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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera speciallärares uppfattningar av hur de 

bemöter elever i årskurs 4 till 6 som har låg motivation och låg självkänsla inför matematiken. 

Studien är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk ansats med syfte att öka kunskapen 

om speciallärares bemötande i matematiken. Metoden vi använde var kvalitativa intervjuer. 

Vi har gjort åtta stycken semistrukturerade intervjuer.  

Resultatet i studien visade att lärarnas bemötande med elever i matematiken påbörjas med 

relationen mellan lärare och elever. När eleverna upplever att relationen med lärarna är positiv 

har eleverna lättare för att få motivation till att lära. Resultatet visar också att lärare varierar 

sin undervisning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar. Det framkom 

också att lärare i sin undervisning utgår från elevernas arbetstempo och att möta eleverna på 

deras nivå för att öka elevernas självkänsla. Relationen mellan lärare och elever är även viktig 

i undervisningen. Känner eleven sig trygg med läraren är det lättare att motiveras till att lära 

och på så sätt kan elevernas självkänsla öka.   

I vår slutsats kom vi fram till att det är sociala aspekter som till exempel relationer mellan 

lärare och elev samt tryggheten i skolmiljön som påverkar elevers motivation och självkänsla. 

Andra faktorer som påverkar är elevers erfarenhet av motgång och framgång i sitt lärande 

samt deras positiva upplevelser inför matematiken. Både elevers självkänsla och motivation 

har ett samband med varandra.   

Nyckelord: speciallärare, matematikundervisning, bemötande, motivation, självkänsla 
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Inledning 

Under åren som vi undervisat i ämnet matematik har vi mött elever i olika svårigheter. Som 

lärare har det varit enklare att stödja elever som upplever att matematikuppgifter är för svåra 

eller för lätta, men det har varit svårare att stödja elever som är omotiverade. Enligt Skollagen 

(2010:800) ska alla elever få stimulans och ledning utifrån sina behov och förutsättningar för 

att kunna utveckla sitt lärande så mycket som möjligt enligt utbildningens mål. Läroplanen 

(Lgr, 11) beskriver att undervisningen ska utformas så att eleverna vill fortsätta sitt lärande 

och utveckla sina kunskaper. Det förklaras också att lärarna måste ta hänsyn till elevernas 

bakgrund, kunskaper, språk och tidigare erfarenheter (Skolverket, 2018). 

En fråga som vi ställt oss är, hur kan vi stödja elever på ett professionellt sätt för att de ska 

känna motivation inför matematiken? Som matematiklärare vill vi att alla elever ska känna sig 

motiverade och att de utvecklar sina kunskaper i matematik. Läroplanen (Lgr, 11) beskriver 

att lärarna ska stärka elevernas tillit till sin egen förmåga samt öka deras vilja att lära 

(Skolverket, 2018). Enligt Ahlberg (2001) är det betydelsefullt för elever att känna att de 

lyckas i matematiken, elever som upplever att de inte lyckas får lättare motvilja till ämnet. 

Vidare förklarar Ahlberg (2001) att en del elever redan efter några år i skolan tvivlar på sina 

matematiska förmågor och det gör att de inte vill arbeta för att lära sig nya kunskaper. 

Skaalvik och Skaalvik (2016) påvisar också att när elever saknar motivation får vi lärare 

svårare att främja elevernas utveckling och lärande. 

I vår profession som speciallärare vill vi fördjupa oss i hur vi på ett professionellt sätt kan 

bemöta elever vilka har låg motivation och låg självkänsla inför matematiken. Detta för att vi 

och andra speciallärare ska kunna stödja eleverna så att de ska kunna utveckla sina 

matematiska förmågor. Enligt Giota (2002) är det viktigt att bemöta elever ur ett 

elevperspektiv för att det främjar elevernas motivation till att lära så att de utvecklas så 

mycket som möjligt. Hannula (2006) beskriver att lärare behöver få mer kunskap om 

motivation, hur den påverkas och regleras. I denna kvalitativa studie kommer vi att utgå från 

en fenomenografisk ansats. Vi kommer att undersöka och beskriva hur speciallärare bemöter 

elever med låg motivation och låg självkänsla i matematik. 
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera speciallärares uppfattningar av hur de 

bemöter elever i årskurs 4 till 6 som har låg motivation och låg självkänsla inför matematiken. 

Fokus är hur speciallärare bemöter elever i matematik och hur de arbetar för att öka elevers 

motivation och självkänsla. 

Frågeställningar 

• Hur beskriver speciallärare som arbetar med särskilt stöd i matematik sitt bemötande och sitt 

arbete med elever med låg motivation? 

• Hur beskriver speciallärare som arbetar med särskilt stöd i matematik sitt bemötande och sitt 

arbete med elever med låg självkänsla?  
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Litteraturgenomgång 

I denna forskningsdel kommer vi först att definiera de centrala begrepp som tillhör studien. 

De begrepp som vi redogör för är hur forskarna förklarar och beskriver begreppen motivation, 

självkänsla, självförtroende och socioemotionella aspekter.  

Begreppet motivation 

Begreppet motivation menar Woolfolk och Karlberg (2015) är ett inre tillstånd som sätter 

igång, styr och bevarar beteenden. Det som driver den inre motivationen hos människor är en 

djup nyfikenhet och ett stort intresse för en uppgift. Det kan även betyda att motivation är ett 

emotionellt eller psykologiskt tillstånd. Inre motivation handlar om den inre kraften hos 

individen och det förklaras att individen strävar efter att utifrån sina personliga intressen klara 

utmaningar. Med yttre motivation menas att en individ kan utföra en uppgift utan att 

egentligen vara intresserad av den. Yttre motivation skapas av yttre faktorer som till exempel 

belöningar eller bestraffningar (Skaalvik & Skaalvik, 2016; Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Begreppet självkänsla 

Begreppet självkänsla är en bedömning av självvärde, det vill säga hur vi värderar oss själva. 

I vardagsspråk används begreppen självkänsla och självbild som synonymer även fast de inte 

har samma betydelse. Människans självbild förklarar vem individen är medan människans 

självkänsla är en affektiv reaktion på hur man är (Johnson, 2003; Woolfolk & Karlberg, 

2015). Enligt Bandura och Locke (2003) är självkänsla människans uppfattningar av deras 

funktioner genom kognitiva-, sociala-, motivations- och emotionella processer. Dessa 

processer påverkar hur människor minskar eller ökar sitt självförtroende och hur de motiverar 

sig själva i problemsituationer.  

Begreppet självförtroende  

Begreppet självförtroende beskrivs att det avser det människor gör och kopplas till en 

situation. I vardagliga sammanhang blandas ofta självförtroende och självkänsla ihop. Ibland 

används begreppet självförtroende när det egentligen är självkänslan som beskrivs. 

Självförtroende är mer riktad mot personens tilltro till sin förmåga (Johnson, 2003). 
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Begreppet socioemotionella aspekter 

Begreppet socioemotionella aspekter handlar om attityder och känslor inför matematikämnet. 

Inom forskningen ses kopplingar mellan elevers attityder, känslor inför matematik och att 

elever inte upplever tilltro till sin egen förmåga (Ahlberg, 2001).   
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Teorier 

Vi har valt att använda oss av attributionsteorin och självbestämmande teorin Self-

Determination Theory (SDT) för att utifrån teorierna kan vi få förståelse och förklaringar till 

varför elever upplevs omotiverade och varför de emellanåt underskattar sina förmågor. 

Utifrån attributionsteorin förklaras orsaker om hur elever upplever framgångar och 

motgångar. Självbestämmande teorin beskriver förklaringar till elevers yttre och inre 

motivation. 

Attributionsteori 

Attributionsteorin är relevant för vår studie för att den kan beskriva och förklara vad som kan 

påverka elevers framgång och motgång. Attributionsteorin beskriver både inre och yttre 

orsaker vilket påverkar elevers agerande. Inre orsaker kan vara att eleven har en vilja till att 

lyckas i ett ämne eller i en uppgift. Om eleven upplever att den har lyckats kan eleven lättare 

att klara av uppgifterna framöver. De inre attributionerna är alltså kontrollerbara. Yttre 

orsaker kan vara en uppgift som är svår och eleven har inte någon kontroll över den. 

(Woolfolk & Karlberg, 2015).  

Enligt Jenner (2004) kan attribution beskrivas som orsaksförklaring, det handlar om att 

människor försöker förstå det som händer andra och sig själv samt att kunna förstå andras och 

sitt eget beteende. Människor försöker komma fram till vad som är orsaken till varför olika 

saker sker. Attributionsforskningen kan beskrivas som att den svarar på frågan varför saker 

sker i vår omgivning. Det beskrivs att när elever lyckas tar de åt sig äran för sina framgångar 

men när elever misslyckas så kan de förlägga sina misslyckanden utanför sig själva.  

Imsen (2006) beskriver i attributionsteorin att det förklaras hur vi människor sammanför våra 

upplevelser med olika orsaksförklaringar. Elevers förväntningar uppkommer utifrån det de 

upplever är orsaker till varför något sker. Weiner (2018) har utifrån attributionsteorin 

undersökt relationen mellan lärande i skolan och attributionsteorin. Elevernas tidigare 

upplevelser kan ge förklaringar och förståelse till varför de misslyckas eller har framgång. 

