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”När matematiken är ointressant eller för svår att förstå” 
En studie om hur några lärare motiverar elever i matematik  

”When mathematics is uninteresting or too hard to understand”  
A study on how some teachers motivate students in mathematics 

 
 

Abstrakt 
Motivation inom matematikämnet anses av många forskare vara betydelsefullt för 
kunskapsutvecklingen. Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare i 
årskurs 1-3 arbetar för att motivera elever som upplever matematiken svår eller 
ointressant. Datainsamlingen skedde genom fyra intervjuer med verksamma lärare som 
representerade fyra skolor i två kommuner. De flesta av de intervjuade lärarna menar på 
att de själva har en väldigt viktig roll i klassrummet för att eleverna ska känna sig 
motiverade, och att undervisningen bör vara varierad. Ur lärarintervjuerna framkom det 
dock att ointresse för matematik är mycket ovanligt i grundskolans tidigare årskurser 
men att arbetet med att motivera elever som finner matematiken svår är ständigt 
pågående. 
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1 Inledning 
Matematiklektionen har precis börjat och eleven sitter tyst och stirrar ner i boken. 
Eleven fattar pennan, men innan denne hinner börja skriva läggs den ner igen. Eleven 
tittar ut genom fönstret och tankarna svävar iväg till en drömvärld utanför 
matematiklektionen. En del andra elever i klassen räcker upp händerna och väntar på att 
läraren ska komma för att hjälpa dem, men eleven sitter tyst vid sin bänk. Plötsligt fattar 
eleven pennan igen, tittar ner i boken och läser en uppgift. Denna gång skriver eleven i 
boken men efter bara någon sekund suddar denne ut det som just skrivits. Eleven börjar 
vända och vrida på sig och istället för att räkna ut uppgiften sätter eleven igång att rita. 

Det du just läste är ett möjligt scenario för hur en matematiklektion kan se ut. Detta 
scenario gör oss inspirerade till att vilja hjälpa elever som upplever matematiken svår 
eller ointressant. Det väcker frågor som: Är eleven på en uppgift som eleven inte 
förstår? Eller är det så att eleven kanske kan lösa uppgiften om eleven gav det en chans, 
men totalt saknar intresse av att försöka lära sig matematik? Kanske behöver eleven 
motivation av läraren för att upptäcka att matematiken i skolan är viktig och går att 
förstå? Hur ska vi hjälpa eleven? 

Vi har under våra VFU-perioder upplevt att många elever har svårt för matematik eller 
finner den ointressant, samt att dessa två aspekter ofta hänger ihop. Det finns 
naturligtvis många elever som upplever matematiken rolig och som har lätt för ämnet i 
fråga. Vi anser att dessa elever också behöver motiveras, men då för att bibehålla sitt 
intresse för matematik. Våra observationer om att det kan finnas ett samband mellan 
svårigheter och ointresse för matematik stöds i tidigare forskning då såväl Zambo 
(2008) som Einarsdottir (2010) gjort studier som styrker detta påstående. 

Skolverket (2003) menar på att många har negativa erfarenheter av ämnet matematik 
eftersom det ofta upplevs som svårt och ointressant. Elever uttrycker att den mest 
betydelsefulla faktorn för lusten att lära är just läraren och hans eller hennes 
förhållningssätt till eleverna. Skolverket (2003) har genomfört en kvalitetsgranskning 
som grundar sig på intervjuer, observationer och enkäter där syftet är att ta reda på hur 
lusten att lära sig matematik uppkommer och bibehålls. Genom lärarens besittning av 
goda ämneskunskaper, uppmärksamhet av vad eleverna har svårt för och förmågan att 
kunna förklara på ett begripligt sätt, samt genom att koppla ämnesinnehållet till 
verkligheten, ska eleverna kunna motiveras och inspireras till att utveckla sina 
kunskaper. Att läraren låter eleverna arbeta med varierade aktiviteter såväl enskilt som i 
grupp, samt att eleverna tillsammans med lärarna resonerar kring uppgifter är också en 
bidragande faktor till att utveckling sker. På dessa sätt ökar elevernas tilltro till sin egen 
förmåga att lyckas.  

Vi ämnar att genom denna empiriska studie ta reda på hur lärare gör för att motivera 
elever som finner matematiken svår eller ointressant. Detta är en relevant fråga för 
lärare och av stor betydelse för elevers välbefinnande och utveckling. Då 
matematikundervisning utgör en stor del av elevernas tid i skolan samtidigt som 
matematik finns i vår vardag genom hela livet är det viktigt att behärska 
matematikämnet och få tilltro till sin egen förmåga att kunna lyckas (Skolverket, 2003). 
I läroplanen står det att “Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 
matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 
(Skolverket, 2011:62). Vidare skriver skolverket att några av lärarens uppgifter är att 
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“stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” samt att 
“stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket, 
2011:14).  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ta reda på och få förståelse för hur lärare gör för att motivera elever som 
finner matematiken svår eller ointressant. 

• Vilka orsaker kan ligga bakom ointresse eller eventuella svårigheter i 
matematiken beträffande omotiverade elever?  

• Hur kan ointresse och eventuella svårigheter i matematik yttra sig hos elever? 
• Vilken kunskap har lärare om hur de ska gå tillväga för att hjälpa och motivera 

elever? 
• Vilka faktorer kan bidra till ökad motivation i matematiken? 
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3 Teoretisk bakgrund  
I den teoretiska bakgrunden behandlas tidigare forskning och teorier om hur lärare kan 
motivera elever som finner matematiken svår eller ointressant. Nedan framgår vad 
tidigare forskning säger om utformningen av matematikuppgifter i relation till elevernas 
tankar, hur digitala verktyg kan motivera elever till att vilja lära sig matematik samt vad 
läraren och hans eller hennes kompetens betyder för eleverna. 

3.1 Motivation genom digitala verktyg 

Vos, Van Der Meijden & Denessen (2010) menar att dataspel idag är väldigt populära 
bland barn och spelen blir en allt vanligare del av deras vardag. Fördelen med dataspel 
är att de ökar motivationen för lärande genom att de stimulerar till nyfikenhet och 
intresse för olika arbetsområden i ett meningsfullt sammanhang. Matematikspelens 
positiva inverkan på motivationen resulterar i sin tur i en större kunskapsutveckling hos 
eleverna jämfört med traditionell skolundervisning, där ämnesinnehållet förmedlas av 
läraren eller via läroböcker och självständigt arbete pågår med hjälp av arbetsböcker. 
När eleverna spelar spel kan exempelvis deras problemlösningsförmåga och tänkande 
utvecklas genom deras ansträngningar vid de tillfällen där det gäller att finna en lösning 
på olika problem. Eleverna blir mer delaktiga och försöker samtidigt använda mer 
komplicerade arbetssätt när spel vävdes in i undervisningen (Vos, Van Der Meijden & 
Denessen, 2010). 

Trots att många studier har visat att lärare använt sig av datorer och matematikspel för 
att höja elevers motivation när det gäller ämnet matematik, har resultatet ofta blivit att 
spelen ses som motiverande och undervisningen blir roligare, men att den negativa 
synen på matematik förblir oförändrad. I en vanlig klassrumsundervisning, som innebär 
arbete i matematikböcker med lärarens omedelbara respons, får eleverna träna på att 
förstå hur uträkningar går till även om svaret är fel. Så är det oftast inte i spel (Scanlon, 
Buckingham & Burn, 2005). Digitala spel har visat sig ha en gynnsam påverkan på 
främjande av elevernas inlärning, motivation, intresse samt attityd gentemot lärandet. 
Spelen måste innefatta uppgifter som är en aning utmanande eftersom det genererar i 
motivation och vilja att förbättra sina tidigare spelresultat. När eleverna själva får styra 
vilken nivå de ska spela spelet på utvecklar de sin förmåga att bedöma aktivitetens 
svårighetsgrad i förhållande till den egna förmågan och målet med uppgiften (Namsoo, 
Sutherland, Norris & Soloway, 2012). 

