Förtroendeskapande roll  

En viktig roll som speciallärare har, är att skapa en förståelse för eleverna även om de är 
omotiverade eller har andra svårigheter, menar samtliga respondenter. De påtalar vikten av att 
förmedla till eleven att lita på sig själv, bekräfta dem och bygga självförtroende. Det är även 
viktigt att specialläraren skapar en förtrogenhet med eleven för att kunna möta den. Det kan 
bättre möjliggöra vad svårigheterna handlar om, som kan vara både kognitiva svårigheter och 
av psykologisk karaktär. Relationen har en stor betydelse och att eleven känner förtroende för 
specialläraren.   

Jag tänker, att få vara den som får syn på vad det är som du har svårt med…att de får känna      
förtroende för en…att man liksom kommit innanför deras skal….(SL 3) 

Att vi får en god relation och att de har ett förtroende för mig och att vi försöker jobba på ett 
positivt sätt. (SL1) 

Miljön har även betydelse, att man kan få jobba utanför klassrummet, enskilt eller i liten 
grupp. I en liten grupp blir det ofta en stunds trevlig samvaro och på så sätt blir 
sammanhanget matematik något positivt, enligt respondenterna.    

När vi jobbar med en liten grupp och vi sitter med dem så hinner man rätt mycket så då kan man 
passa på att prata och ha lite skoj. Matte blir på något sätt positivt, sammanhanget matte blir 
positivt. Till slut så går det lättare och lättare…. (SL 6) 
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Resultatsammanfattning 

Här sammanfattas resultatet kort utifrån de teman som framträdde i studien. Resultatet visar 
att det finns många hinder och förklaringar till brist på motivation i matematiklärandet och att 
det är komplext. Många av förklaringarna respondenterna lyfter fram kan vi relatera till 
psykologiska hinder och förklaringar. De lyfter fram ett dåligt självförtroende och en negativ 
självbild hos eleven som bidragande orsaker. Brister i grundläggande matematikkunskaper 
och flera år av misslyckanden bakom sig resulterar i en låg drivkraft. Resultatet visar att 
samspelet mellan lärare och elev där bra relationer dem emellan har en stark påverkan, liksom 
lärarens kompetens. Det ser vi som didaktiska hinder och förklaringar. I undervisningens 
innehåll och upplägg framhålls brist på tid och läromedlets betydelse. Föräldrars negativa 
attityd till matematik är yttre påverkansfaktorer som kan inverka på elevers lärande och 
motivation.  

Respondenterna redogör för ett individanpassat arbetssätt i matematik där de lyfter fram 
anpassning utifrån elevens kunskapsnivå och det laborativa materialets betydelse i 
undervisningen. Ett inkluderande och kompenserande arbetssätt från ett elevperspektiv 
innefattar elevens känsla av sammanhang i matematikundervisningen där 
verklighetsförankring, hjälpmedel och lärarens stöd har stor betydelse. Relationens betydelse 
mellan lärare och elev poängteras som mycket viktig, särskilt för omotiverade och 
ointresserade elever. 

Speciallärare har en viktig roll att ge stöd till elev, lärare och undervisning. De kan förmedla, 
till eleverna, en känsla av trygghet, ge positiv energi, skapa förståelse i ett individperspektiv. 
Tillsammans med matematiklärarna har de ett samarbete utifrån ett grupperspektiv. Ansvar 
för dokumentation och åtgärdsprogram är en kartläggande roll som ingår i speciallärares 
arbetsuppgifter. Individualisering innebär att ge mer tid utöver lektionstid vid exempelvis 
bedömningar och undervisning i en annan miljö. För att få syn på om elevens svårigheter är 
kognitiva eller psykologiska belyses vikten av en förtroendeskapande roll. Här kan vi se att 
relationen har stor betydelse.   

Diskussion 

Inledningsvis redovisas en resultatdiskussion kring studiens resultat kopplat till studiens syfte, 
forskningsöversikt och forskningsansats. Sedan kommer en redogörelse för hur resultatet kan 
kopplas och förstås utifrån teoretiska utgångspunkter. Detta resultat relateras och jämförs med 
tidigare redovisade forskningsöversikt. Därefter kommer en metoddiskussion där val av 
metodansats och datametod diskuteras. Avslutningsvis förs ett resonemang om våra 
reflektioner utifrån resultatet såväl som förslag på nya frågeställningar.  