Weiner (2018) menar att misslyckande och framgång kan förklaras med stöd av 

attributionsteorin. Utifrån attributionsteorin kan elevers ambitioner och förväntningar 

förklaras att det som är betydelsefullt och ses som en framgång för en elev kan upplevas som 

ett nederlag för en annan elev.  
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Orsaksförklaringar kan beskrivas utifrån tre olika aspekter; lokus, stabilitet och till sist 

kontrollerbarhet. Lokus beskriver orsakens läge och när det gäller lokus hos individer kan den 

vara av yttre eller inre anledningar. Inre lokus är något individen känner inom sig. Det kan 

vara en uppgift eleven upplever intressant till exempel att läraren berättar för eleven om det 

nya arbetsområdet i matematik. Yttre lokus beskriver faktorer vilket kommer utifrån andra 

människor eller förhållanden som är utanför individen. Exempel på yttre lokus kan vara 

uppgifternas svårighetsgrad, betyg eller störande orsaker i omgivningen. Stabilitet beskriver 

att orsaker kan se lika ut över tid och i varierande situationer. Slutligen förklaras 

kontrollerbarhet vilket förklarar orsaken till resultatet. Kontrollerbarhet förklaras också av att 

det är en kontroll som kan utföras av eleven, exempel på kontrollerbarhet är strategi och 

ansträngning (Weiner, 2018; Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

Imsen (2006) beskriver att genom att söka förklaringar och orsaker till det individen själv 

upplever positivt är ett sätt att bevara sin självuppfattning. Det finns ofta möjligheter att ge 

förklaringar till misslyckanden, exempelvis genom att förklara att det beror på någon annan 

och inte sig själv. Genom att låta någon annan vara orsak till sitt misslyckande ökar den egna 

självuppfattningen och sitt välbefinnande. Alla individer använder sig inte av dessa 

orsaksförklaringar. Det förklaras också genom att en del individer ser sig själva som orsak till 

nederlag, medan andra tycker att det beror på yttre faktorer till exempel att en annan individ är 

orsak till nederlaget. Elever som misslyckas med till exempel ett lärandemål, ett godkänt eller 

högre betyg kan eleven antingen skylla på sig själv eller till exempel på läraren varför den 

misslyckas (Imsen, 2006). 

Självbestämmande teorin (SDT) 

Ryan och Deci (2000a) har utvecklat Self-Determination Theory (SDT). Självbestämmande 

teorin innebär ett fokus på människans självstyrande motivation och dess utveckling av inre 

resurser och självreglerande beteenden. SDT bygger på att individen är aktiv i grunden och 

har ett inre driv till att engagera sig, ta till sig kunskaper och vara delaktiga i sociala 

sammanhang.  

Enligt Ryan och Deci (2000a) finns det tre psykologiska behov som är medfödda; kompetens, 

autonomi och social tillhörighet. Begreppet autonomi menar Woolfolk och Karlberg (2015) är 

att individen är oberoende och självständig. Dessa psykologiska behov anser Ryan och Deci 

(2000a) vara grundläggande för att de inre behoven ska tillgodoses. När dessa behov är 
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uppfyllda ger det ökad motivation och god psykisk hälsa. Uppfylls inte behoven leder det till 

minskad motivation och minskat välbefinnande. Elever som känner att de har stödjande lärare 

som ger positiv feedback kan då få en upplevelse att de är duktiga och mår bra av det. Elever 

som inte känner stöd från lärare eller upplever att de inte lyckas mår sämre.  

Enligt Ryan och Deci (2000b) har motivation en stor betydelse både i utvecklandet av och i 

pedagogiska verksamheter. Att vara motiverad är att röra sig mot någonting. Det finns flera 

olika typer av motivation, den mest grundläggande skillnaden mellan de två typerna är inre 

och yttre motivation. Den inre motivationen finns naturligt i varje person och den hänvisar till 

att göra något av intresse, den är dessutom viktig i utbildningssyfte. Den yttre motivationen 

hänvisar till att göra någonting för att det leder till ett resultat. Alla individer har olika mängd 

och olika typer av motivation. 

En subteori i självbestämmande motivationsteorin är Cognitive Evaluation Theory (CET) 

vilket översätts till kognitiv utvärderingsteori på svenska. Ryan och Deci (2000a) förklarar att 

de olika aspekterna i de sociala sammanhangen och faktorer i miljön påverkar och varierar 

den inre motivationen. I den kognitiva utvärderingsteorin fokuseras på vilka effekter av 

feedback, belöningar och andra yttre händelser vilket påverkar den inre motivationen. När 

personen känner sig kompetent ökar den inre motivationen men deras beteende måste vara 

upplevd för att motivationen ska kunna bevaras eller förbättras (Ryan & Deci, 2000b).  

Enligt Ryan och Deci (2000a) finns det flera andra faktorer som minskar den inre 

motivationen till exempel tidsfrister, hot, riktlinjer, pressade utvärderingar och införda mål. 

Dessa faktorer gör så att människor upplever att faktorerna kontrollerar deras beteende och 

minskar därmed den inre motivationen. Om människor istället får olika alternativ och 

möjligheter ger det en större känsla av självbestämmande vilket ökar den inre motivationen. 

Ryan och Deci (2000b) menar att elever som har autonoma stödjande lärare ger eleverna 

större nyfikenhet, en högre inre motivation samt ett intresse för utmaningar. När elever har 

mer kontrollerande lärare, lär sig eleverna på ett mindre effektivt sätt och deras initiativ för 

uppgifterna minskar. Enligt Ryan och Deci (2000b) finns det tidigare forskning som visar att 

när elever får positiv feedback förbättras elevens inre motivation medan negativ feedback 

minskar elevens motivation. 
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Tidigare forskning 

I tidigare forskning kommer vi att redogöra för forskning om motivation, självkänsla och 

socioemotionella aspekter som är relevant för denna studie. I motivationsavsnittet beskrivs 

vilka faktorer som kan påverka människors inre och yttre motivation samt hur de påverkar 

motivationsprocessen. I avsnittet självkänsla redogör vi för forskarnas olika teorier, 

perspektiv och olika tolkningar av begreppet självkänsla samt hur dessa processer påverkar 

människans självkänsla. Till sist redovisas de socioemotionella aspekterna som har betydelse 

för hur människan agerar i olika situationer. 

Motivation 

Enligt Woolfolk och Karlberg (2015) finns det flera faktorer som styr motivationen hos 

människor. Faktorer kan vara bland annat intressen, uppfattningar, rädslor, drivkrafter, behov, 

förväntningar med mera. Det råder skilda uppfattningar om hur motivation kan beskrivas. 

Motivation kan beskrivas både utifrån individuella egenskaper och individuella drag. Enligt 

Giota (2006) och Jenner (2004) är motivation ett flerdimensionellt och ett komplext fenomen 

eftersom det kan tolkas på olika sätt. Motivation kan kopplas till andra ord som till exempel 

behov, förhållningssätt, lärande och prestationsmål, begär, värden samt yttre och inre 

motivation. Ytterligare en uppfattning är att motivation ses som ett tillstånd och att det sker i 

en tillfällig situation.  

Jenner (2004) anser att motivation är en följd av erfarenheter och bemötande som individer 

har varit med om och inte en egenskap hos dem. Motivation kan förklaras utifrån tre 

samverkande faktorer. Den första faktorn är att något sätter igång den inre motivationen hos 

personen mot en avsikt eller mot något mål. Den andra faktorn är att personen har en 

målsträvan, det kan handla om yttre belöningar eller mål som till exempel pengar eller betyg. 

Det kan även handla om inre motivation såsom intresse, stolthet och lycka. Vidare beskriver 

Jenner (2004) att individens inre och yttre mål inverkar på beteendet på ett varierande sätt. 

Slutligen den tredje faktorn som är en interaktion mellan personens inre skäl och yttre mål. 

Dessa faktorer hör även ihop med personens självförtroende och om målen kan uppnås eller 

inte.  

Både sociala faktorer och inre faktorer hos individen påverkar motivationsprocessen. Med 

sociala faktorer menas till exempel roller och relationer, yttre förväntningar och vilken grupp 

individen tillhör. Enligt Schunk, Pintrich och Meece (2008) är inre motivation när personen 
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engagerar sig i en aktivitet för egen skull. Den yttre motivationen är när personen engagerar 

sig i en aktivitet och slutför den. Olika nivåer av inre och yttre motivation kan förekomma 

inom personen vid en bestämd tidpunkt. Dessa drivkrafter är inte avskilda från varandra utan 

kan vara sammanhängande från låga till höga. 

I en skolkontext menar Jenner (2004) att motivation och motivationsarbete handlar om 

bemötande och relationer mellan lärare och elev. Som lärare måste man ha ett 

perspektivseende och möta eleven utifrån hur den upplever sin omvärld. Bemöter läraren 

eleverna med positiva förväntningar leder det till bra resultat. Som lärare är det viktigt att se 

eleven som en person och inte ett ting som ska åtgärdas. Här är det viktigt att försöka förstå 

sin elev och skapa en bra relation. I pedagogens förhållningssätt gentemot eleverna är det 

viktigt att vara medveten om självkännedom både hos sig själv och hos den andre. Den 

empatiska förmågan är särskilt viktig när läraren bemöter elever i svårigheter och även att de 

möter eleverna på den nivån de befinner sig. 

Giota (2006) beskriver motivation vilket anses omfatta personliga mål som är kortsiktiga och 

långsiktiga samt relevanta och det styr personens beteende i den sociala miljön. I skolan 

menar Giota (2002) fokuseras det på lärandemål och prestationsmål vilket eleverna förväntas 

att strävas mot. Enligt Woolfolk och Karlberg (2015) är lärandemål när en person har en vilja 

att utveckla färdigheter och att lära oavsett hur arbetet går till. Prestationsmål är när personen 

har en vilja att verka vara skicklig eller kunna framstå som kunnig. Giota (2002) skriver; 

“Elever som strävar efter lärandemål antas vidare vara inre motiverade medan elever som 

strävar efter prestationsmål antas vara yttre motiverade” (s. 291).  