3.2 Mål och delmål för framgång och motivation 

Elevers motivation påverkas av en mängd olika faktorer. Några exempel är deras 
nuvarande och framtida mål, självuppfattningar, skol- och klassrumsmiljö samt sociala 
relationer. Vanligtvis engagerar och anstränger sig elever i de ämnen och arbetsområden 
som de upplever intressanta och användbara. Ämnesinnehåll som är viktigt för 
elevernas uppsatta mål, samt det som de själva tror sig kunna utveckla kunskaper inom, 
påverkar deras engagemang positivt. Lärare kan påverka elevernas motivation både 
verbalt och icke-verbalt genom att skicka ut signaler om vad de tror att eleverna klarar 
av att uppnå. Lärare bör använda sig av generella tillvägagångssätt och metoder för att 
arbeta med motivation i undervisning i helklass samtidigt som de bör använda mer 
specifika arbetssätt för att motivera elever med behov av anpassat stöd (Hardré, 2011). 
Studier har visat att elever som kämpar med matematiken redan i grundskolans tidigare 
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år är i behov av mer stöd och uppmuntran från läraren än elever som inte har 
svårigheter. Under senare år har det upptäckts att utvecklingsprogram för lärare har 
bidragit med att skapa bättre relationer till sina elever och därigenom fått ett bättre 
klassrumsklimat och elever som presterar bättre i ämnet matematik (Hughes, Wu, 
Kwok, Villarreal & Johnson, 2011). Dessa utvecklingsprogram fokuserar mycket på hur 
lärare kan tillämpa det som står i läroplanen till undervisningen. De fick genom 
utvecklingsprogrammen också en utbildning i hur de kan variera sina instruktioner och 
utveckla sina emotionellt stöttande interaktioner så som att ge feedback på ett bra sätt 
(Pianta, Mashburn, Downer, Hamre & Justice, 2008). 

Jenner (2004) menar på att varje lärare har i uppgift att hjälpa sina elever att sätta upp 
realistiska mål som utgår ifrån elevernas kunskapsnivå. Elever som hellre sätter upp 
lägre mål är oftast rädda för att misslyckas därför är lärarens stöd av stor betydelse för 
att kunna anpassa målen efter eleven. När mål sätts upp för eleven ska även delmål som 
är konkreta och mer kortsiktiga fastställas. Delmålen har en positiv inverkan på 
motivationen eftersom det är ett kortare avstånd till delmålen jämfört med huvudmålen. 
Malmer (2002) anser att elever engagerar sig mer i matematiken om de själva får vara 
med och påverka arbetet. När lärarna går utanför ramarna och gör undervisningen 
nyskapande kan elever samspela med varandra och se en mening med matematiken. 

Vidare menar Malmer (2002) att matematiskt svaga elever har ett sämre fungerande 
arbetsminne vilket blir till ett hinder för dessa elever när de ska försöka hålla mycket 
information i huvudet på en och samma gång. Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock 
(2013) tar också upp detta då ångest inför matematiken är väldigt vanligt och har visat 
sig ta sin början redan under grundskolans tidigaste år. Ångesten för att misslyckas 
hänger ihop med arbetsminnet då elever med bra arbetsminne kan bli distraherade i 
deras uträkning och kan då inte återuppta sin uträkning på samma sätt, medan elever 
med sämre arbetsminne förlitar sig på bland annat fingerräkning och då är detta inte ett 
problem. Elever i första och andra klass som känner ångest inför matematiken har en 
tendens att sänka sina mål och förväntningar på sitt eget lärande, men också försöka 
undvika matematikuppgifter. Lärare bör ha dessa tankar med sig i 
matematikundervisningen; att elever kan känna rädsla och ångest inför matematiken 
redan i grundskolans tidigare år och behöver då ha höga förväntningar på sig, och hjälp 
med att sätta upp motiverande mål att försöka uppnå (Ramirez, Gunderson, Levine & 
Beilock, 2013). 

3.3 Lärarens betydelsefulla roll 

Zambo (2008) har kommit fram till att läraren är den viktigaste personen för eleven och 
att och hans eller henes ledningsarbete är oerhört betydelsefullt. Det är av stor vikt att ha 
höga förväntningar på eleverna, förstå hur dem känner sig när det handlar om matematik 
samt att skapa en meningsfullhet och en verklighetsanknytning, så att eleverna ser 
kopplingen till varför det är bra att kunna matematik. Tidigare forskning nämner 
ideligen sambandet mellan svårigheterna och ointresset för matematik. Detta blir som 
en negativ spiral som eleverna har svårt att ta sig ur. Om det här får pågå intalar sig 
eleven att han eller hon inte kan lösa matematiska uppgifter och tappar tillslut sin tro på 
att någonsin kunna lyckas (Zambo, 2008). Även Einarsdottir (2010) har undersökt 
elevers syn på deras första år i skolan. I just matematiken finns det en tydlig koppling 
att om matematiken upplevs som svår blir den också tråkig. Eleverna i studien ser det 
självklart att matematik och läsning är något man ska lära sig. Lärarens ledningsarbete 
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visar sig vara av stor betydelse och lärare bör reflektera över ifall deras planering 
främjar elevernas lärande. Einarsdottir (2010) får genom sin studie uppfattningen om att 
elever blir mer motiverade då läraren erbjuder valmöjligheter. Men detta sker dock bara 
efter att eleverna gjort uppgifter som läraren bestämt.  

Relationen mellan lärare och elev har stor betydelse för matematikundervisningen. 
Läraren spelar en stor roll för elevernas välbefinnande genom att skapa en bra relation 
till eleverna så att de känner sig trygga i skolan. En viktig egenskap hos läraren är att 
han eller hon ska kunna motivera sina elever och ha höga förväntningar på dem. Det är 
då eleverna kan uppnå bra resultat i matematiken (Buyse, Verschueren, Verachtert & 
Van Damme, 2009). 

Doabler och Fien (2013) menar att alla skolor bär ansvar för en god 
matematikundervisning. En god undervisning bör från första början vara intensiv för att 
kunna möta de elever som redan har eller riskerar att få svårigheter inom matematik. En 
lösning för att kunna bemöta dessa elever är att använda sig av tillvägagångssättet 
”Explicit Instruction”, som översätts till tydlig undervisning. Detta tillvägagångssätt 
består av olika faktorer där den första handlar om att utföra tydliga demonstrationer och 
ge entydiga förklaringar. Steg-för-steg demonstrationer där kunskapsinnehållet visas 
direkt har visat sig vara framgångsrikt i undervisning för elever i svårigheter. Den andra 
faktorn innebär att läraren ska ta reda på elevernas nuvarande kunskaper inom ett 
arbetsområde och se till att anpassa undervisningen efter dessa för att kunna börja vid 
den nivå eleverna befinner sig på. När ett nytt arbetsområde inleds kan elever i 
svårigheter uppleva det som väldigt komplicerat och svårt att förstå, därför bör enklare 
exempel och förklaringar ges för att skapa en förståelse. Den tredje faktorn belyser 
värdet av återkoppling eftersom det minskar risken för missförstånd och hjälper 
eleverna att fördjupa förståelsen för matematikinnehållet. Återkoppling bör vara 
kontinuerlig eftersom att det är lättare för eleverna att förändra sitt tankesätt och lära sig 
av sina misstag ju tidigare de upptäcks. När lärare ger feedback ska de använda sig av 
ett uppmuntrande språk samtidigt som de tydligt visar vad fel är (Doabler & Fien, 
2013). 