Resultatdiskussion 

Studien har en kvalitativ metodansats där tolv respondenter som undervisar i matematik har 
intervjuats i form av fokusgruppssamtal. Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om 
matematik- och speciallärares erfarenheter av hinder i matematiklärandet, särskilt avseende de 
elever som visar brist på motivation och intresse. Samt vad matematik- och speciallärare anser 
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kan motivera och skapa intresse för de elever som visar sådana brister. Resultatdiskussionen 
består av tre huvudrubriker som är disponerad utifrån studiens frågeställningar. De är hinder 
och förklaringar till elevers brist på motivation, matematikundervisningens utformning och 
speciallärarens yrkesroll.  

Hinder och förklaringar till elevers brist på motivation 

Här följer en diskussion avseende studiens två första frågeställningar. Teman som 
utkristalliserade sig i vår analys av vårt datamaterial var: inre påverkansfaktorer, lärarens roll, 
undervisningens innehåll och upplägg samt yttre påverkans faktorer.  

Resultatet visar att hinder och förklaringar kopplat till eleven ofta är av psykologisk karaktär. 
Respondenterna beskriver elevernas negativa självbild och dåliga självförtroende som en stark 
orsak till bristande motivation. En låg drivkraft och uthållighet samt en negativ inställning 
förs också fram som hinder. Detta bekräftas av forskning (Engström, 2003; Lunde, 2011; 
Häggblom, 2000; Gerrbo, 2012) som påtalar den psykologiska faktorn och den känslomässiga 
relationen till ämnet som starkt bidragande orsak till elevers bristande kunskaper och 
motivation. En förklaring, menar respondenterna, är att eleverna har ett tidigare misslyckande 
i matematikundervisningen som också kan leda till prestationsångest. Denna förklaring 
stämmer väl överens med vad Engström (2003) och Lunde (2011) lyfter fram. Häggblom 
(2000) och Samuelsson (2005) menar att elevens egen känsla och tanke påverkar förmågan 
inom matematik, negativt såväl som positivt. Lgr 11 (Skolverket, 2011) trycker på vikten av 
att stärka elevens tillit till sin egen förmåga. Här kan vi se en utvecklingspotential genom att 
lärare aktivt arbetar med elevers inre faktorer som kan påverka motivationen.  

Resultatet visar att relationen mellan lärare och elev är mycket betydelsefull. Respondenterna 
poängterar vikten av lärarens förmåga att skapa trygghet och ett bra arbetsklimat för att stärka 
elevens motivation. De menar att en oförmåga till detta kan stjälpa omotiverade elever. Inom 
forskningen (Boaler, 2011; Hannula, 2016; Löwing, 2006; Petersen, 2012; Samuelsson, 2005; 
Waege & Pantziara, 2010) lyfts lärarens betydelse också fram som en viktig faktor. Petersen 
(2012) menar att ett integrerat tankesätt, där läraren både utgår från ett socialt perspektiv och 
ett kunskapsperspektiv, är en framgångsfaktor. Ljungblads (2016) studie styrker vikten av 
lärarens relationskompetens som lika nödvändig som ämneskompetensen i 
undervisningssituationen. Det är en utmanande tanke att framtida lärarutbildningar satsar på 
att utbilda lärarstudenter i relationskompetens, anser vi. 

Merparten av respondenterna lyfter även betydelsen av lärarens kompetens, i form av 
utbildning och erfarenhet, som en påverkansfaktor. Medhåll från forskningen finns där 
Löwing (2006) anser att lärarens kompetens är avgörande för elevers goda 
matematikkunskaper. Samuelsson (2005) lyfter betydelsen av hur läraren kommunicerar och 
förhåller sig till ämnet. Vissa respondenter nämner även tidsfaktorn som ett hinder. De anser 
att brist på tid påverkar undervisningen och pedagogiska diskussioner med kollegor uteblir. 
Det i sin tur påverkar undervisningen och indirekt eleverna. Vi ser en överensstämmelse 
mellan resultat och forskning när det gäller lärarens betydelse och kompetens. Däremot lyfter 
inte forskningen tidsaspekter som påverkansfaktorer medan respondenterna gör det.  
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Resultatet påvisar vikten av att en god undervisning har betydelse för elevers motivation. 
Respondenterna lyfter fram en verklighetsförankrad undervisning där tid också ges för att 
befästa kunskaper. Såväl inom forskningen (Boaler, 2011; Samuelsson, 2005) som i Lgr 11 
(Skolverket, 2011) påtalas vikten av en verklighetsförankrad undervisning. Vikten av att 
använda matematiken i ett sammanhang utifrån elevers verklighet förespråkas där vardagliga 
exempel kan användas för att konkretisera matematiken. Detta kan leda till ökad förståelse 
och motivation. Utifrån detta anser vi det särskilt angeläget att tidiga specialpedagogiska 
insatser prioriteras i de lägre åldrarna ute på skolorna, eftersom det är då elevers matematiska 
färdigheter grundläggs.  