Elever som är motiverade att utveckla sina kompetenser efter sina egna kriterier, vill erhålla 

förståelse och kunskaper samt är inriktade på att lära i skolan strävar mot lärandemål. Elever 

som istället är motiverade utifrån yttre krav och förväntningar från lärare och föräldrar strävar 

istället mot prestationsmålen (Giota, 2002). 
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Självkänsla 

Enligt Lindwall (2011) finns det inte någon gemensam syn på begreppet självkänsla. 

Begreppet självkänsla beskrivs utifrån olika teorier, perspektiv och olika tolkningar. 

Självkänsla beskriver att individen uppskattar sig själv och även tar hänsyn till sig själv samt 

att det handlar om att godta sig själv. Det beskrivs också att självkänslan är utvärderande och 

svarar på frågan vad jag tycker om mig själv (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Lindwall (2011) redogör för självkänslans olika aspekter. Den första aspekten är den globala 

självkänslan och kan vara ett pålitligt personlighetsdrag. Den beskriver de kognitiva 

processerna, vilka tankar individen har om sig själv men det kan också handla om affektiva 

sidor. Den andra aspekten beskriver situationer där individen reagerar på specifika händelser 

så att deras självkänsla antingen höjs eller förminskas och då styr känslorna självvärdet. 

Känslorna av självvärdet skiljer sig mot den globala självkänslan, känslorna av självvärdet är 

situationsbundna reaktioner på speciella händelser. Den tredje aspekten förklarar Lindwall 

(2011) är individens upplevda kompetens inom olika områden och om individen är mer eller 

mindre nöjd över sig själv.  

Johnson (2003) förklarar att självkänsla beskriver hur vi värderar oss själva det vill säga vårt 

emotionella synsätt till oss själva. Det handlar om hur vi ser på vår självbild, hur vi känner 

tilltro och en inre tillfredsställelse av oss själva. Vidare beskriver Johnson (2003) att 

självkänsla kan vara både låg och hög och den finns alltid med oss mer eller mindre. Det 

förklaras att självkänslan också innefattar självacceptans och självrespekt och det handlar om 

hur vi värderar oss själva och hur eller vad vi är. En människa som har stark självkänsla är 

bättre rustad vid till exempel förluster och kriser exempelvis i kärlek eller i arbete. 

Självkänslan påverkas i de val individen gör och det är inte alltid lika självklart för alla. Som 

lärare måste man även ha en förståelse för vad låg självkänsla är och förstå vad elevers många 

misslyckanden innebär. Jenner (2004) menar att det finns forskningsresultat vilka tyder på att 

individer med lågt självförtroende har en förklaring på sitt misslyckande med bristande 

förmåga och inre faktorer.  

Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att självkänsla beskriver en acceptans av sig själv utifrån 

den individ man är och att man uppskattar sig själv men förklarar också att det inte behöver 

betyda att individen vill utvecklas. Vidare beskriver Skaalvik och Skaalvik (2016) att 

forskningen visar att det finns en relation mellan psykiskt välmående och självkänsla. Elever 
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vilka inte upplever social gemenskap eller upplever att deras prestationer i skolan som viktiga 

är faktorer som minskar elevers självkänsla (Skaalvik & Skaalvik 2016).  

I samband med den internationella studien Pisa (Programme for International Student 

Assessment) beskriver femtonåriga elevers kunskaper i matematik, fick eleverna svara på en 

enkät i samband med PISA undersökningen 2012 (Skolverket, 2013). Studien undersökte 

olika faktorer som kunde ha samband med elevernas prestation i bland annat matematik. I 

rapporten från Skolverket (2013) redovisas resultatet och det visar att elevernas yttre och inre 

motivation till matematiken har ökat i jämförelse mot tidigare år i Sverige. Även elevernas 

självtillit att klara av uppgifterna i matematiken har ökat men attityden till skolan har 

försämrats från tidigare undersökningar. En slutsats Skolverket (2013) redogör för i rapporten 

är att när elever har högre självtillit och är mer uthålliga så presterar de bättre i matematiken. 

Socioemotionella aspekter 

Enligt Ahlberg (2001) finns det socioemotionella aspekter som har en betydelse för lusten att 

lära i matematiken. Elevers attityder, förhållningssätt och tilltro till sin förmåga i ämnet 

matematik har en betydelse för deras matematiksvårigheter. Forskningen har visat att 

motivation, intresse, självförtroende, benägenhet att våga och tro på sin egen förmåga 

påverkar elevernas prestationer till det positiva. Saknar eleverna dessa aspekter kan de skapa 

en brist på självförtroende och kan skapa en matematikängslan. Exempel på affekter är 

sinnesstämningar, känslor och emotioner. Dessa affekter samverkar med känslor och förnuft. 

Om en elev upplever att den inte kan och inte förstår matematik kan eleven ge olika uttryck 

för det. Eleven kan uttrycka det verbalt genom att exempelvis skrika eller gråta i en viss 

situation eller genom att slänga saker omkring sig. Elevens beteende har att göra med tidigare 

upplevelser till exempel att den är rädd för att det upplevda misslyckandet ska upprepas. Tar 

känslorna över och dominerar elevernas sätt att uppfatta sig själva så styr känslorna deras 

handlande. Vid brist på självförtroende kan eleverna utveckla en ängslan för matematiken 

(Ahlberg, 2001). 

Skaalvik och Skaalvik (2016) skriver att det är viktigt att elever känner att läraren ger 

instrumentellt och emotionellt stöd. Det instrumentella stödet innebär att eleverna upplever att 

de får vägledning, kunskap och tilltro till sin förmåga. Ett emotionellt stöd menas med att 

eleverna upplever att läraren uppmuntrar och intresserar sig för eleverna, visar dem respekt 

och förtroende men även att eleverna ska känna sig trygga i klassrummet. De elever som 
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upplever att de har stöttande lärare har större engagemang för skolarbetet och ett intresse för 

skolan.  

Sammanfattning  

Den tidigare forskningen om motivation, självkänsla och socioemotionella aspekter beskriver 

faktorer som är viktiga att beakta när lärare bemöter elever. Motivation styrs av både inre och 

yttre faktorer. Självkänsla handlar om vad en person har för uppfattning om sig själv men 

också vad personen har för acceptans av sig själv. Slutligen socioemotionella aspekter som 

också påverkar oss är till exempel är attityder, förhållningssätt och tilltron på sin förmåga. 

Den tidigare forskningen hjälper oss lärare att förstå elevers beteenden och handlingar. 
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Metod 

I metodavsnittet redovisas; metodansatsen, datainsamlingsmetoden, urvalet, genomförandet, 

tematisk analys och de etiska principerna. I metodansatsen utgår vi från den 

fenomenografiska ansatsen. Datainsamlingsmetoden vi valt är kvalitativa intervjuer. Urvalet 

vi har gjort är strategiska urval. I genomförandet beskrivs hur vi har gjort denna studie. 

Utifrån informanternas svar sökte vi olika teman i datamaterialet som vi sedan har analyserat 

efter den tematiska analysmodellen. I de etiska principerna beskrivs de forskningsetiska 

principerna som vi utgått från. Därefter kommer metoddiskussionen, där vi diskuterar hur vi 

genomförde metoden och diskuterar fördelar och nackdelar med den. Detta avsnitt avslutas 

med en text om kvalitén i uppsatsen och där beskrivs betydelsen av att forskningen är 

transparens.  

Metodansats 

Vi har inspirerats av fenomenografin vilket betonar att lärandet, tänkandet, språkutvecklingen, 

kunskapsbildningen och dess förändring i relation mellan människan och omgivningen. 

Genom att använda fenomenografi som metod studerar vi människors erfarenheter och 

upplevelser av fenomen. Den fenomenografiska ansatsen används när forskare ska studera 

andra människors uppfattningar och intresserar sig för variationen i människors 

föreställningar samt beskriva vad de har gemensamt (Alexandersson, 1994). Svensson (1989) 

skriver att när studien utgår från att studera uppfattningar inom inlärning och undervisning är 

det en fenomenografisk forskningsansats forskaren använder sig av. Den centrala delen av 

syftet är alltså fenomenografisk inriktad då vi är intresserad av de olika tolkningarna av ett 

fenomen. 

Det är viktigt att hitta kvalitativa skillnader i andras uppfattningar som är kopplat till det 

specifika innehållet. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) bidrar fenomenografin med mer 

kunskap och förståelse om lärande och hur omvärlden kan uppfattas. Vidare förklaras att 

fenomenografi handlar om insamlad data som oftast är intervjuer och utifrån intervjuerna görs 

en analys för att sedan förstå dess fenomen. Enligt Svensson (1989) får fenomenografiska 

undersökningar ibland kritik för att den kan ha en för liten beskrivande del och den analytiska 

delen kan vara för stor. De fenomenografiska undersökningarna får också kritik för det 

omvända att den beskrivande delen är för stor och den analytiska delen är för liten men hur 

delarna skrivs är beroende av utgångspunkten. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) ska den 
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fenomenografiska ansatsen utgå från forskningsfrågor som är utformade på ett speciellt sätt. 

Frågorna är betydelsefulla för att analysen ska bli gynnsam. 

Datainsamlingsmetod 

I denna studie har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med lärare vilka undervisar elever i 

matematik. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, det vill säga att intervjuguiden 

innehåller färre antal frågor men med följdfrågor så att svaren fördjupas (Bryman, 2011). 