Vid vissa fall kan lärare behöva ta hjälp av specialpedagoger i matematiken. Lärare bör 
utbildas mer i hur de kan hjälpa elever som har det extra svårt i matematiken. 
Specialpedagoger kan bidra till att upptäcka elever med svårigheter i ett tidigt stadium 
så att dessa elever kan få hjälp innan de, efter för många motgångar, tappar intresset och 
ger upp. Dessa specialpedagoger innehar större kunskap om hur de kan möta elever i 
svårigheter så att de här eleverna känner att läraren har förståelse för deras förhållande 
till ämnet matematik (Malmer, 2002). 

Boaler (2011) beskriver ett arbetssätt som uppmuntrar eleverna i sitt matematiska 
lärande:  

”Bedömning för lärande är en typ av prov som ger användbar 
information till lärare, föräldrar och andra, men de uppmuntrar 
också eleverna att ta tag i sitt eget lärande. Bedömning för 
lärande talar om för eleverna var de befinner sig i sitt eget 
lärande, var de skulle kunna vara och vad de behöver göra för 
att nå dit. Det ger eleverna motivationen och makten att styra 
och förbättra sitt eget lärande” (Boaler, 2011: 90). 
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Ju mer givande och roligt lärandet är, desto mindre uppkommer känslan av att 
matematiken är tråkig och ångest inför detta att uppstå. När eleverna ges möjlighet att 
lyckas genom att läraren använder metoder som inte är alldeles för svåra och istället 
uppmuntrar till lärande, skapar eleverna en ökad förståelse. Uppgifter som är för 
utmanande kan resultera i ångest och en känsla av okunnighet. Lärare som lägger vikt 
vid att få sina elever att förstå hur viktiga uppgifterna är för de uppsatta målen tenderar 
att ha elever som blir mer engagerade och motiverade. En annan faktor som är 
motivationshöjande, engagerande och som även medför positiva känslor är att låta 
eleverna arbeta i par eller grupp. Vid sådana tillfällen är det en fördel att använda de 
uppgifter som upplevs mer ointressanta för att genom det sociala samspelet höja 
intresset (Schweinle, Meyer & Turner, 2006) 

Enligt Malmer (2002) är språket och tänkandet inom matematikämnet av stor betydelse. 
Språket är som ett instrument för kunskapsutvecklingen. En faktor som är väldigt 
betydelsefull för elevernas resultat i ämnet är deras ordförråd. Studier har visat att 
eleverna har bristfälliga kunskaper när det gäller att verbalt förklara och motivera hur de 
har tänkt när de löst uppgifter. Genom en varierad undervisning ges eleverna möjlighet 
att utveckla sitt logiska tänkande. Det är inte bara elevens språkliga förmåga utan även 
lärarens språk i undervisningen som är av stor vikt för att elever ska tillägna sig 
matematik på bästa sätt. Hon menar att matematikens språk både kan vara verbalt såväl 
som att använda sig av olika representationsformer. Malmer (2002) förespråkar att tala 
matematik och låta eleverna arbeta i par eller grupper då den språkliga förmågan tränas 
och eleverna kan lära sig matematiska termer. En förutsättning för detta är att läraren 
har skapat ett bra klassrumsklimat där denna process är möjlig (Malmer, 2002). 

Lärare bör vara uppmärksamma på att elever som har en sämre arbetsutveckling och 
uthållighetsförmåga kan kopplas till svårigheter i matematik. Uthållighet innebär 
förmågan att kunna anstränga sig under en längre tid, som exempelvis under större 
delen av en matematiklektion. En nedsatt ansträngningsförmåga är vanligare bland 
matematiskt svaga elever. Hur pass motiverade elever är påverkar också deras 
ansträngningsförmåga (Magne, 1998). 

3.4 Avsaknad av verklighetsrelaterad matematik 

Tidigare forskning har visat att elever ofta saknar kopplingen mellan det de lär sig på 
matematiklektionerna i skolan och hur de senare i livet kommer att ha nytta av detta. 
Många elever menar att matematikundervisningen känns meningslös och tråkig 
(Skolverket, 2003). Även Zambo (2008) har kommit fram till hur viktigt elever tycker 
det är att se en meningsfullhet i varför de läser matematik i skolan. Boaler (2011) 
skriver att matematiken ofta är verklighetsfrämmande och då förlorar eleverna sitt 
intresse för ämnet. Eleverna får en avsaknad av sammanhanget och de koncentrerar sig 
bara på själva uträkningen i en uppgift. Följderna av detta blir att de inte ser hur 
matematiken kan användas i deras vardag. Om sammanhangen i uppgifter görs mer 
begripliga som eleverna kan relatera till, skulle de inse att matematiken går att förstå 
och är nyttig för kommande moment genom hela livet (Boaler, 2011). 
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4 Metod 
I metodkapitlet redogörs det för vilken metod vi har använt oss av i vår undersökning. 
Här beskrivs tillvägagångssätt och bearbetning av data, samt etiska överväganden och 
studiens tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 

Studien var en kvalitativt inriktad undersökning. Detta för att vårt syfte var att ta reda på 
hur lärare gör för att motivera elever som finner matematiken svår eller ointressant. 
Denna fråga ansåg vi krävde en djupgående undersökning där vi genom våra och de 
intervjuades erfarenheter tolkar och försöker förstå. Med tanke på vårt syfte uppfattade 
vi att en kvalitativ studie lämpar sig bättre än en kvantitativ, då frågan i första hand 
handlar om att vi ville skapa oss en uppfattning av lärares erfarenheter och tankar 
genom intervju där vi har möjlighet till att få ett så utförligt och fullständigt svar som 
möjligt.  

I en kvalitativ undersökning försöker man tyda helheten och resultatet man får fram. En 
datainsamlingsmetod som är lämplig att tillgå i en kvalitativ undersökning är en öppen 
intervju, där man kan gå på djupet i sin forskning. Efter en sådan intervju analyseras 
datan efter forskarens förståelse och tidigare upplevelser. Kvalitativ forskning är ofta 
kritiserad för att inte vara generaliserbar så som en kvantitativ (Stukát, 2011). I en 
kvalitativ studie är man alltid beroende av sammanhanget, och att upptäcka vilka dolda 
sammanhang som kan urskiljas genom en analys av helheten. Det är alltså en fråga om 
tolkning (Lantz, 2007). 

4.2 Urval 

Ett första urval gjordes när vi begränsade oss till att intervjua lärare som arbetar i 
årskurs 1-3. Eftersom vi läser lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans 
tidigare år kändes denna begränsning naturlig för oss och det är lärare till elever i dessa 
årskurser vi är intresserade av att intervjua. Vi bestämde oss för att göra ett 
bekvämlighetsurval, och intervjua lärare på de skolor där vi tidigare har haft VFU. 
Enligt Lantz (2011) delas urval upp i två stora huvudgrupper: Slumpmässigt urval och 
icke slumpmässigt urval. Bekvämlighetsurval går under icke slumpmässigt urval och 
betyder att man i en undersökning väljer att undersöka personer i ens närhet som man 
oftast känner. Även Stukát (2011) skriver om det slumpmässiga urvalet i den 
bemärkelsen att detta urval inte syftar till att redovisa hur många som svarade på ett 
visst sätt, utan att finna strukturer och avvikelser i svaren mellan respondenterna.   