Resultatet visar att lärobokens påverkan på undervisningen är stark och att den dessutom styr 
undervisningen i för hög grad. Några respondenter menar att läroboken även påverkar 
elevernas syn på matematik, vilket vi tolkar är ur en negativ synvinkel. Inom forskning 
framträder även läroboken som en påverkansfaktor. Backlund et al. (2013) riktar kritik mot att 
ensidig läroboksundervisning innehåller för mycket procedurhantering och att andra 
matematiska kompetenser förbises. Boaler (2011) anser att för mycket individuellt arbete och 
ett innehåll som inte är varierande verkar hindrande. Detta tolkar vi innefattar en 
läromedelsstyrd undervisning.  

Några respondenter menar att det finns en koppling mellan behov av stöd och motivation. De 
menar att avsaknaden av resurser på skolorna gör att elever i matematiksvårigheter inte får 
rätt stöd vilket påverkar motivationen negativt. Även Engström (2003) lyfter den 
specialpedagogiska verksamheten och dess organisation. Han påtalar vikten av god 
organisation, dokumentation och rollfördelning för en god specialpedagogisk verksamhet. Vi 
tolkar studiens resultat som att orsakerna till problematiken på skolorna beror till större del på 
bristande ekonomi och specialpedagogiskt utbildad personal än på bristande organisation. 
Utifrån detta och sett ur ett samhällsperspektiv behöver makthavare prioritera skolans 
verksamhet för att arbeta i enlighet med skolans styrdokument, anser vi.  

Resultatet visar att även yttre faktorer påverkar elevernas motivation. De lyfter i synnerhet 
fram föräldrars påverkan på sina barn och menar att en negativ föräldrasyn till matematik 
överförs till barnen som också får en negativ attityd och självbild till ämnet. Även Chouinard 
et al. (2007) lyfter detta dilemma och menar dessutom att såväl positiva som negativa 
förväntningar från både föräldrar och från läraren har stor betydelse för hur eleven utvecklas. 
Här ser vi en utvecklingspotential att skolorna arbetar med att tydliggöra detta för föräldrar till 
exempel på föräldramöten. 

Matematikundervisningens utformning 

Här diskuterar vi matematikundervisningen kopplad till studiens tredje frågeställning utifrån 
tre teman. Dessa är individanpassat arbetssätt, inkluderande och kompenserande arbetssätt 
samt relationen mellan lärare och elev.  

Respondenterna lyfter fram att ett individanpassat arbetssätt baserat på elevers kunskapsnivå 
och förförståelse, är viktigt att utgå ifrån när undervisningen utformas. Laborativt material 
underlättar för elevens förståelse och nyttan av ett arbetsmaterial som motsvarar elevens 



29 
 

kunskapsbehov. Detta stöds också av Boaler (2011) och Samuelsson (2005) som menar att 
matematiken ska vara verklighetsförankrad och konkretiserad för att elever ska ta till sig 
begreppslig matematik, vilket också poängteras i Lgr 11 (Skolverket, 2011). En omfångsrik 
matematikbok kan verka skrämmande och det finns inget fullgott befintligt material som 
passar för alla elever, eftersom behovet skiftar och är individuellt, menar respondenterna.  

Ett inkluderande och kompenserande arbetssätt möjliggörs genom olika matematiska 
hjälpmedel och olika metoder för att redovisa sina kunskaper, menar respondenterna. De 
poängterar också vikten av att utgå från elevers intressen och verklighetsförankra 
undervisningen. Det stämmer överrens med Boaler (2011) som betonar vikten av att 
matematikundervisningen byggs på elevers verklighet och erfarenheter för att de inte ska bli 
uttråkade. Löwing (2006) menar att otillräckliga ämneskunskaper hos läraren kan utgöra ett 
hinder för elevers matematikinlärning och förståelse. Om läraren inte själv förstår blir det 
svårt att vara ett stöd för eleven. Vikten av lärarens kompetens lyfts även fram av vissa 
respondenter. För respondenterna innebär ett inkluderande arbetssätt att eleven känner sig 
inkluderad och har en känsla av sammanhang angående undervisningen oavsett var eleven är 
placerad. Begreppet inkludering diskuteras av Nilholm och Göransson (2013) utifrån elevers 
delaktighet och gemenskap, inte var eleven befinner sig i undervisningen.  