Vidare beskriver Bryman (2011) att fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de är mer 

flexibla och intervjufrågorna inte alltid ställs i ordningen efter intervjuguiden. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2015) finns det olika sorters intervjufrågor. Vi har valt att använda inledande 

frågor, uppföljningsfrågor och sonderande frågor. De inledande frågorna är frågor mer av 

berättande karaktär. Tanken är att informanten ska ge mer beskrivande svar. 

Uppföljningsfrågor är frågor som gör att svaren följs upp och ger ett djupare innehåll. 

Sonderande frågor är frågor som ställs för att försöka få informanten att beskriva och berätta 

mer (Kvale & Brinkmann, 2015).  

De första intervjufrågorna är av lite mer allmän karaktär som hur länge informanten arbetat 

som speciallärare och hur länge informanten arbetat med elever i behov av stöd i matematik. 

Därefter börjar de inledande frågorna om motivation och självkänsla. Utifrån de inledande 

frågorna har vi ställt uppföljningsfrågor för att få ett förtydligande av svaren och få veta mer 

om det informanten beskrev. Vi har också använt oss av sonderande frågor för att få mer 

detaljerade och utvecklande svar i våra intervjuer.  

Urval 

I studien har vi utgått från strategiska urval. Med strategiska urval menar Christoffersen och 

Johannessen (2012) att forskaren tänker ut vilken målgrupp och vilka personer som ska ingå 

för att samla in viktig data. Urvalet av informanter till vår studie som vi valt är speciallärare, 

specialpedagoger och lärare som undervisar i särskilt stöd i matematik och som finns 

tillgängliga runt våra upptagningsområden. De speciallärare, specialpedagoger och lärare vi 

intervjuat till studien arbetar i olika åldersgrupper och på olika arbetsplatser i tre olika 

kommuner. Vi har valt att skriva lärare i resultatet. Enligt Alexandersson (1994) gäller det att 

urskilja olika kvalitativa uppfattningar så att forskaren får en variationsbredd i sin studie. Det 

är viktigt att välja informanter med olika utbildningsbakgrund, social bakgrund och med olika 

erfarenheter samt att de ska vara relevanta för forskningsstudien.  
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Genomförande 

Studien började med att vi utformade intervjufrågor (se bilaga 1). I utformningen av 

intervjufrågorna funderade vi över vilka centrala områden vi vill belysa i studien. Efter det 

funderade vi ut vilka frågor vi behöver ställa för att få syftet besvarat. När vi utformade 

intervjuguiden diskuterade vi våra frågor grundligt så att de skulle vara enkla att förstå och för 

att informanterna skulle kunna ge ett fylligare svar.  

Vi har gjort åtta semistrukturerade intervjuer som utgick från tema motivation och 

självkänsla. Innan intervjun började informerades informanterna om studiens syfte och om de 

forskningsetiska principerna vi har utgått från. Vi informerade om samtyckeskravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet. Dessa beskrivs mer i texten om de etiska 

principerna. Sju av informanterna intervjuades på informanternas arbetsplatser och en av 

informanterna intervjuades i annan närliggande lokal. Det var informanterna som valde 

platsen för intervjun. I en av intervjuerna blev vi störda av ljud runt omkring. Intervjuernas 

längd har varierat från 18 minuter till 40 minuter. Informanternas resultat spelades in på mobil 

eller lärplatta som senare har transkriberats. Utifrån samtyckeskravet har vi valt att 

anonymisera informanterna (Dalen, 2015).  

Vi benämner informanterna i intervjuerna för lärare ett till åtta när vi redovisar resultatet. De 

transkriberade intervjuerna har lästs igenom flera gånger för att upptäcka likheter och 

skillnader. Det vi tolkat som intressant och relevant från intervjuerna till vår studie har senare 

skrivits ned till ett resultat.  

Vi utgick från att vi skulle intervjua åtta informanter för att undersöka om vi kommer att 

uppnå en teoretisk mättnad på forskningsområdet (Bryman, 2011; Christoffersen & 

Johannessen, 2012). Efter att vi hade utfört våra intervjuer diskuterades om vi hade uppnått 

teoretisk mättnad. Vi kom fram till att informanterna hade gett oss relativt liknande svar och 

vi hade uppnått den teoretiska mättnaden. 

Etiska principer 

Vi har utgått från de etiska principerna vid genomförande av denna studie. Vetenskapsrådet 

(2017) skriver om de allmänna etiska föreskrifterna som forskare har gentemot de 

informanterna som är med i studien. Forskaren är skyldig att få informanternas samtycke för 

att kunna delta i en studie. Samtyckeskravet förklarar Dalen (2015) innebär att informanten 
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själv har rätt att bestämma om personen vill delta i studien och har även rätt att avbryta utan 

att det ger negativa följder. Informanterna ska informeras om studiens syfte, vilken metod 

som kommer att användas, att deltagandet i studien är frivilligt och hur resultatet kommer att 

presenteras. I en kvalitativ intervjustudie är kravet på konfidentialitet särskilt viktigt som att 

informanten och forskaren träffas personligen. Uppgifterna från informanterna måste 

forskaren anonymisera och sekretessbehandla samt förvara på ett säkert ställe så att inga 

obehöriga kan komma åt dem. Detta för att informanterna ska skyddas. Vi informerade 

informanterna innan intervjun om de etiska principerna. Informanterna blev upplysta om 

studiens syfte, hur materialet kommer att användas samt att de har rätt att avbryta när som 

helst under intervjun utan att det ger negativa konsekvenser.  

Dataanalys 

Vi har vid systematisering och analys av data använt oss av metoden tematisk analys. Bryman 

(2011) beskriver att tematisk analys är en metod som ofta används för att analysera data i 

kvalitativ forskning. I en tematisk analys organiseras data utifrån olika teman och det är något 

som brukar göras i de flesta analysmodeller som används i kvalitativ forskning. Enligt Braun 

och Clarke (2006) är tematisk analys en metod för att identifiera, analysera och redovisa 

mönster i sina intervjuer. Metoden är flexibel och det är ett användbart verktyg för att 

analysera sin studie. I en tematisk analys identifierar och kodar forskaren sina mönster utifrån 

sina intervjuer. De teman som går att utläsa i intervjuerna ska vara en noggrann återspegling 

av innehållet. Teman kan identifieras på två olika sätt. Antingen på ett deduktivt sätt eller på 

ett induktivt sätt. Det deduktiva sättet är när teman analyseras utifrån teorierna och inte utifrån 

intervjuerna. Vi har valt att analysen utgår från det induktiva sättet, det vill säga att teman 

identifieras utifrån intervjuerna och inte utifrån teorin (Braun & Clarke, 2006).  

Enligt Braun och Clarke (2006) utförs tematisk analys i sex olika steg. Det första steget är att 

transkribera intervjuerna. Sedan läses dem flera gånger och antecknar samtidigt i marginalen 

vilket forskaren tycker är viktigt. Det första vi gjorde var att läsa det transkriberade materialet 

för att hitta information som var relevant för vår studie. Vi markerade i texten det som var 

intressant för vår studie och gjorde även anteckningar i marginalen. 

Det andra steget är att koda materialet. Vi sökte i informanternas svar efter likheter, det vill 

säga om det var fler av informanterna som hade svarat samma sätt på en fråga och om 

informanterna gett ett svar inom samma tema. 
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Det tredje steget är att samla koderna i breda temagrupper. Söka efter samband mellan koder 

och teman samt skillnader mellan teman. Vissa koder grupperas eller flyttas mellan 

temagrupperna. I det tredje steget gjorde vi tema utifrån våra koder. De koder som handlade 

om samma sak skrev vi ner på papper. På pappret gjorde vi spalter, en spalt för varje lärare, så 

vi lättare kunde jämföra informanternas svar. På så sätt fick vi fram skillnader i materialet.  

Fjärde steget är att granska och söka igenom varje tema för att se sammanhängande mönster. 

Varje temagrupp läses igenom för att se om koderna bildar ett mönster. Sedan analyseras 

skillnader mellan mönstren. Denna fas upprepas tills alla teman är hittade. Utifrån det fjärde 

steget började vi med att jämföra informanternas svar inom varje tema. Genom att jämföra 

informanternas svar kunde vi se om ett svar beskrivits på liknande sätt flera gånger. I detta 

steg undersöker vi också vad informanternas svar har gemensamt. 

I det femte steget namnger forskaren sina teman i studien. Namnen på temana ska vara 

kortfattade och tydligt beskrivna vad temana handlar om. I det femte steget har vi namngett 

grupperna utifrån vad hela gruppen har gemensamt. 

Slutligen det sjätte och sista steget presenteras och analyseras temana som sedan skrivs ned i 

ett resultat. I detta steg började vi skriva ned resultatet och efter det har vi analyserat 

resultatet. Vi började med att sammanfatta ett tema och skriva ned citat som belyser vad 

informanterna hade svarat och nästa steg i bearbetningen formulerade vi vår tolkning av 

citatet. 

En kvalitetsaspekt 

Enligt Bryman (2011) kan det i den kvalitativa forskningen vara svårt att veta exakt vad som 

har gjorts i en studie och hur forskaren kommit fram till sitt forskningsresultat. Vidare 

förklarar Bryman (2011) att det är viktigt som forskare att redogöra för hur data bearbetas och 

analyseras, så att forskningen blir transparens. När en studie beskrivs tydligt och hur 

forskaren kommit fram till ett slutresultat gör det att studiens kvalité kan bedömas utifrån 

transparens av andra. I vår studie har vi beskrivit vår metod och resultatet på ett så tydligt sätt 

som möjligt för att studien ska bli transparent.  
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Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras och problematiseras metoden. Utifrån studiens syfte och 

frågeställning har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Om vi skulle ha gjort en 

kvantitativ studie, skulle det vara svårt att veta hur informanten egentligen upplevde sitt 

bemötande med elever. I en kvantitativ studie används frågor som har färdigställda 

svarsalternativ och det skulle kunna bli så att informanten upplever sina svarsalternativ inte 

finns med.  