Antalet lärare som intervjuades var fyra stycken. De valdes delvis på grund av att de har 
jobbat en längre tid som lärare och då fått stor erfarenhet, och delvis för att rektorerna 
tipsade om just de lärarna när vi berättade om vår undersökning. Det senare kan då 
betraktas som ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att en individ i ett urval väljer 
ut andra personer som han eller hon finner lämpliga för att ingå i undersökningen. Dessa 
urval är lämpade för kvalitativa studier men inte för kvantitativa (Lantz, 2011). 
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4.3 Datainsamlingsmetod 
4.3.1 Intervju 

Vi valde att använda kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod till vår empiriska 
studie. Valet av kvalitativ intervju som metod för datainsamling upplevdes lämplig 
eftersom vi i vår studie undersökte lärares egna erfarenheter kring undervisning och 
arbetssätt i förhållande till motivation av elever som finner matematiken svår och 
ointressant. Till studien användes en semistrukturerad intervju för att får fram mer 
utvecklade svar från deltagarna. Denna fann vi lämplig då vår avsikt var att ha några 
frågor som vi ville ha svar på men att lämna mycket plats för respondenten att själv få 
utveckla svaret och berätta om sina erfarenheter. Kvalitativ intervju är den formen av 
intervju som är vanligast inom kvalitativ forskning (Yin, 2011). Den innebär att en 
mindre grupp individer intervjuas och därefter tolkas det insamlade intervjumaterialet 
(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Gillham (2005) skriver att semistrukturerad intervju är 
fördelaktig eftersom den skapar utrymme för flexibilitet samtidigt som den balanseras 
av en struktur vilket i sin tur ger data av bra kvalitet.  

Inför intervjuerna utarbetade vi en intervjuguide (se bilaga 1) som vi kunde förhålla oss 
till under intervjun. Intervjuguiden bestod av olika rubriker där varje del innefattade 
några huvudfrågor. Dessa huvudfrågor hade också uttänka följdfrågor beroende på vad 
respondenten svarade. Detta är en semistrukturerad intervju. Vid intervjutillfällena 
spelades samtalen in samtidigt som vi även förde anteckningar på det som deltagarna 
berättade. Justesen och Mik-Meyer (2010) hävdar att intervjuguider som utgår ifrån 
några fasta huvudfrågor ger möjlighet till att, genom följdfrågor, spinna vidare på 
intressanta diskussionsämnen som framkommer under intervjun. Johansson och Svedner 
(2010) menar att det är en fördel att anteckna under inspelade intervjuer eftersom det 
ger tillfälle till en naturlig paus då den intervjuade får möjlighet att fundera på om det 
finns något mer att säga kring den aktuella frågan. Enligt Gillham (2005) är det vanligt 
att intervjuaren väljer att spela in intervjun men det är då väldigt viktigt att först ha fått 
samtycke från personen som ska intervjuas. Även Dimenäs (2007) skriver att det ofta är 
en fördel att använda sig av inspelning under intervjun. Man får då höra sin egen röst 
och utvärdera sig själv som intervjuare, samtidigt som det inte finns någon risk för att 
man missar att anteckna något. Det är dock av stor vikt att vara noga med att 
bandspelaren fungerar och att ha en reservplan om något skulle gå fel. 

4.4 Genomförande 

Undersökningen började med att vi skickade missivbrev till rektorer på fem skolor där 
vi tidigare haft VFU (se bilaga 2). När dessa rektorer sedan svarat på breven fick vi 
antingen tips på lärare som vi kunde intervjua eller deras godkännande. I de senare 
fallen skrev vi missivbrev till de lärare vi tidigare hade haft som handledare under våra 
VFU-perioder, annars till de rekommenderade lärarna (se bilaga 3). Vissa lärare svarade 
väldigt fort och andra efter några dagar. Slutligen fick vi ihop fyra intervjuer med lärare 
på olika skolor i två kommuner. Intervjuerna genomfördes under två dagar. Tre 
intervjuer genomfördes på respondentens skola och en intervju gjordes på 
lärarförbundets kontor, då detta passade bäst för respondenterna. En besöksintervju bör 
göras på en plats som bestäms av respondenten (Lantz, 2011). Upplägget vid dessa 
tillfällen var att en av oss gick igenom de forskningsetiska principerna och den andra 
personen hade huvudansvaret för intervjufrågorna. Vi hade huvudansvar för två 
intervjuer var, vilket innebar att den personen ställde huvudfrågorna. Den andra 
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personen kunde under intervjun flika in med följdfrågor eller andra frågor som kändes 
lämpliga. Innan intervjuerna började frågade vi om tillstånd att spela in dessa. Vi 
använde oss av våra mobiltelefoner för att spela in samtalen och båda mobiltelefonerna 
spelade in så att vi hade en inspelning i reserv om något oförutsett skulle inträffa. 
Ekström och Larsson (2010) betonar vikten av att få respondentens godkännande till en 
inspelning när man gör personliga intervjuer. Efter varje intervju pratade vi om hur vi 
tyckte att det gick och om vi fick fram tillräckligt med fakta. När alla intervjuer var 
genomförda började vi med transkriberingen. När vi bearbetade texten tog vi kontakt 
med en av respondenterna igen för att få fram ytterligare information angående en fråga. 

4.5 Etiska övervägande 

I vår studie förhöll vi oss till de forskningsetiska principerna då vi redan i missivbrevet 
informerade om syftet med vår undersökning och att dessa krav innebär att intervjun är 
frivillig och de när som helst får avbryta intervjun (se bilaga 2 och 3). Vi skrev även att 
respondenterna kommer att spelas in och att de kommer att få ta del av vår 
undersökning när den är färdig. I våra missivbrev skickade vi också med länken till 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer så att både rektorer och lärare kunde läsa 
om dessa. När vi skulle börja våra intervjuer gick vi igenom de fyra forskningsetiska 
principerna med den intervjuade så att personen i fråga hade klart för sig vad vi som 
forskare förhåller oss till. 

Vetenskapsrådet (2002) har behandlat de forskningsetiska principerna, som brukar delas 
upp i fyra huvudkrav. Informationskravet innebär att vi som forskare har skyldighet att 
informera de individer som är med i vår undersökning om vilket syfte den har och vad 
som gäller för de inblandade. Informationen man får ut ska bara användas i den aktuella 
forskningen och de involverade har alltid rätt att avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet innefattar att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan och 
att om personer under 15 år ingår i undersökningen ska föräldrarna ge tillstånd för dem 
att delta. Om en person vill strykas ur undersökningen har forskaren rätt att försöka 
uppmuntra personen i fråga till att inte avbryta och en lösning kan vara att denna person 
förblir anonym i undersökningen och att identifikation av honom eller henne inte är 
möjlig. Konfidentialitetskravet handlar om sekretess då uppgifter om de inblandade ej 
ska gå att få tag på för obehöriga. Detta gäller särskilt information som kan vara etiskt 
känsliga. I vissa fall kan forskaren behöva försvåra identifieringen så att det på inga sätt 
ska vara möjligt att identifiera vem som ingått i undersökningen. Nyttjandekravet 
innebär att vi som forskare inte får använda oss av de uppgifter vi samlar in om 
personer annat än i vetenskaplig forskning. Uppgifter får inte användas av sociala 
myndigheter för att påverka beslut om till exempel vård. 

4.6 Databearbetning 

Samtliga intervjuer transkriberades med hjälp av dator och vi transkriberade två var. 
Thomsson (2002) skriver att de rådata som samlats in under intervjuerna måste 
transkriberas antigen digitalt eller för hand för att därefter kunna sammanställas och 
analyseras. Vid transkribering av intervjuer ska det som sagts av både intervjuaren och 
respondenten skrivas ner (Gillham, 2005). De delar av intervjuerna som bestod av 
huvudfrågor transkriberades ord för ord medan vi däremot valde att utelämna de delar 
som tillhörde de allmänna frågorna. De allmänna frågorna bestod av personlig 
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information som berörde intervjupersoner och därav valde vi att exkludera denna del i 
hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Genom de intervjusvar som framkommit upptäckte vi att ytterligare frågeställningar 
behövde läggas till för att kunna redovisa allt resultat som kunde vara av betydelse för 
studien. De tidigare två frågeställningarna blev därför till fyra stycken. Detta följdes av 
datareduceringen som handlar om att välja samt välja bort data för att förenkla den 
kommande sammanställningen av resultatet (Lantz, 2007). Den rådata som 
transkriberats sorterades genom att markeras med olika färger i ett dokument, då fyra 
färger användes och varje färg var kopplat till varsin frågeställning. Vid vissa tillfällen 
under intervjuerna kunde lärarna komma in på områden som inte rörde den aktuella 
frågan. Detta sållades antigen bort eller i vissa fall flyttades in under en annan 
frågeställning. När all data vara placerad under passande frågeställningar kunde vi 
urskilja olika områden inom samma frågeställning och utifrån det utarbetades relevanta 
underrubriker. Detta tillvägagångssätt ger en fördjupad förståelse av innehållets detaljer 
och som tillsammans skapar helheten (Lantz, 2007). Slutligen användes den teoretiska 
bakgrunden som grund för analysen av frågeställningarna. 