Samtliga respondenter menar att relationen mellan lärare och elev är en förutsättning för 
lärande särskilt för de elever som saknar motivation, intresse och drivkraft. Ljungblad (2016) 
och Thornberg (2013) betonar lärarens relationskompetens som en nödvändig utgångspunkt 
för en didaktisk kompetens. Undervisningen ska genomsyras av lärarens tro på elevernas 
förmåga till lärande och ett positivt klimat ska råda i lärandemiljön. En positiv inställning till 
elever och ämnet matematik framhåller Samuelsson (2005) som en förutsättning för en god 
relation. Bra bemötande och lyhördhet är andra framgångsfaktorer som påverkar eleverna 
positivt. Tolkningen vi gör, utifrån resultatet, är att en fungerande relation med eleverna har 
en avgörande betydelse för inlärningen. Har man inte ett ömsesidigt förtroende för varandra 
så kommer läraren ha svårt att motivera, leda och coacha eleverna i deras inlärningsprocess.  

Speciallärarens yrkesroll  

I denna del som är kopplad till frågeställning fyra diskuteras resultat utifrån fyra teman: elev, 
lärare och undervisning, kartläggande roll, individualisering samt förtroendeskapande roll  

Alla respondenter är eniga om att speciallärare har en mycket viktig roll i att ge stöd i 
undervisningen för både elev och lärare. Den goda relationen mellan speciallärare och elever 
är betydelsefull för att kunna lyfta eleverna kunskapsmässigt i undervisningen. Det är viktigt 
att speciallärarna kan förmedla en känsla av trygghet, ge positiv energi, skapa förståelse i ett 
individperspektiv. Detta stöds i Lgr 11 (Skolverket, 2011) där individens behov ska 
tillgodoses i undervisningen, särskilt för dem som har svårigheter. I ett grupperspektiv 
utvecklar speciallärarna undervisningen tillsammans med matematiklärarna samtidigt som de 
har en stödjande roll gentemot matematiklärarna i deras yrkesroll.   

Den kartläggande rollen med ansvar för dokumentation ligger hos specialläraren, är 
respondenterna eniga om. Engstöm (2003) menar att den specialpedagogiska verksamheten 
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ska organiseras och att det ska vara tydligt vilka uppdrag varje yrkesroll har. 
Dokumentationen innehåller frågorna: Hur ska åtgärderna genomföras och vem ska 
genomföra dem? Åtgärderna följs sedan upp och utvärderas. Respondenterna värdesätter 
samarbetet mellan matematiklärare och speciallärare och menar att det är en förutsättning för 
att stödinsatserna ska fungera.  

Tiden lyfter respondenterna upp som ett dilemma, där eleverna känner stress för att tiden inte 
räcker till för att göra klart och förstå. Det här visade sig vara ett mer frekvent fenomen på 
högstadiet där tempot är högt för att tidsplanen är fylld. Vi som båda har arbetat med 
matematik i många år är väl medvetna om kursplanens upplägg i matematik (Skolverket, 
2011). Därför är det viktigt att inte en tjock matematikbok med ett omfattande innehåll styr 
undervisningen utan att det är läroplanen som ligger till grund för undervisningens upplägg, 
anser vi. Såväl Backlund, Brandell och Jablonka (2013) som Jitendra och Star (2011) lyfter 
fram lärobokens negativa påverkan i undervisningen. Respondenterna betonar speciallärarens 
roll som en viktig del i undervisningen där en elev kan få extra tid i ett litet sammanhang 
utanför klassrummet. Prov och bedömningar framkallar känslor hos elever och där kan 
specialläraren vara ett bra komplement och har möjligheten att ge extra tid.  

Teoridiskussion 

Nedan följer en diskussion utifrån resultatet kopplat till teoretiska utgångspunkter.  

Resultatet i studien visar att respondenterna understryker vikten av goda relationer mellan 
lärare och elev. Här framhävs komponenter som ett gott arbetsklimat och trygghet som extra 
betydelsefullt för elever med bristande motivation. Det kopplar vi till det relationella 
perspektivet och synsättet där man anser att förklaringar till matematiksvårigheter kan och ska 
sökas i miljön med fokus på interaktion och relation (Ahlberg, 2013).  