Vi har också valt att utgå från en fenomenografisk ansats för att på så sätt få fördjupande svar 

om hur lärare upplever att de bemöter elever med låg motivation och låg självkänsla. En 

fenomenografisk ansats används när forskaren utgår från människors uppfattningar och 

erfarenheter av ett fenomen (Alexandersson, 1994). Under intervjuerna upptäckte vi att en del 

frågor var väldigt lika och gick in i varandra. Informanterna upplevde att de redan svarat på 

frågan och förklarade att de inte hade mer att tillägga. I en del intervjuer så ställdes inte alla 

frågor, då informanten redan svarat på liknande fråga innan. Informanterna fick inte ut 

frågorna i förväg. Vi skulle ha kunnat mailat frågorna i förväg så informanten hade kunnat 

förbereda sig men vi bedömde inte det som nödvändigt för frågorna var inom området för 

lärarens profession. Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer för de har en stor 

flexibilitet (Bryman, 2011). När vi gjorde urvalet utgick från en målgrupp som skulle kunna 

besvara våra forskningsfrågor och var relevant för denna studie. Därför blev strategiska urval 

ett lämpligt val.  

Tematisk analys är den metod vi utgått från när vi utförde dataanalysen. Vi har valt att göra en 

tematisk analys utifrån våra data för att vi ville finna det som vara gemensamt i våra 

intervjuer. Den tematiska analysen är en flexibel metod och kan ses som ett verktyg när 

forskarna vill finna essensen i sina intervjuer (Braun & Clarke, 2006). Det skulle säkert ha 

fungerat att göra en fenomenografisk analys i enlighet med Dahlgren och Johansson (2015) av 

våra data, som påminner om den tematiska analysen. Vi tolkar att det som skiljer 

analysmodellerna åt är att i det sista steget i den fenomenografiska analysen analyseras 

koderna en gång till för att se om de passar in i något annat tema. På det sättet har vi inte 

arbetat med våra data. Vi har från början analyserat våra data noga för att göra en kodning av 

materialet och utifrån kodningen göra tema. 
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Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi har utgått från 

våra forskningsfrågor när vi redogör för resultatet. Vi har tolkat och analyserat informanternas 

svar samt kategoriserat dem i olika teman som vi upptäckt i vårt analysarbete. I resultatet 

börjar vi med att redovisa informanternas svar och efter det kommer analysen. Vi börjar med 

att beskriva hur lärare definierar begreppen motivation, självkänsla, självförtroende och 

socioemotionella aspekter. Därefter redogör vi för de teman vi funnit i våra data.  

Lärares definition av begreppet motivation 

I intervjuerna ville vi först ta reda på hur läraren definierar och uppfattar begreppet 

motivation. Genom att vi tog reda på hur informanterna definierar begreppet motivation kan 

det hjälpa oss att förstå och tolka hur lärarna beskriver hur de bemöter elever med låg 

motivation. Lärarna definierade begreppet motivation på varierande sätt.  

Lärarna beskrev att det kan handla om inre faktorer vilket visar att eleven gjorde saker för sin 

egen skull, saker som eleven känner nyfikenhet eller ett intresse för. Det här citatet påvisar 

inre motivation: 

”man vill lära sig mot målet man känner att man vill delta och göra med 

engagemang, ta initiativ att man verkligen vill och så” (Lärare 5). 

Citatet framhåller att det är viktigt att eleven har vetskap om vilka mål den ska sträva emot för 

att på så sätt bli inre motiverad och detta gör att eleven kan arbeta målmedvetet. Vi tolkar att 

när läraren beskriver att eleven har vetskap om målen handlar det om yttre faktorer. I 

intervjuerna framkom det även att eleverna ska ha en inställning till att vilja utföra uppgifter. 

Med inställning tolkar vi att lärarna menar inre motivation till att utföra uppgifterna. En av 

informanterna uttrycker det så här: 

“att man har en egen inre drivkraft, nyfikenhet att man vill lära sig. Man är också 

envis, det är inte alltid roligt” (Lärare 3). 

Utifrån citatet tolkar vi att som elev behöver man inte alltid ha ett intresse för specifika 

uppgifter men att eleven har en inre drivkraft och en vilja att lära sig ny kunskap. 

Arbetsuppgifterna behöver inte alltid upplevas lustfyllda av eleven för att eleven ska arbeta 

utan det är det inre drivet som skapar motivation så att eleven arbetar. 
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I intervjuerna beskrev informanterna även yttre faktorer som handlar om att eleven gjorde 

saker för att den kände stöd från läraren. Här är ett citat från en intervju som påvisar att eleven 

känner stöd från läraren för att eleven ska få motivation: 

“att jag känner att någon tror på mig då får man också en motivation att gå vidare” 

(Lärare 7). 

Utifrån informantens svar tolkar vi att läraren menar att eleven har en uppfattning av att 

läraren tror på och visar ett intresse för att eleven ska lyckas. Eleven får då yttre stimulans 

från läraren och eleven upplever då att läraren tror på att eleven ska lyckas och på så sätt ökar 

eleven sin inre motivation till att lära sig mer och utvecklas. 

En av lärarna nämnde att det kan handla om att en elev får en yttre belöning om den utför en 

uppgift. 

“det kan vara yttre också att man gör någonting för att man ska lockas att få det här 

om man gör det här” (Lärare 4). 

Vi tolkar det som att läraren ger eleven någon form av yttre stimulans, till exempel en 

belöning eleven får när eleven är klar med sina arbetsuppgifter och vilket eleven svarar 

positivt på. Det kan också vara så att eleven eftersträvar ett godkänt eller ett högre betyg. 

Sammanfattningsvis beskriver lärarna både inre och yttre motivation. Informanterna redogör 

för att inre motivation är att det finns ett inre driv som till exempel ett intresse eller en 

nyfikenhet som gör att eleven utför uppgiften. Yttre faktorer som informanterna beskrev var 

att kunskapsmål och belöningar kan påverka elevernas motivation. Informanterna nämner 

också att det är både inre och yttre faktorer som påverkar motivationen. Vi fick inga entydiga 

svar när informanterna gav sin definition av motivation. Skillnaderna som kom fram var att 

några av informanterna svarade med både en yttre och inre förklaring av definitionen. Ett 

annat svar vi fick från informanterna var att de redogjorde för antingen en yttre eller en inre 

förklaring av definitionen. 

Lärares definition av begreppet självkänsla 

De flesta informanterna beskriver att självkänsla är elevernas tankar om sig själva. Några av 

informanter påtalade att det kan vara en osäkerhet hos eleverna men att det kan visa sig på 

olika sätt, till exempel att en del elever har en rädsla för att pröva nya saker. Andra förklarade 

att vissa elever använder sig av ett slags flyktbeteende för att slippa undan obekväma 

situationer. Flyktbeteende som informanterna ger exempel på är att eleven fördröjer lektionen 
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på olika sätt. Det kan vara att eleven inte har med sig rätt material, till exempel läromedel, 

penna och radergummi till lektionen eller har många bortförklaringar innan de börjar arbeta. 

Informanterna menar att elevernas flyktbeteende kan ha att göra med att eleverna har 

erfarenheter av att misslyckats för många gånger och vill då komma undan från den 

obekväma situationen. Några av informanterna beskrev också att det handlar om elevernas 

tilltro på deras egna förmågor. Informanterna menade att elevens tilltro till sin egen förmåga 

har ett samband med vilket självförtroende eleven har. En av informanterna beskriver en elev 

som kan upplevas ha låg självkänsla:  

“dom har givit upp innan för att det är ingen idé, jag kan ju inte det här och det är för 

att det många gånger varit för svårt” (Lärare 3). 

När vi analyserar informantens svar tolkar vi det som att läraren menar att när eleven upplever 

att det är för svårt och inte har tilltro till sin förmåga att lyckas. Vid dessa tillfällen har eleven 

ofta gett upp sin tilltro till sin egen förmåga att klara sina arbetsuppgifter.  

Motivation 

Här redogörs informanternas svar på hur de beskriver sitt bemötande mot elever med låg 

motivation. Utifrån det insamlade datamaterialet hittade vi fem olika teman; lärare använder 

feedback, lärare skapar relationer, lärare arbetar med laborativt material, lärare varierar sin 

undervisning och lärare anpassar sin undervisning. I varje tema har vi lyft ur citat som påvisar 

hur lärarna uttrycker att de bemöter elever och därefter kommer en analys av citatet. Varje 

tema avslutas sedan med en sammanfattning.  

Lärare använder feedback 

I våra intervjuer framkom det att lärarna tyckte det var viktigt att ge beröm och stärka 

eleverna för att på så sätt öka motivationen och stärka elevernas självkänsla. Lärarna 

beskriver att en del elever behöver mer uppmuntran för att komma framåt i sitt lärande. Flera 

av informanterna ansåg att det är viktigt att ge beröm för alla de små stegen som eleven 

utvecklar. Andra informanter påtalade att det är viktigt att lärare pushar och peppar eleverna 

till att arbeta. En av informanterna beskrev också att informanten använde sig ibland av 

belöningssystem för att få eleverna komma framåt i sitt lärande. Informanterna redogjorde för 

att som lärare måste vi tydliggöra syftet för vad eleverna ska lära sig och sedan utvärdera 

innan eleven går vidare. 
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“feedback som jag sa att man är tydlig och klar som lärare att du har kommit hit i 

ditt lärande och du har klarat det här och ditt nästa mål är att vi går vidare med de 

här sakerna, ge feedback och feedforward [...] så att de kommer framåt i sitt lärande 

också, att man är tydlig” (Lärare 5). 