4.7 Tillförlitlighet  

Vi valde att intervjua flera lärare för att få ett bredare svarsresultat som skulle ge en 
bättre reliabilitet. Dock hävdar vi att genom en kvalitativ undersökning kan reliabiliteten 
aldrig bli lika stor som vid en kvantitativ undersökning där forskningsunderlaget är 
betydligt större. Under varje intervju använde vi oss av en och samma intervjuguide och 
vi båda deltog under intervjuerna. För att kontrollera studiens validitet började vi med 
att granska huruvida vårt syfte och frågeställningar hängde samman med våra 
intervjufrågor sedan kontrollerande vi ifall lärarnas svar var relevanta i förhållande till 
intervjufrågorna. 

I samband med olika undersökningar diskuteras begreppen reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet, som även kallas tillförlitlighet, handlar om hur pass bra ett mätinstrument 
mäter det tänkta undersökningsområdet (Olsson & Sörensen, 2011). I de 
undersökningar där intervju används som ett mätinstrument ska forskarna tänka på att 
en god reliabilitet skapas då mätinstrumentet visar likartade resultat vid upprepade 
tillfällen. Samma frågor bör ställas av samma personer vid intervjutillfällena för att göra 
studien mer tillförlitlig (Johansson & Svedner, 2010). Det finns en rad olika 
reliabilitetsbrister som kan framträda i en studie: feltolkningar, hur den intervjuade mår 
under intervjun och yttre störningar är några som kan påverka reliabiliteten (Stukát, 
2011). 

Validitet betyder trovärdighet och innebär i hur pass stor utsträckning forskare kan 
påvisa att deras insamlade data är korrekt och pålitlig. Det är viktigt att ha i åtanke att 
den data som samlats in ska reflektera sanningen och verkligheten samt ta ställning till 
om studiens avgörande frågorna har besvarats (Denscombe, 2009). Validitet syftar på 
om rätt ämnesområde har mätts med forskningsmetoden (Olsson & Sörensen, 2011). 
Validiteten i en studie är en viktig men svår aspekt att mäta. När man till exempel 
intervjuar människor kan man aldrig vara riktigt säker på att de ger ett sanningsenligt 
svar. Dock minskar risken för detta om man lyckas skapa ett bra klimat under intervjun 
och respondenten känner sig trygg. Generaliserbarheten kan minska om man har en för 
liten undersökningsgrupp. När det gäller kvalitativa studier övertygas dessa begrepp 
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genom att motivera sina val och tillvägagångssätt samt att göra tillförlitliga tolkningar 
av resultatet (Stukát, 2011). 
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5 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet utifrån våra frågeställningar samt en analys efter varje 
frågeställning. 

5.1 Orsaker som kan ligga bakom ointresse och eventuella svårigheter 
beträffande omotiverade elever 

Det kan finnas många orsaker till varför elever är ointresserade av matematik eller 
tycker att det är svårt. Men flertalet lärare anger just språket som en viktig faktor att 
behärska för att klara av matematiken. Att ha en varierad undervisning bidrar till att 
eleverna ska bli intresserade. 

5.1.1 Språket 

Att språkliga färdigheter har stor betydelse i matematiken är de flesta överens om. Just 
problemlösning är en uppgift som kräver att eleverna kan läsa, kan de inte det så blir 
dessa uppgifter svåra och skapar ett ointresse då eleverna tröttnar på att försöka. Att 
individanpassa uppgifter kan vara en hjälp för dessa elever att få motivation eftersom de 
då kan undvika många hinder som får dem att tappa intresset. Samtidigt är det av stor 
vikt att jobba mycket med språket och komma vidare i sin utveckling.  

5.1.2 Samband mellan ointresse och svårigheter? 

Majoriteten av lärarna i studien uppgav att ointresse är mycket ovanligt när det handlar 
om elever i årskurs 1-3, att detta kommer senare i livet när eleverna som har svårt för 
matematiken intalar sig själva att de inte kan, och då tappar intresset. Flera lärare 
berättar att de jobbar mycket med just motivation i matematiken så att eleverna inte ska 
uppleva att det är ointressant. En lärare uttrycker sambandet mellan ointresse för 
matematik och svårigheter i ämnet:  

Det tror jag nog är rätt så vanligt. Man tänker sig själv om 
någon tvingar en att hålla på med hästar och man inte tycker att 
det är kul. Då blir man ingen bra ryttare heller. Så visst är det 
så. Sen kan det ju vara lite beroende på vilket område man 
håller på med. Vissa saker är lättare och vissa svårare (Lärare 4, 
2014). 

5.1.3 Andra orsaker till ointresse och svårigheter 

Att inte ha ett fullt utvecklat arbetsminne kan vara en orsak till varför elever har svårt 
för matematik. När det gäller problemlösning i flera steg behöver eleverna kunna hålla 
informationen i minnet och sätta ihop de olika uträkningarna, för många blir detta en 
svårighet. En del lärare nämner att elever har olika diagnoser som bidrar till att 
matematiken blir svår. Kommunikationssvårigheter och svårt för logiskt tänkande är 
också orsaker som framkommer under intervjuerna.  

5.1.4 Analys 

Flera lärare uttrycker att de arbetar mycket med att få undervisningen motiverande. De 
upplever att de flesta eleverna har ett intresse för matematiken och menar på att 
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ointresset istället brukar komma senare i grundskolan. En lärare hävdade att samband 
mellan ointresse för– och svårighet i – matematik förmodligen är vanligt förkommande 
beroende på hur olika arbetsområde upplevs av eleverna. Detta får stöd av Einarsdottir 
(2010) som menar att matematik som upplevs svår blir också ointressant. Vidare anser 
Zambo (2008) att detta samband, då elever finner matematiken svår och tråkig, 
förekommer bland eleverna. 

Värdet av de språkliga kunskaperna framkommer i ett flertal intervjuer när lärarna 
berättar om orsaker till matematiksvårigheter hos elever. Lärarna menar att 
språksvårigheter blir tydliga under lektioner där problemlösningsuppgifter behandlas. 
Förstår eleverna inte innebörden av det de läser blir det genast svårt och intresset 
minskar. Detta styrks av Malmer (2002) som anser att språket är ett viktigt verktyg 
inom matematikundervisningen. Eleverna behöver utveckla sina ordförråd för att 
språket inte ska bli till ett hinder för kunskapsinhämtningen. I intervjuerna påtalade 
lärarna vikten av ett bra arbetsminne för att kunna arbeta med uppgifter som kräver att 
eleverna tänker i olika steg, vilket gör att eleverna behöver komma ihåg mer 
information samtidigt. Malmer (2002) hävdar liksom respondenterna att svaga elever 
har oftast ett mycket sämre arbetsminne vilket gör att det blir svårt för dem att hålla 
mycket information i huvudet på en och samma gång. 