Respondenterna lyfter även kopplingen mellan behov av stöd och motivation. De menar att 
bristen på resurser påverkar elever i svårigheter och i sin tur motivationen. Vi tolkar det som 
att respondenterna anser att andra faktorer, exempelvis ekonomin, påverkar organisationen för 
mycket. Det är inte eleven i matematiksvårigheter som är det största hindret utan skolans 
organisation har en avgörande betydelse, menar Nilholm (2005). Här tycks vi se att 
respondenterna antar ett relationellt perspektiv där förklaringar söks i lärmiljön och där 
skolans organisering är en pusselbit för att inkluderingstanken ska bli verklighet. Vi kunde 
dock ana en frustration hos respondentera där deras inkluderande synsätt framträder men att 
det inte alltid är förenligt med förutsättningar som ges i skolans organisation.  

Det relationella perspektivet framträder i respondenternas syn kring vikten av att elever 
känner sig inkluderade och har en känsla av sammanhang i undervisningen. De menar att 
placeringen inte behöver vara det som avgör om eleven känner sig inkluderad eller 
exkluderad. Roos (2013) redogör för tre olika dimensioner av inkludering och att dessa både 
påverkar om eleven blir eller får en känsla av inkludering. I vår modell av den didaktiska 
triangeln har vi valt att göra en ring runt triangeln som står för kontexen och sammanhangen 
runt eleven. I studien tar vi fasta på att det finns yttre påverkansfaktorer där exempelvis 
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föräldrarnas påverkan är en sådan faktor. Resultatet går också att koppla till kontexten genom 
att respondenterna framhäver tidens betydelse och elevers känsla av sammanhang.   

Vår modell av den didaktiska triangeln blir synlig genom att respondenterna framhäver de tre 
parterna i triangeln; eleven, läraren och undervisningen. Med utgångspunkt från läraren 
framhäver de lärarens kompetens och ämneskunskaper som en viktig komponent. Det 
påverkar i sin tur hur läraren lägger upp undervisningen, vilket är en grundpelare i den 
didaktiska triangeln (Håkansson & Sundberg, 2012). Här framhåller respondenterna en 
verklighetsförankrad, individanpassad och konkretiserad undervisning. De menar att det kan 
stödja elever i matematiksvårigheter som visar brist på motivation. Med utgångspunkt från 
eleven framhäver de psykologiska faktorer och brister i grundläggande matematikkunskaper. 
Den didaktiska triangelns sidor representerar relationen och interaktionen mellan de tre 
parterna (Hansson, 2012). Det kan vi se i studien genom att respondenterna lyfter fram 
relationen mellan elev och lärare som särskilt betydelsefull. Utan relationen är det svårt att 
stödja eleverna på bästa sätt, menar de. Här framträder det relationella perspektivet där mötet 
mellan lärare och elev har stor betydelse för lärandet (Roos, 2013; Fuglestad, 2013).  
Speciallärarens roll, som i vår modell är placerad inuti den didaktiska triangeln, menar 
respondenterna är viktig som stöd för både elev, grupp och matematiklärare. De framhäver 
även en kartläggande roll på individ och gruppnivå. Det kan vi förstå genom att se 
specialläraren som en central stödfunktion i den didaktiska triangeln. Yrkesrollen är 
betydelsefull för alla tre parter i triangeln men även som en viktig part mellan interaktionen i 
triangelns sidor. Utifrån studiens resultat kan vi se och tolka det som att specialläraren har en 
”spindel i nätet” roll och fyller en viktig funktion i den didaktiska triangeln.              

Metoddiskussion 

Under denna rubrik följer en diskussion om valet av metod, såväl fördelar som nackdelar. Vi 
resonerar även kring studiens tillförlitlighet genom att titta på hur väl studien infriar 
begreppen giltighet, validitet och reliabilitet.  

Med hänsyn till syftet anser vi att en kvalitativ forskningsansats var lämplig och det mest 
logiska valet till studien. Med hjälp av denna ansats, till skillnad mot en kvantitativ ansats, 
kunde resultatet spegla respondenternas tankar och erfarenheter på en mer detaljerad nivå 
samt ge en helhetlig bild utifrån frågeställningarna. I studien önskade vi en djupare förståelse 
vilket kunde skapas genom ett personligt möte med respondenterna i deras naturliga miljö 
(Creswell, 2013). Valet av datametod blev fokusgruppssamtal. Den datametoden kunde 
motsvara frågeställningarna genom den kommunikation som fördes direkt med 
respondenterna och samtidigt kunde gruppdynamiken i samtalen tillsätta ytterligare aspekter 
på frågeställningarna.  