Läraren anser att det är viktigt att eleven vet var den befinner sig i sitt lärande och att vad den 

verkligen har lyckats med. Läraren menar också att det är viktigt att tydliggöra för eleven 

vilket är nästa steg i utvecklingen för att eleven ska kunna vara motiverad för att komma 

framåt i sitt lärande. Läraren redogör för att i sin undervisning använder sig av feedback och 

feedforward. Vi tolkar utifrån citatet att läraren använder sig av feedback som respons utifrån 

elevens genomförda uppgifter och feedforward som är framåtsyftande för att koppla till vad 

eleven ska utvecklas mot. Läraren beskriver att undervisningen ska bidra till att eleven 

utvecklas i sitt lärande. 

Sammanfattningsvis redogör lärarna för att de arbetar på olika sätt för att eleverna ska 

uppleva motivation inför sina arbetsuppgifter. Lärarna beskriver att de stödjer och ger 

eleverna återkoppling på olika sätt så att eleverna ska kunna utvecklas genom att till exempel 

pusha och peppa eleverna.  Lärarna menar också att det är viktigt att eleverna får beröm även 

när de gör små framsteg att lyckas. Det var bara en av lärarna som beskrev att läraren använde 

feedback och feedforward. Det beskriver att läraren ger återkoppling på elevernas utförda 

uppgifter samt genom att påvisa möjligheter för eleverna i syfte att förbättra framtida 

uppgifter. 

Lärare skapar relationer 

I intervjuerna framkom att det är viktigt att ha en bra relation med elever som läraren arbetar 

med. Informanterna påtalade att det är viktigt att eleverna upplever en lugn tillvaro och att de 

har arbetsro. Det gör att eleverna känner sig trygga i relationen med läraren. Några av 

informanterna menade att som lärare kan de använda sig av humor som att skämta med elever 

när de har en bra relation. Några informanter ansåg att som lärare måste man kunna vara 

lyhörd och flexibel i sitt bemötande mot elever. 

“jag tänker på det här relation. Det pratar vi mycket om relation, det är a och o för 

att skapa bästa förutsättningar för eleverna ska lyckas så lång som möjligt. Där är 

det ju jätteviktigt tänker jag att lära känna eleverna och visa att man bryr sig om dom 

att man lyssnar och att man finns där för dom” (Lärare 1). 
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Citatet visar att läraren anser att relationerna till eleverna är betydelsefulla. Vi tolkar att 

läraren menar att det är viktigt som lärare att utgå från elevens förutsättningar och att 

relationen är grunden för att eleven ska lyckas i skolan. Läraren beskriver också att det är 

värdefullt att visa intresse för och bekräfta eleven. Citatet uttrycker också att som lärare 

behöver man lyssna på eleverna så de får en uppfattning av att de blir uppmärksammade. 

Sammanfattningsvis har vi funnit likheter i informanternas svar. De anser att det är viktigt att 

skapa en god relation med eleverna. När lärarna beskriver på vilket sätt som lärare skapar 

relationer skiljer det sig åt. En informant ansåg att det är viktigt att skapa en lugn och trygg 

miljö för att de ska få arbetsro. En annan informant ansåg att relationen börjar med att läraren 

använder sig av ett professionellt och positiv bemötande för att skapa relationer med elever. 

Två av informanterna ansåg att det går använda sig av humor i sitt bemötande när relationen 

är god. 

Lärare arbetar med laborativt material 

Informanterna i intervjuerna beskriver hur de planerar undervisningen för att eleverna ska 

lättare förstå matematiken och bli motiverade till att lära mer. Informanterna redogjorde för 

att de arbetar ofta med laborativt material med de elever som har behov av ett förtydligande 

och för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Så här säger en informant: 

“Ofta blev det ju allt för abstrakt för eleverna. Och då var det ju viktigt att backa 

tillbaka till det laborativa och det konkreta för när dom väl fick testa själv och känna 

med händerna och det var olika spel [...] bråk exempel att vi jobba med pizzadelar. 

Ja då blev det en helt annan förståelse, att kunna se det istället bara för att skriva 

siffror än att få se det konkret, är det så här det hänger ihop och när man också 

kopplar det till vardagen tänker jag och vad har jag för nytta av det här” (Lärare 1). 

Utifrån citatet tolkar vi att matematikundervisningen och det matematiska innehållet kan 

upplevas svårförståelig när det saknas förtydligande material i arbetsuppgifter. Läraren menar 

att de då i undervisningen kan gå tillbaka till det laborativa arbetsmaterialet så att eleven får 

undersöka och lösa uppgifterna praktiskt. Det laborativa materialet kan även skapa ett intresse 

och en motivation hos eleven för att lösa uppgiften. Läraren beskriver att elever behöver 

prova och träna själva så att det ökar elevens förståelse. Läraren förklarar också att ibland 

behöver eleverna använda händerna, det vill säga att de får använda ett av sinnena, för att få 

en ökad förståelse för uppgifterna. Arbetsuppgifterna behöver vara verklighetsanknutna så att 
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eleverna förstår vad kunskapen kan användas till och på så sätt synliggöra matematiken i 

elevens vardag. Det konkreta materialet gör att eleven utvecklar sin förståelse. 

Sammanfattningsvis har vi funnit likheter i informanternas svar är att lärarna använder sig 

ofta av ett laborativt material till de elever som har behov av ett förtydligande. Lärarna 

beskriver att när de planerar undervisningen utgår de ifrån hur de kan göra matematiken mer 

lättförståelig. Det som skiljer informanternas svar är vilken sorts material de använder sig av. 

Två av informanterna diskuterade verklighetsbaserat material som exempelvis i citatet ovan. 

De utgår från en pizzamodell när de ska förklara och förtydliga bråk.  

Lärare varierar sin undervisning 

I intervjuerna framkom det att informanterna ansåg att undervisningen behöver varieras på 

många olika sätt för att lättare motivera eleverna. Informanterna förklarar att de förbereder 

lektionerna för att kunna arbeta på varierande sätt, detta för att eleverna ska kunna utveckla 

sin kunskap och bli motiverade i matematiken. Informanterna har också beskrivit och gett 

exempel på hur de som lärare kan variera sin undervisning. Informanterna nämner till 

exempel interaktiva hjälpmedel, sånger, bildstöd, lustfyllt lärande, spela spel, filmer och 

använda kroppen på olika sätt. Några informanter nämner att man kan ha lektioner i 

utomhusmiljön så att eleverna får använda sig av annat material. Så här uttrycker sig en av 

informanterna om hur de kan variera en lektion:  

“gemensam genomgång, gemensam läsning i boken, sen så räknar de själva i tio 

minuter, sen avslutar vi med att titta på en film. Jag försöker variera eller så spelar vi 

spel i slutet så att dom ska orka de eleverna som inte har mycket uthållighet om det 

är svårt. Mycket bra att göra korta pauser” (Lärare 3). 

Informanten beskriver hur hon eller han kan variera lektionerna. Att informanten börjar med 

gemensam genomgång tolkar vi som att läraren vill motivera och inspirera eleverna för att 

kunna fokusera på lektionen. Eleverna får arbeta självständigt en del av lektionen för att 

befästa kunskapen men innan det blir för långa arbetspass får eleverna arbeta med något 

konkret i slutet av lektionen. Utifrån informantens svar tolkar vi att lektionerna behöver 

innehålla kortare pauser så att eleven kan behålla fokus en kortare tid. 

Sammanfattningsvis har vi funnit likheter i informanternas uttalanden att det är viktigt att 

variera undervisningen för att eleverna ska bli motiverade av att utföra uppgifter. 

Informanterna beskriver att de använder sig av olika hjälpmedel och material för 
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undervisningen ska upplevas mer lustfylld. De skillnader vi kan se utifrån informanternas svar 

är att några informanter använder sig av utomhuspedagogik för att eleverna ska få en större 

förståelse. 

Lärare anpassar sin undervisning 

Alla informanter anser att det är viktigt att anpassa och individualisera undervisningen för 

eleverna. De anpassningar de beskriver är till exempel anpassat läromedel, hjälpmedel för att 

förtydliga för eleven och att ge eleverna uppgifter på rätt nivå. Informanterna redogör för att 

det är viktigt att utgå från elevernas nivå, annars kan det bli så att eleverna inte har de 

grundläggande kunskaper som de behöver för att gå vidare. En av informanterna ansåg att det 

är viktigt att anpassa undervisningen för alla elever men det är inte alltid så lätt som lärare:   

“det är det att man försöker hitta det som passar varje elev, det finns nog inga sådana 

lätta sätt [...] och problemet blir ju som sagt när man har många, någon behöver ha 

tyst någon behöver ha ljud, någon behöver använda dator, någon behöver inte 

använda dator” (Lärare 6). 

Citatet visar att läraren anser att det är viktigt att individanpassa undervisningen och i en klass 

behövs det olika individuella lösningar för att alla elever ska känna sig motiverade till att 

arbeta. Vi tolkar att läraren menar att det är bra om man som lärare är lyhörd, flexibel och tar 

hänsyn till alla elevers behov och utformar anpassningar för de som behöver det. 

Sammanfattningsvis uttrycker alla informanter att det är viktigt att anpassa undervisningen för 

alla elever. Likheter i deras uttalande är att lärarna utgår från elevernas individuella behov och 

anpassar både arbetsuppgifter och material till sina elever. En skillnad som beskrevs från en 

informant var att informanten upplevde att det är många olika behov som ska tillgodoses och 

det blir många olika anpassningar i en klass. 
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Figur 1. Bilden illustrerar en sammanfattning av vad informanterna menar som påverkar elevernas motivation. 