5.2 Hur ointresse och eventuella svårigheter i matematik kan yttra sig 

I intervjuerna framkom ett liknande resultat kring hur ointresse för – och svårigheter i – 
matematik yttrar sig hos elever. Elever visar oftast ett undvikande beteende gentemot 
matematiken. 

5.2.1 Undvikande beteende 

Lärarna menar på att okoncentration är vanligt förekommande när elever upplever att 
matematiken är svår och ointressant. Detta resulterar i att eleverna undviker 
matematiken på olika sätt istället för att ägna tiden åt det som planerats. Det kan handla 
om att de ber om att få gå på toaletten ofta eller börjar prata med klasskompisar. Även 
att plocka med pennor och andra föremål anger lärarna vara en frekvent företeelse. Två 
lärare beskriver okoncentrerade elevers handlande på liknande sätt: ”Man ser det på att 
de sitter inte gärna kvar på sin plats, glider omkring, måste gå på toa mycket, hänger lite 
och pratar lite med andra” (Lärare 2, 2014) och ”Ja dem är ju inte koncentrerade. De 
hittar på annat och pratar med kompisen, plockar med pennor och gör allt för att 
undvika matten” (Lärare 3, 2014). 

5.2.2 Andra kännetecken 

Under intervjuerna framkommer även andra yttringar som visar hur svårigheter i 
matematik kan uppvisas av eleverna. De kan känna sig ledsna när de verkligen 
anstränger sig för att klara av en viss uppgift men trots detta misslyckas. Genom 
rättning av matematikböcker ges lärare tillfälle att uppmärksamma vad eleverna har 
förstått och vad de har svårigheter i. På det sättet kan lärare också få kännedom om ifall 
vissa elever har skrivit av kompisen de sitter bredvid i klassrummet. Elever som skrivit 
av en kompis har oftast fel på samma uppgifter som denne och då gäller det för läraren 
att vara observant på vem av eleverna som har skrivit av. En av respondenterna ser 
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också att elever som inte kommer framåt med sina uppgifter, och hela tiden räcker upp 
handen för att be om hjälp, kan påvisa ointresse och/eller svårigheter i matematiken. 

5.2.3 Analys 

Lärarna uttrycker att det undvikande beteendet är vanligt förekommande när eleverna 
upplever matematiken svår och ointressant. Eleverna fördriver tiden genom att hålla på 
med annat såsom plocka med föremål, prata med klasskompisar och gå på toaletten för 
att undvika matematikuppgifterna. Magne (1998) menar att de elever som har en sämre 
förmåga att anstränga sig under matematiklektionerna har en sämre uthållighetsförmåga. 
Det är vanligare att de matematiskt svaga eleverna har en nedsatt ansträngningsförmåga. 
Magne (1998) hävdar också att ett undvikande beteende under matematiklektionerna 
kan bero på brist på motivation. 

 
5.3 Lärares kunskap om hur de ska gå tillväga för att hjälpa och 
motivera elever 

Utifrån våra intervjuer kan vi se att lärare saknar kurser och fortbildningar om hur de 
just kan motivera elever i matematik. Men att genom att dela sina erfarenheter med 
varandra finner de ändå vägar till motivation. 

5.3.1 Lärares förutsättningar 

Respondenterna i undersökningen anger att de oftast inte får någon utbildning i hur de 
kan motivera elever som har svårt för matematik eller är ointresserade av ämnet, mer än 
det de fick lära sig på lärarutbildningen. En lärare berättar att det förr i tiden erbjöds 
externa kurser där utbildning hölls inom ämnet, medan det nu har övergått till att ta 
hjälp av varandra. Det kan handla om att ha pedagogiska samtal där man frågar 
varandra om råd och delger sina egna erfarenheter och tillvägagångssätt, men även 
diskussioner och planeringar i arbetslag eller årskurslag som är vanligt förekommande 
på större skolor. Ett annat sätt för lärare att hämta kunskap om motivation är att träffas i 
ämnesgrupper då flera matematiklärare från en och samma kommun samlas för att 
arbeta med olika teman. Upplevelserna från dessa träffar delar de sedan med sig av till 
sitt arbetslag på den egna skolan. De intervjuade lärarna upplever dessa samtal som 
mycket givande och som ett effektivt sätt att utveckla den egna undervisningen. 

Några lärare i undersökningen har deltagit i matematiklyftet som är en fortbildning där 
lärare möts för att samtala kring de olika matematiska förmågorna som enligt Lgr 11 är: 
problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, beräkningsförmågan, resonemangs-
förmågan och kommunikationsförmågan. Genom matematiklyftet får lärarna redovisa 
uppgifter för varandra som de har utför i sin klass, och på så sätt ta del av andras sätt att 
lära ut. Under dessa tillfällen finns det möjlighet till att resonera med lärare från andra 
skolor om till exempel motivationshöjande undervisning. En lärare uttrycker sina tankar 
angående matematiklyftet: ”Det är ju tidskrävande och kräver organisation men det ger 
väldigt mycket när man får input av andra” (Lärare 4, 2014). 
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5.3.2 Lärares tillvägagångssätt utifrån deras förutsättningar 

Respondenterna svarade på liknande sätt om hur de går tillväga för att motivera elever i 
matematiken. Nedan finns en sammanställning som visar på detta i form av en tabell.  

Respondenternas 
tillvägagångssätt 

Antal respondenter 
som hävdar detta 

Anpassning av nivå IIII 
Sätta upp delmål II 
Arbeta med konkret material IIII 
Integrera digitala verktyg IIII 
Ta hjälp av specialpedagog IIII 

 

Utifrån de erfarenheter lärare förvärvar med åren är ett vanligt tillvägagångssätt, för att 
motivera elever i matematik, att skapa en undervisning anpassad efter elevernas 
förmågor. Har elever svårigheter i matematik bör nivån sänkas så att de känner att de 
klarar av uppgifterna och på så sätt finner motivation.  

”Generellt kan man säga att det handlar om att lägga 
undervisning på rätt nivå och ge dem uppgifter som de klarar 
av, och balansera mellan trygghetszoner och den proximala 
utvecklingszonen” (Lärare 1, 2014).  

Att sätta upp mindre delmål med sina elever är en annan väg att gå till att hitta 
motivation och få eleverna att se att utvecklingen går framåt. Även att stryka vissa 
moment i matematikböckerna som eleverna redan bemästrar, är en motivationshöjande 
insats då eleverna annars kan uppleva det upprepande och icke utvecklande, vilket kan 
leda till ointresse för matematiken. En lärare berättar om att de arbetar genom att få 
uppdrag på små post-it-lappar och stryka det de utfört, och att eleverna finner 
motivation genom att få dessa delmål och se hur antalet uppgifter minskar. Att arbeta 
med konkret material är något lärare tidigt förstår betydelsen av. Denna uttrycksform 
lämpar sig bra i de lägre åldrarna för att få motivation när matematiken känns svår och 
abstrakt.  

”Men att lyckas är en morot i sig. Att ha små mål och känna att 
det går bra. Kan man få dem till att lyckas så kan man få dem 
till att bli motiverade. Man blir ju mer motiverad när man 
känner att man kan. Och att hitta små hjälpmedel som praktiskt 
material” (Lärare 4, 2014). 