Vid en kvantitativ ansats hade vi haft större möjlighet att nå ut till fler lärare till exempel om 
vi valt en datainsamlingsmetod som enkätfrågor. Då vi ansåg att forskningsöversikten visade 
en komplex bild över elevers matematiklärande och motivation, insåg vi att enkätfrågor inte 
hade speglat syftet lika väl. Den hade heller inte bidragit till den fördjupade kunskapen 
studiens resultat har gett oss.    
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Urvalet av respondenter anser vi bidrog till studiens resultat genom den långa 
erfarenhetsbaserade kunskapen som de innehar. Chionel et al. (2003) poängterar vikten av att 
respondenterna är kvalificerade att svara på forskningsfrågorna. Våra förväntningar på 
fokusgruppssamtalens diskussioner uppfylldes genom valet av respondenter.   

Målet var att genomföra fyra fokusgruppssamtal, vilket vi till slut kunde genomföra. Trots bra 
tidsplanering visade det sig vara svårt att sammanföra respondenter som kunde ställa upp och 
hitta gemensamma tider för samtalet. Vi upplevde att både rektorer och lärare var positivt 
inställda men att studien inte prioriterades i deras tidpressade arbetssituation. Här visade valet 
av fokusgruppssamtal vara en besvärlig datametod att genomföra på den korta tidsperiod som 
vi har haft till förfogande för studien. Negativt var att endast en av fokusgrupperna bestod av 
fyra respondenter. Två av fokusgrupperna hade tre respondenter. Följaktligen bestod en av 
fokusgrupperna endast av två respondenter. Sena återbud från respondenterna berodde på 
sjukdom, vård av barn och svårigheter att hitta gemensamma tider. Det låga antalet 
respondenter i tre av grupperna gör att det finns tveksamheter till att det var 
fokusgruppssamtal som genomfördes. Framför allt kan kritik riktas till gruppen med två 
respondenter, som istället skulle kunna ses som en parintervju. Detta var något vi inte hade 
någon möjlighet att påverka med så kort varsel på återbuden. Vi önskade att fler hade haft 
möjligheten att medverka och vi är medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet. Å andra 
sidan fick alla respondenter gott om talutrymme vilket kan ha berikat samtalet. Med tanke på 
den svårighet vi har haft med att sammanföra respondenterna till ett fokusgruppssamtal, kan 
individuella intervjuer varit en alternativ datametod som också kunnat besvara studiens syfte 
och frågeställningar.    

Samtalen spelades in och transkriberades omgående vilket vi anser har bidragit till att vi 
kunnat genomföra en tillförlitlig och noggrann analys av datamaterialet. Vid en 
inspelningssituation är det lätt att respondenter blir spända men det var inget vi ansåg 
framträdde i studien. Formen fokusgruppssamtal kan ha bidragit till en avslappnad atmosfär 
vilket gjorde att respondenterna inte tänkte på ljudinspelningen.  

Studien utgick från fyra öppna frågor som var kopplade till frågeställningarna. Innan 
fokusgruppssamtalen avsåg vi att låta samtalen i gruppen flyta för att få fram vilka tankar och 
åsikter som framkom i diskussionen, vilket också blev fallet. Moderatorn ställde endast 
följdfrågor vid oklarheter eller om något behövde förtydligas. Respondenterna fick tillfälle att 
diskutera med varandra och där kunna vidga sitt eget perspektiv och kunnande. Å ena sidan 
kan detta ha lett till att vi inte fick ut alla respondenternas erfarenheter om ett visst fenomen. 
Å andra sidan skulle moderatorns egen förförståelse ha kunnat påverka samtalets utveckling 
som kunde ha lett fram till svar som vi önskade.  

I resultatet finns alla respondenters röster representerade i form av citat. Däremot är vi 
medvetna om att citaten inte är jämt fördelade. Dessutom är två speciallärare citerade vid fler 
tillfällen än övriga speciallärare vilket förstärker den ojämna fördelningen mellan 
respondenterna. Citaten valdes dock ut efter det som vi ansåg bäst speglade och beskrev 
frågeställningarna, oavsett vilken respondent som uttryckte sig. Vi styrker det beslutet på den 
samstämmighet och den bekräftelse respondenterna visade varandra under samtalen. Detta 
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framkom tydligt vid transkriberingen där medhåll hördes både genom ord som ljud. Vi har 
gjort en noggrann analys av datamaterialet och är väl förtrogna med materialet. Detta anser vi 
stärker studiens tillförlitlighet.   