 

Självkänsla 

Lärare beskriver sitt bemötande med elever låg självkänsla 

Här redogörs informanternas svar på hur de beskriver sitt bemötande med elever med låg 

självkänsla. Lärarna beskriver på olika sätt hur de bemöter elever med låg självkänsla i det 

insamlade materialet: lärare beskriver sina undervisningsmetoder, lärare anpassar 

undervisningstakten och lärare använder sig av att synliggöra elevernas kunskaper för 

eleverna. Vi har funnit citat som påvisar hur lärarna beskriver att de bemöter elever med låg 

självkänsla. Citaten kommer därefter att analyseras och tolkas. Avslutningsvis kommer sedan 

en sammanfattning. 

Lärare beskriver hur de arbetar med elever med låg självkänsla 

Lärarna beskriver att de i undervisningen påvisar för eleverna deras utveckling. De förklarade 

att i undervisningen är det viktigt att påvisa vilka kunskapsmål som eleven har lyckats med. 

Det kan göra att självkänslan ökar och det ska ske innan eleven utvecklar en låg självkänsla. 

Här är ett citat som påvisar hur lärare beskriver att eleven upplever framsteg när eleven 

lyckas.  

 

Motivation 

Anpassningar 

Laborativt 

material 

Feedback 

Relationer  

Varierad 

undervisning 



 

27 

 

“få känna sig att man kan, går liksom hand i hand, att man känner att nu går det lite 

framåt tänker jag gynnar motivationen. Då blir man lite mer motiverad och då går 

det lite bättre förhoppningsvis. Sen blir det en uppåtgående spiral istället för att man 

hamnar i jag kan inte, jag kan inte och så blir man omotiverad och så vill man inte 

jobba [...] så går det ännu sämre” (Lärare, 4). 

Ovanstående citat tolkar vi att när elever upplever att de kan saker och tar steg framåt gör det 

att självkänslan ökar. Vi tolkar att läraren menar när motivationen ökar så blir det lättare att 

göra framsteg. Det gör att eleven får en positiv upplevelse och inte hamnar i negativa tankar. 

De negativa tankarna kan göra att elever upplever olust inför arbetsuppgifter. 

Informanterna beskriver hur de arbetar på olika sätt i sin undervisning för att stödja och hjälpa 

elever med låg självkänsla. De beskriver att undervisningen ska ha en tydlig struktur de 

nämner till exempel ett arbetsschema på tavlan och de hjälper eleverna med att öva och 

befästa fungerande strategier.  

Det framkom också i intervjuerna att undervisningstakten är betydelsefull och att 

undervisningen inte går för fort fram så att eleverna kan ha ett långsammare tempo. En 

informant menade att det är viktigt att eleverna gör framsteg och utvecklas men inte för stora 

steg åt gången: 

“att ta små steg i taget och ibland göra saker som man vet att dom kan så dom 

känner, det är ju roligare att göra saker som man kan” (Lärare 4). 

Citatet visar att elever som upplevs ha en låg självkänsla kan ibland behöva mer tid för att 

befästa kunskapen. Undervisningen behöver också utgå från elevens takt, så att eleverna 

upplever att de förstått och kan tillgodogöra sig den nya kunskapen. Utifrån citatet tolkar vi 

att när eleverna upplever att de klarar av saker så blir lärandet mer lustfyllt. 

Utifrån intervjuerna framkom det att lärarna synliggör för eleverna deras utveckling. Lärarna 

beskriver på olika sätt hur de tydliggör utvecklingen för eleverna. En av informanterna 

synliggjorde lärandet för eleverna genom att berömma eleven med uppmuntrande ord när 

eleven lyckas. Lärarna beskrev också att de stödjer eleverna i sitt sätt att lära så att de får 

uppleva att de lyckas och vågar prova nya saker: 

 “se små saker och göra andra saker som inte tillhör ämnet” (Lärare 7). 
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Utifrån citatet tolkar vi att lärarna hjälper eleverna med att se sin kunskapsutveckling. Vi 

tolkar också utifrån citatet att undervisningen kan göras mer flexibel. Eleverna kan få göra 

andra saker som inte är inom det ämnet som de har undervisning i. 

Sammanfattningsvis fann vi likheter utifrån vad lärarna beskrev var att de använder sig av 

olika undervisningsmetoder för att stödja elever med låg självkänsla. Lärarna redogjorde för 

om undervisningen har en tydlig struktur och ett långsammare tempo så stödjer det elevernas 

självkänsla positivt. En annan likhet vi upptäckte var att lärarna medvetet synliggör elevernas 

utveckling för dem. Skillnaderna som beskrevs av lärarna var att det är viktigt att eleverna får 

utvecklas i sin egen takt framåt. Samt att vi upptäckte att det inte var alla informanter som 

beskrev att de synliggjorde lärandet för eleverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bilden illustrerar en sammanfattning av vad som informanterna menar påverkar elevernas självkänsla. 
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Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att när lärare undervisar elever som har låg motivation arbetar de på olika sätt 

för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Lärarna beskriver att relationen till 

eleven är viktig och det är betydelsefullt att eleven upplever att det är någon som tror på dem. 

Detta för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med motivation.  

När det gäller undervisningen så individualiserar lärarna för att eleverna ska kunna arbeta 

utifrån sina förutsättningar. Lärarna ger exempel på hur de anpassar undervisningen, det kan 

till exempel vara att variera undervisningen så att det inte blir långa arbetspass med samma 

sak. Lärarna använder sig också av arbetsuppgifter som är verklighetsanknutna och vilka de 

tror är mer intressanta för eleverna. En del lärare ansåg att eleverna behöver gå ut och utföra 

uppgifter i en annan miljö samt att använda kroppen för att få en annan förståelse. I resultatet 

framkom det också att lärarna hjälper eleverna att se deras framsteg och att lärarna berömmer 

eleverna när de lyckas. 

Resultatet visar att när lärare bemöter elever med låg motivation utgår de från olika faktorer 

för att eleven ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Lärarna förklarar att det är viktigt att 

möta eleverna på den nivån de befinner sig och ge dem uppgifter på rätt nivå. Det är även 

viktigt att stärka elevernas självförtroende så att de känner att de lyckas och vågar ta nästa 

steg.  

Lärarna beskriver, när det gäller bemötande med elever med låg självkänsla, att det är viktigt 

att utgå från elevens arbetstempo och inte gå för fort fram. Lärarna beskriver också att det är 

viktigt att synliggöra elevernas framsteg men även stödja eleverna i sin utveckling. Lärarna 

vill stödja eleverna så att eleverna ska lita på sina förmågor och menar att eleverna kan mer än 

vad de tror. 
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Figur 3. Bilden illustrerar en sammanfattning av vad som informanterna menar påverkar elevernas motivation 

och självkänsla. 

 

Vid sammanställningen av resultatet har vi upptäckt att det är svårt att särskilja motivation 

och självkänsla från varandra. Informanterna påvisade att elevers motivation har betydelse för 

deras självkänsla och tilltro till ämnet matematik.   
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva och analysera hur speciallärare bemöter elever med låg 

motivation och låg självkänsla. I diskussionen kopplar vi ihop informanternas uppfattningar, 

den tidigare forskningen och de teorier vi valt att studera. Först kommer en resultatdiskussion 

utifrån motivation därefter en resultatdiskussion utifrån självkänsla.  

Motivation 

I resultatet framkom det att informanterna har liknande syn på hur de definierar och uppfattar 

motivation som begrepp. Alla informanter beskrev både inre och yttre faktorer vilka de anser 

hör till begreppet motivation. Om personen har ett stort intresse eller en nyfikenhet för en 

uppgift är det lättare att utföra den vilket är ett exempel på inre motivation. Den inre 

motivationen påverkas inte alltid av personens intresse utan det kan även vara yttre faktorer 

exempelvis något som sätter igång den inre motivationen mot något mål eller en avsikt 

(Jenner, 2004). Enligt Woolfolk och Karlberg (2015) är det olika faktorer som reglerar 

motivationen hos personer. Både i litteraturen och i informanternas svar fann vi att både inre 

och yttre faktorer påverkar motivationen hos personer. 

I resultatet beskriver lärarna sitt bemötande med eleverna och menar att det handlar om 

relationer mellan lärare och elever samt att relationen är betydelsefull för elevens motivation. 

Relationen är viktig för att eleven ska lyckas och utvecklas. Det vi också upptäckte i resultatet 

är att lärarens relationer med elever är betydelsefullt för att eleverna ska känna sig trygga i 

skolan. Den tidigare forskningen visar att relationer är viktiga för att eleverna ska känna att de 

blir sedda och blir bemötta på ett positivt sätt av lärare (Jenner, 2004). Ryan och Deci (2000a) 

menar att människan har ett grundläggande behov av att vara aktiv men det är även viktigt att 

de känner stöttning av andra individer för att de inre behoven ska vara tillfredsställda.  

Lärarens förhållningssätt och hur de bemöter elever med låg motivation har även en stor 

betydelse för att elever ska lyckas i skolan. Lärarna i studien ansåg att det är viktigt att 

eleverna upplever att lärarna tror på dem. Något som Jenner (2004) påvisar är att den 

empatiska förmågan hos läraren är väldigt viktig när man arbetar med elever i svårigheter. Det 

är viktigt att lärarna är lyhörda och bemöter eleverna på den nivån de befinner sig. Skaalvik 

och Skaalvik (2016) menar att det är viktigt att lärare ger emotionellt stöd så att eleverna 

upplever att lärarna intresserar sig och engagerar sig i deras kunskapsutveckling. Både i 

forskningen och i vårt resultat har det framkommit att det är viktigt med kunskapsmål. Giota 
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(2002) menar att det finns lärandemål och prestationsmål som eleverna ska sträva mot och 

dessa mål är antingen inre eller yttre förväntningar på eleven. Båda målen har betydelse för att 

eleven ska känna motivation till att utvecklas och lära.  