Flera lärare nämner just små whiteboards som ett sätt att få elever mer intresserade av 
matematiken. De får då varsin liten whiteboard där de kan antingen svara på uppgifter 
som läraren säger, eller tillfälle att arbeta i par och göra egna uppgifter till varandra. På 
detta sätt kan lärarna ge eleverna omedelbar återkoppling, vilket respondenterna i 
undersökningen anser vara positivt för eleverna. Även att använda sig av datorer eller 
surfplattor är en metod respondenterna använder sig av för att göra undervisningen mer 
intressant.  
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5.3.3 När lärares kompetens ej räcker till 

Alla lärare i studien menar på att det finns tillgång till specialpedagog på skolan vid de 
tillfällen då de känner att deras kompetens inte når hela vägen. Specialpedagoger kan 
finnas att tillgå som en resurs i klassen när en mindre grupp elever behöver extra stöd. 
De kan få möjlighet till denna hjälp under vissa matematiklektioner antingen i 
klassrummet eller i ett mindre rum. På detta sätt får dessa elever en undervisning som är 
mer anpassad efter deras behov. För att samspelet mellan lärarna och specialpedagoger 
ska kunna organiseras på bästa sätt krävs det att man avsätter tid för det. Ett sätt är att ha 
en gemensam planeringstid med jämna mellanrum för att kartlägga stödbehovet i 
klasserna. Specialpedagoger kan också ta hjälp av det diagnosmaterial som finns på 
skolan i syfte att kartlägga de elever som är i behov av extra stöd. En lärare uttrycker att 
stödet från specialpedagogen är som mest framgångsrikt på följande vis:  

  “När tid finns för samplanering. Än mer framgångsrikt blir det 
om klassläraren och specialpedagogen gemensamt kan göra de 
pedagogiska kartläggningarna som ska göras. Detta för att få en 
samsyn kring den enskilda eleven. Det är som mest framgångsrikt 
när samspelet mellan hem och skola fungerar och att man ser att 
arbetet sker för barnets bästa” (Lärare 2, 2015).  

Det kan också finnas ett team på skolan som är särskilt utbildat till att hjälpa elever som 
är i större svårigheter inom matematiken eller har koncentrationssvårigheter eller 
diagnoser. Detta team kan även komma ut och hålla i lektioner samt ge utbildning till 
lärare i hur de kan arbeta för att motivera och hjälpa elever. Flera lärare påpekar att 
diskussionen om hur elever kan motiveras i matematik pågår ständigt mellan de själva 
och specialpedagoger. 

5.3.4 Analys 

I intervjuerna framkommer information om att lärare saknar utbildning i hur de kan 
motivera elever i matematik. En lärare berättar att det förr fanns mer externa kurser men 
vi har valt att inte ange när och var dessa externa kurser hölls för att bibehålla 
konfidentialiteten gentemot våra respondenter, och att vi inte upplever att denna 
information skulle tillföra något i vår studie. Av samma anledning nämner vi inte vilka 
specifika lärarutbildningar som våra respondenter gått. Sättet att skaffa sig kunskap om 
detta område är enligt respondenterna att prata med kollegor och dela med sig av tips till 
varandra hur man kan göra. När deras kunskap inte räcker till finns specialpedagoger att 
tillgå. Genom våra intervjuer framkommer det att specialpedagogen både kan komma 
till klassrummet och vara en resurs, men också att elever som behöver 
specialpedagogisk hjälp kan få lämna klassrummet för att gå till henne eller honom. Vi 
menar att det kan vara bra för elever att specialpedagogen ibland kommer till 
klassrummet och att det vissa gånger är eleverna som kommer till denne, men att inte 
alltid exkluderas från klassrummet. Malmer (2002) menar på att specialpedagoger kan 
vara en värdefull tillgång när lärares kompetens inte räcker till. Specialpedagoger kan 
hjälpa lärare att se vad som behövs göras för elever i svårigheter och bemöta dem med 
en attityd där eleven känner sig förstådd. 

De flesta lärare i vår studie menar att elever som har svårigheter i matematik kan 
motiveras genom att nivån på arbetsuppgifter sänks. Eleverna känner då att de lyckas 
och kommer framåt. Deras självförtroende inför matematiken kommer då 
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förhoppningsvis att öka och läraren kan sedan successivt höja nivån på arbetsmaterialet. 
Detta arbetssätt stöds av Jenner (2004) som hävdar att läraren har ansvar för att se till att 
sätta upp realistiska mål som grundar sig på elevernas kunskapsmässiga nivå samtidigt 
menar han att målen efteråt också ska delas in i delmål som blir mer konkreta och 
kortsiktiga för eleverna. Ramirez m.fl. (2013) skriver att lärare bör sätta upp mål som är 
motiverande för eleverna. Likaså Boaler (2011) påpekar vikten av delmål för eleverna 
som gör de medvetna om vart i sin utveckling de befinner sig. En lärare vittnade om ett 
konkret arbetssätt för att motivera eleverna. Eleverna fick då sin planerade arbetsgång 
nerskrivet på post-it-lappar som de sedan fick stryka vartefter. Då uppnås känslan av att 
lyckas hos eleverna samtidigt som de inte upplever matematiklektionen som lika 
ansträngande. Även Hardré (2011) ger stöd till detta i sin undersökning att elevers 
nuvarande och framtida mål påverkar deras motivation för matematikämnet. Tre av fyra 
lärare tar upp att eleverna får använda sig av whiteboardtavlor och därigenom få respons 
direkt under lektionen. Doabler och Fien (2013) menar att återkopplingen ska ske 
kontinuerligt och så tidigt som möjligt för att främja elevernas lärande. 

5.4 Faktorer som kan bidra till ökad motivation i matematiken 

I våra intervjuer visar sig ett tydligt mönster då merparten av lärarna svarar att den 
viktigaste faktorn för elevernas motivation är just deras egen roll som lärare. Även 
digitala verktyg används för att höja motivationen, dock ser vi stora skillnader på 
tillgången till dessa på de olika skolorna. Att eleverna ser varför matematiken är bra att 
kunna anser de vara av betydelse för att eleverna ska finna motivation. 

5.4.1 Läraren 

Att lärarens ledningsarbete är oerhört viktigt för eleven när det gäller att öka 
motivationen i matematiken är de flesta av våra intervjuade lärare överens om. Att 
synliggöra lärandet för eleverna är ett sätt att höja deras motivation då de blir medvetna 
om vart de befinner sig kunskapsmässigt. En av lärarna i studien har infört mentors tid 
där hon sitter och pratar matte med en, eller ibland två elever åt gången. Här får läraren 
reda på vad eleverna tycker är svårt och hur hon på bästa sätt kan motivera och hjälpa 
dem framåt i matematiken. En annan lärare uttrycker sin roll när det gäller att ha en bra 
relation till eleverna och kompetensen att göra undervisningen på bästa sätt för dem:  

“Det grundläggande som lärare är relationskapitalet, att man 
har en bra relation med barnen. Den pratar man sällan om men 
den använder man jätteofta. Att man är väl förberedd som 
lärare, så att man vågar leva ut och vågar ändra i sin planering. 
Man ska inte vara väl förberedd på att man ska följa sin 
planering, man ska vara väl förberedd så att man kan frångå 
den” (Lärare 1, 2014). 

Genom intervjuerna får vi ta del av hur lärares profession på ett annat sätt kan bidra till 
motivation. En lärare berättade att hon ibland frångår det vanliga undervisningssättet, 
som innebär att de arbetar i matematikboken, för att flika in med nya saker och arbeta 
mer laborativt. Detta hävdar hon är motivationshöjande och ett fungerande sätt, bara 
läraren är medveten om vad man gör och varför. De intervjuade menar att det är lärarens 
uppgift att skapa ett bra klassrumsklimat så att en god undervisning kan bedrivas och 
lärande kan ske. Om eleverna inte känner sig trygga i klassen och i skolan är det svårare 
för dem att finna motivation i matematiken. De anser också att övrig personal är en 
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faktor för motivation; om en skola har resurser att tillgå kan de eleverna som behöver 
extra hjälp i matematiken få det.  