Utvärderingen (bilaga 2), som genomfördes efter fokusgruppssamtalet, visade att samtliga 
respondenter har framfört sina synpunkter. Enskilda kommentarer visade en mycket positiv 
feedback till samtalsformen. De fick tid att diskutera pedagogiska frågor på ett djupare plan 
vilket de uppskattade och ansåg var lärorikt. Vi anser att utvärderingen har stärkt studiens 
reliabilitet och giltighet. Reliabiliteten stärks också av att vi följt den beskrivna arbetsgången 
vilken möjliggör att en liknande studie kan genomföras av någon annan forskare eller student.  

Studiens validitet styrks av att vi har studerat det vi avsett att studera. Vetenskapsrådets 
(2002) rekommendationer har följts och inga etiska dilemman har uppmärksammats i studien.    

Avslutningsvis anser vi att studiens syfte uppnåddes och frågeställningarna besvarades med 
hjälp av en kvalitativ ansats och med fokusgruppssamtal som datametod.   

Avslutande reflektioner och slutsatser 

I vårt yrke möter vi dagligen didaktiska utmaningar i arbetet med elever i 
matematiksvårigheter som visar brist på motivation och heller inte når upp till 
kunskapskraven. Av den anledningen var utgångspunkten med studien att få mer kunskaper 
kring elevers brist på motivation till ämnet matematik. I resultatet har vi funnit flera svar på 
frågeställningarna men i enighet med Lunde (2011) så visar studiens resultat också en 
komplex bild över elevers motivation för matematik.    

Alla tre parter i den didaktiska triangeln, eleven, läraren och undervisningen, framträder 
tydligt i resultatet. De är betydelsefulla var och en för sig, vilket i sig inte är häpnadsväckande 
då vi sett på studien med de teoretiska glasögonen på. Mer anmärkningsvärt för oss var hur 
tydligt triangelns sidor framträder och vilken betydande roll specialläraren har. Yrkesgruppen 
fungerar som den viktiga och centrala länken mellan de tre parterna, påstår vi. Vi kan se i 
resultatet hur triangelns sidor framträder utifrån vikten av bra relationer, tid och samarbete 
mellan parterna.  

Utifrån ett elevperspektiv visar resultatet att elever i matematiksvårigheter med bristande 
motivation dels behöver tidiga specialpedagogiska insatser för att förebygga 
matematiksvårigheter, vilket även Gerrbo (2012) poängterar. De behöver också trygghet, tid 
och bra relationer för att motverka psykologiska hinder som kan hindra deras 
matematiklärande. Vi ser i studiens resultat behovet av fler speciallärare och specialpedagoger 
som kan stödja eleverna och vara den stärkande länken mellan parterna. Det är i linje med vad 
forskning visar. Hannula (2016) och Wadlington och Wadlington (2008) framhäver 
betydelsen av en trygg undervisningsmiljö där elevens matematiska förståelse är central.        

Lärarens kompetens är en annan viktig faktor. Det måste ses ur både ämneskompetens som 
relationskompetens. Ljungblad (2016) lyfter upp problematiken med dagens lärarutbildningar 
där relationskompetensen inte prioriteras. En god relation och ett bra bemötande har en stor 
betydelse för elever i matematiksvårigheter. Vår erfarenhet från skolvärlden är att det råder 
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stor lärarbrist och saknas behöriga lärare i många ämnen. Löwing (2006) menar att just 
ämneskompetens är avgörande för elever i allmänhet men i synnerhet för elever i 
matematiksvårigheter. Detta samstämmer med resultatet. Här kan vi se ett stort 
samhällsproblem på lång sikt som behöver tas på allvar. Respondenterna lyfter även den 
tidsbrist som de upplever i sitt dagliga arbete. Vår reflektion är att lärarnas arbetsbörda gör att 
de inte har tid med eleverna eller att bygga relationer med eleverna till så stor del som de 
önskar.  

Resultatet visar att inkluderande undervisning framhävs. Det handlar inte enbart om elevens 
placering. Undervisning i ett mindre sammanhang hos speciallärare, kan vara inkluderande, 
även om den ofta ses som exkluderande. Idealet och tyngdpunkten för eleven är dess känsla 
av att känna sig inkluderad. Detta styrks även i forskning (Roos, 2013; Gerrbo, 2012). Här 
anser vi, att det är viktigt att skolans organisation har en fungerande verksamhet utifrån ett 
specialpedagogiskt perspektiv. För att det ska fungera krävs engagemang och eftertanke hos 
dem som organiserar detta.   