Lärarnas utformning av matematikundervisningen och det matematiska innehållet är viktigt 

för att eleverna ska vara motiverade till att vilja lära. Utifrån resultatet har vi funnit att lärarna 

beskriver hur de planerar och genomför sin undervisning för att eleverna ska uppleva 

motivation, att lärandet ska upplevas lustfyllt och att eleverna ska få en erfarenhet av att 

lyckas. Det beskrivs när elever till exempel lyckas med en uppgift får de en positiv upplevelse 

av att klara av dem och detta gör att de bevarar sin självuppfattning som beskrivs av Imsen 

(2006). 

Syftet med undervisningen måste tydliggöras för eleverna förklarade flera av informanterna 

och det stöds även i forskningen av Ryan och Deci (2000b). Upplever eleverna att lärarna har 

en positiv inställning och är engagerade i deras utveckling får eleverna också ett större 

intresse och motivation för att lära i skolan. När elever är motiverade och har en positiv 

attityd till ämnet matematik ökar elevens självkänsla för ämnet (Ryan & Deci 2000b).  

Utifrån resultatet har vi funnit att lärarna använder sig av laborativt material. Lärarna planerar 

lektionerna utifrån ett laborativt material till undervisningen. Det laborativa materialet 

beskriver lärarna att de använder för att väcka elevernas intresse och för att öka förståelsen av 

det som kan upplevas abstrakt. Detta är något som Ahlberg (2001) förklarar och menar att de 

emotionella aspekterna är viktiga för att eleverna ska uppleva att lektionerna är lustfyllda och 

att eleverna ska fortsätta upprätthålla motivationen. När eleverna känner att de har tilltro till 

sin förmåga samt har lärare som stöttar dem menar Skaalvik och Skaalvik (2016) får eleverna 

ett intresse för skolan.  

Självkänsla 

Samtliga lärare menade att självkänsla är hur eleverna uppfattar sig själva. En del förklarade 

att osäkerhet eller rädslor hos eleverna beror på olika anledningar, till exempel elevens 

inställning till ämnet eller sin tilltro till sin förmåga. Dessa emotionella aspekter samverkar 

med attityder och känslor förklarar Ahlberg (2001) samt att de har en betydelse för elevernas 

självförtroende. I den tidigare forskningen (Lindwall, 2011; Skaalvik & Skaalvik, 2016) 

förklaras att det är de kognitiva processerna och de olika emotionella aspekterna som påverkar 

människans självkänsla.  
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Även Johnson (2003) skriver om att elevens självkänsla har att göra med hur eleven värderar 

sig själv och förklarar vidare att hur stark elevens självkänsla är grundar sig i elevens 

uppfattning av sig själv. I resultatet beskrivs när elever upplever att de har kunskaper och när 

något går lättare att lära sig så ökar motivationen hos eleverna. Lindwall (2011) beskriver 

detta utifrån självkänslans olika aspekter. Den första aspekten är hur eleven värderar sig själv. 

Den andra aspekten beskrivs att individen reagerar på specifika händelser och det påverkas 

självkänslan att den stärks eller minskas. Den tredje aspekten är hur eleven upplever sin 

kompetens och om de är nöjda med sig själva vilket informanterna ansåg var viktigt för 

eleverna ska öka sin självkänsla. Alla tre aspekterna har en inverkan på elevernas motivation 

till att arbeta i matematiken samt elevernas självkänsla att klara av uppgifterna.  

I resultatet framkom det att informanterna ansåg det är viktigt att eleverna får uppleva att de 

lyckas med sina arbetsuppgifter. Informanterna menar att de upplever att elever som har låg 

tilltro till sin förmåga har en lägre självkänsla. Lärarna ger fler exempel i resultatet om detta, 

bland annat elever vilka gett upp och inte vill prova nya saker på grund av att eleverna har 

erfarenhet av tidigare misslyckanden. Informanterna förklarar även att de ser en koppling 

mellan elevernas tilltro på sin egen förmåga och vad eleven har för självkänsla. Vilket 

Woolfolk och Karlberg (2015) påvisar att om elever lyckas med en uppgift har den lättare för 

att utföra dem och att det ligger till grund för om eleverna klarar kommande uppgifter.  

I resultatet beskrivs det av lärare att det hjälper eleverna om undervisningstakten utgår från 

elevernas tempo. Lärare beskriver att det hjälper eleverna att ta små utvecklingssteg och 

eleverna får upplevelsen att de har kunskaper. Då upplevs lärandet mer lustfyllt. Weiner 

(2018) förklarar utifrån attributionsteorin och de olika aspekter vilka påverkar elevers 

misslyckande och framgång. När eleven lyckas förklaras det genom inre lokus det vill säga att 

eleven upplever att orsaken till framgång kommer från eleven själv. Utifrån aspekten 

stabilitet, när eleven har lyckas upplevs framgången varaktig. Orsaken upplevs utifrån 

kontrollerbarhet som att eleven känner stolthet för att den har lyckats (Weiner, 2018). 

I den tidigare forskningen redogör både Skaalvik och Skaalvik (2016) samt Johnson (2003) 

om hur elever behöver emotionellt stöd för att eleverna ska öka sin tilltro till den egna 

förmågan. Det är även viktigt att lärarna uppmuntrar och visar intresse för eleverna. Skaalvik 

och Skaalvik (2016) beskriver också att det är viktigt att eleverna får instrumentellt stöd från 
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lärarna så att eleverna upplever att lärarna är positiva till deras utveckling och tilltro till sig 

själva.  

Sammanfattningsvis upptäckte vi likheter som lärarna beskriver att det är viktigt att eleverna 

får uppleva att de kan klara av sina arbetsuppgifter. Lärarna beskrev också hur eleverna tror 

på sina förmågor och att det har ett samband med elevens självförtroende. Den skillnaden vi 

fann i våra svar var att det var en av informanterna som beskrev om elevers negativa tankar 

inför matematiken. Informanten menade att positiva upplevelser och känslan av att eleverna 

känner att den kan saker gör att elevernas motivation ökar. Ryan och Deci (2000a) menar att 

människans psykologiska behov måste vara uppfyllda för att de ska känna motivation och ett 

välbefinnande.   
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Slutsats 

I slutsatsen kommer vi att knyta ihop resultatet med vår frågeställning. I vår profession 

kommer vi att möta och arbeta med elever som har låg motivation och låg självkänsla i 

matematiken. Genom denna studie har vi utvecklat och fått kunskaper om hur vi kan bemöta 

elever med låg motivation och låg självkänsla på ett professionellt sätt.  

Både i forskningen och i vårt resultat har fått vetskap om att det finns olika sätt att uppfatta 

begreppet motivation. Hur vi kan bemöta elever med låg motivation är komplext och beror på 

många olika faktorer. Motivationen hos elever kan bero på relationer mellan lärare och elever, 

sociala faktorer som till exempel tryggheten i skolan, i klassen och med läraren. Elevens 

intressen för att vilja lära har också en stor påverkan på elevers motivation.  

I forskningen och resultatet beskrivs det att relationen lärare och elev är betydelsefull. Elevers 

självkänsla påverkas av tidigare erfarenheter från framgång och motgång. Det går också att se 

att självkänslan och motivation påverkas av varandra. När elever upplever att de kan saker 

ökar motivationen och på så sätt ökar självkänslan också. Det blir en positiv upplevelse för 

eleven och eleven fortsätter då att utveckla sina kunskaper.     

Vidare forskning 

Vår forskning visar hur lärare bemöter och arbetar med elever i matematiksvårigheter. Det 

skulle vara intressant att studera vidare hur elever upplever att de blir bemötta av lärare i 

matematikundervisningen. En annan forskningsfråga som också är intressant att belysa är hur 

eleverna vill bli mötta av lärare. 
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 Bilaga 1 

 Intervjuguide 

1.      Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 

2.      I vilka åldersgrupper arbetar du? 

3.      Hur länge har du arbetat med elever i behov av stöd i matematik? 

Frågor om motivation 

4.      Vad är din definition av motivation? 

5.      Beskriv en motiverad elev och en omotiverad elev. 

6.      Beskriv vad motivation i matematiken betyder för elevers utveckling. 

7.      På vilket sätt kan du se att en elev är motiverad i matematik? 

8.      Hur kan du påverka elevers motivation i matematiken? 

9.      Hur motiverar du elever som är omotiverade i matematik? 

10.  Vad i din undervisning uppfattar du stimulerar elevers motivation? 

11.  Hur arbetar du för att främja motivationen till lärandet hos elever i inlärningssvårigheter? 

12.  Finns det något mer du vill berätta om elevers motivation? 

Frågor om självkänsla 

13. Vad är din definition av självkänsla? 

14.  Hur gör du för att stötta elever med låg självkänsla? 

15.  Hur stor betydelse har elevens självkänsla för motivationen i matematik? 

16.  På vilket sätt stöttar du elever med låg självkänsla till sina matematiska förmågor? 

Avslutningsfrågor 

17.  Är det något du skulle vilja lägga till i intervjun? 

18.  Finns det något som sagts som du skulle vilja ändra/ta bort från intervjun? 

19.  Får jag höra av mig om jag behöver komplettera med någon fråga? 

Ett stort tack för att du har tagit dig tid till intervjun! 