Något som inte framkommer i studien men som forskning (Boaler, 2011, 2017; 
Vetenskapsrådet, 2014; Hannula, 2016; Waege & Pantziara, 2010) lyfter fram som 
motivationshöjare är feedback och bedömning för lärande. Det anses vara en viktig faktor för 
elevers kunskaper och motivation sett från både elev, lärare och undervisning. Det förvånar 
oss att det saknas i resultatet. Det kan finnas många olika förklaringar till det. För det första, 
kan det bero på frågeställningarna och att respondenterna inte kopplade feedback till elevers 
motivation. För det andra, som vi ser det, är bedömning för lärande relativt nytt inom skolans 
undervisning men blev högaktuell i och med den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011). 
Vår slutsats blir därför att det tar tid att implementera en läroplan och att en förändring i 
undervisningen kommer till stånd.      

Förslag på vidare forskning  

Studiens syfte var att få fördjupade kunskaper om matematik- och speciallärares erfarenheter 
av hinder i matematiklärandet, särskilt avseende de elever som visar brist på motivation och 
intresse. Samt vad matematik- och speciallärare anser kan motivera och skapa intresse för de 
elever som visar sådana brister. Då studien antog ett lärarperspektiv vore det intressant att i 
framtiden göra en liknande studie men utifrån ett elevperspektiv. Resultat och 
forskningsöversikt, med utgångspunkt från eleven, visar att faktorer som påverkar elevers 
matematiklärande ofta är av psykologisk karaktär. Andra påverkansfaktorer är motivation och 
drivkraft. Vad motivererar elever och var finner de sin drivkraft för sitt lärande? Vad ser de 
som hindrande i matematiklärandet? Vi tror att en studie från ett elevperspektiv kan bidra till 
fördjupade kunskaper i pedagogiska verksamheter. En annan intressant tanke är att genomföra 
en liknande studie, men utgå från Bronfenbrenners och Morris (2006) bioekologiska 
teorimodell, vilket var vår första tanke. Forskning i Sverige kring elevers motivation är 
bristfällig (Blomgren, 2016). Eftersom kontextens betydelse är viktig så kan vi se ett behov av 
vidare forskning kring motivation i den lärmiljö och den sociala kultur och kontext som råder 
i Sverige. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärare som läser vår sista termin på Speciallärarutbildningen, inriktning matematik, 
på Mälardalens högskola. Vi skriver nu vår uppsats i specialpedagogik på avancerad nivå. 
Vårt examensarbetes syfte är att få fördjupade kunskaper om speciallärares och 
matematiklärares syn på vilka hinder som finns i matematikundervisningen för de elever som 
är omotiverade och ointresserade. För att få så rika och uttömmande svar som möjligt så söker 
vi efter lärare med bred yrkeserfarenhet i ämnet matematik. Vi har för avsikt att göra 
gruppintervjuer i form av fokussamtal med verksamma lärare inom matematikämnet samt 
speciallärare för att få ytterligare kunskap. Fokussamtalen genomförs i grupp med 4-6 
deltagare och gruppintervjun beräknas ta ca 1 timme. Vi önskar genom detta brev få namn på 
lärare som är villiga att delta i vår studie och att rektor kan hjälpa oss med det.  

Deltagandet är frivilligt och intervjun och deltagandet kan när som helst avbrytas utifrån 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Resultatet från intervjuerna kommer att 
behandlas konfidentiellt och endast användas som underlag till vårt examensarbete. Er 
medverkan, skola och personer, kommer att bli avidentifierade och i den färdiga studien 
kommer alla deltagare att anonymiseras. Inspelningarna kommer att raderas när studien är 
slutförd. 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 
information.  

 

Vänliga hälsningar  

Camilla Haavisto   Catrin Holmén 

Student, Mälardalens högskola Student, Mälardalens högskola 

 

Tina Hellblom-Thibblin 

Handledare 

Docent i Specialpedagogik 
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Bilaga 2 

Utvärdering av samtalen 

 

Jag har fört fram mina synpunkter 

• Nej, inte alls 
• Nej, bara delvis 

• Ja, i viss mån 
• Ja, absolut 

 

Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

• En känsla av grupptryck 
• Rädsla att såra/genera någon 

• Mina synpunkter kom fram ändå 
• Annan orsak 

 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Original taget från Margareta Sandström, Mälardalens Högskola 