5.4.2 Digitala verktyg  

Alla lärare i undersökningen är överens om att digitala verktyg ofta bidrar till ökad 
motivation i matematiken. Smartboarden är ett interaktivt läromedel som ofta används i 
matematiken då läraren genom den kan utgå från matematikboken på ett, för eleven, 
spännande sätt där de själva aktivt kan delta genom att gå fram och trycka. Just att få gå 
fram och använda smartboarden bidrar till en roligare och intressantare undervisning. 
Smartboarden är bra till genomgångar där filmer kan spelas upp om man hittar ett klipp 
som är förklarande och lätt för eleverna att förstå. Det blir då en variation i 
genomgången som oftast hålls av läraren själv. Något som används mycket i klasserna 
är olika slags matematikspel, både på datorer och surfplattor. Just surfplattorna på de 
olika skolorna används framför allt i matematiken. En lärare använder internetsidor som 
hemläxor: “Man kan också spela lite gemensamma spel ibland på datorn. Hemläxa att 
gå in på elevspel.se och spela ett visst spel” (Lärare 2, 2014). 

5.4.3 Verklighetsanknytning 

Att ha tydliga mål och ett syfte som eleverna får ta del av är en motivationshöjande 
faktor. Flera lärare nämner att eleverna behöver förstå anledningen till varför de har 
matematik i skolan och anledningen till varför de arbetar med det de gör. En av lärarna 
påpekar att matematiken finns i allt vi gör och om man får eleverna till att känna det så 
kan de se en mening med varför det är bra att kunna. En annan lärare berättar om sina 
tankar kring verklighetsanknytning som en motivationshöjande faktor:  

“Det är viktigt att de förstår när dem är små vad de ska ha 
matten till. Det är inte alltid vi förstår det när vi blir äldre, vad 
man ska använda detta till. Så är det ju viktigt att kunna 
verklighetsanpassa allt. Som när det gäller omkretsen, att det 
inte bara är att mäta en kvadrat eller en rektangel utan att det är 
bra till att till exempel göra ett stängsel” (Lärare 4, 2014). 

5.4.4 Analys 

Att läraren har en mycket avgörande roll när det gäller att finna motivation i matematik 
framträder tydligt under våra intervjuer. Detta styrks i forskning då såväl Zambo (2008) 
som Einarsdottir (2010) menar på att lärarens ledningsarbete är den viktigaste faktorn 
för att öka elevers motivation i matematik, i synnerhet när det gäller elever i 
grundskolans tidigare år. Zambo (2008) betonar särskilt vikten av att lärare bör 
uppmuntra sina elever och ha höga förväntningar på dem för att de ska utvecklas och 
skapa en positiv inställning till matematik. Hughes m.fl (2011) tar också upp vikten av 
stöd från läraren till de elever som har det svårt i matematiken. Synliggörandet av 
lärandet framkommer i intervjuerna som en bidragande faktor för att höja elevers 
motivation. En av våra lärare har infört mentorstid där just skapandet av en medvetenhet 
om sitt eget lärande ligger i fokus. Detta stöds i tidigare forskning som visar på att lärare 
som får elever att förstå att det finns mål och mening med de uppgifter de gör, skapar 
förutsättningar för att få eleverna mer engagerade (Schweinle m.fl., 2006). En av lärarna 
i undersökningen berättar att relationskapitalet är väldigt viktigt, men att man sällan 
pratar om det. Just den personliga kontakten med eleverna visar sig enligt Buyse m.fl., 
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(2009) vara kopplat till både elevernas välmående och resultaten i matematik. I 
intervjuerna framkom även betydelsen av lärarens roll att skapa ett bra klassrumsklimat 
så att elever kan utvecklas och känna sig motiverade. Detta är något som också Hardré 
(2011) anser är av stor vikt.  

I intervjuerna berättade alla lärare att de använder sig av digitala verktyg i matematiken 
för att höja motivationen. Matematikspel på datorer eller surfplattor var vanligt 
förekommande. Forskning kring området om digitala verktyg och motivation i 
matematiken påstår att det ofta är motivationshöjande att låta eleverna spela 
matematikspel och att det ger en större kunskapsutveckling (Vos m.fl., 2010). Genom 
våra intervjuer framhåller samtliga respondenter att deras erfarenheter av användandet 
av digitala spel är att dessa motiverar eleverna i matematik, då eleverna ofta finner det 
roligt och intressant att datorer eller surfplattor integreras i undervisningen. Namsoo 
m.fl. (2012) menar på att digitala spel främjar attityden till matematiken, men tillägger 
att det är viktigt att spelen är anpassade efter elevernas nuvarande kunskapsnivå så att 
de är lagom utmanande och bidrar till att eleverna vill utvecklas och förbättras. Även 
Scanlon m.fl. (2005) diskuterar matematikspelens motivationshöjande effekt men att 
motivationen inför matematiken endast är tillfällig. I studien svarar flera lärare att 
verklighetsanknytning i matematiken är en bidragande faktor till att öka motivationen. 
Eleverna behöver ett syfte med det de gör och få förståelse för att matematiken finns i 
allt runt omkring oss. Detta är något som såväl skolverket (2003) som Boaler (2011) tar 
upp i sin forskning. Boaler (2011) rekommenderar uppgifter som eleverna kan relatera 
till och då ser ett sammanhang till hur det kan användas i vardagen. 
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Diskussion 
I diskussionen resonerar vi kring metoden och resultatet. Slutligen diskuteras förslag till 
fortsatt forskning. 

5.5 Metoddiskussion 

Undersökningen är en kvalitativ studie där vi tolkar och försöker förstå respondenternas 
svar utifrån våra egna erfarenheter och synsätt. Vi fann den kvalitativa metoden 
lämpligare än den kvantitativa då syftet var att ta reda på hur lärare gör för att motivera 
elever som finner matematiken svår eller ointressant. I valet av denna metod ansåg vi att 
vi kunde få svar på vårt syfte genom att ta reda på hur lärare uppfattar saker, inte hur 
många som tycker på ett visst sätt. 

När vi först skulle börja med vår uppsats tänkte vi ha endast intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Därefter började vi fundera på om vi skulle ha observation också 
men vid närmare eftertanke kände vi att vi kanske inte skulle få ut så mycket mer om vi 
observerade också. Mycket på grund av tidsbrist nöjde vi oss med bara intervjuer. Vi 
fick ihop fyra lärare då vissa hade mycket att göra innan jul och en del svarade inte på 
vårt missivbrev. Nu när intervjuerna är genomförda tycker vi ändå att vi har fått ut det 
vi ville genom enbart intervjuer men att observationer hade varit bra för att styrka 
validiteten.  

En semistrukturerad intervjuform föreföll passande då vi siktade mot att få 
respondenten till att verkligen tänka efter och prata fritt utefter deras egna erfarenheter 
och tankar. Vi hade samma grundfrågor i alla fyra intervjuerna men beroende på hur de 
svarade ställde vi olika följdfrågor och ibland hoppades någon fråga över då den inte 
kändes relevant. Den semistrukturerade intervjun anser vi nu efteråt att vi skulle 
använda igen om vi skulle göra om samma undersökning. Den sortens intervju menar vi 
bidrar mer till att försöka få ut så mycket som möjligt i intervjun då det inte finns fasta 
svarsalternativ som det oftast gör i strukturerade intervjuer. När vi efter våra intervjuer 
transkriberade den insamlade datan använde vi av oss en metod där vi genom olika 
färger gjorde det väldigt tydligt att se vilken frågeställning de olika intervjusvaren 
tillhörde.   

Urvalet var ett bekvämlighetsurval som enligt Lantz (2011) inte är det bästa urvalet då 
det inte går att generalisera resultatet. Men för vår undersökning känner vi att det var en 
fördel att använda oss av de skolor vi tidigare haft VFU på. Vi hävdar att genom att 
intervjua personer vi känner ökar validiteten i intervjun eftersom dessa lärare 
förhoppningsvis känner sig trygga under intervjun och vågar säga sanningen, inte det de 
tror att vi vill höra. Att skapa ett bra klimat under intervjun är något som Stukát (2011) 
påpekar bidrar till ökad validitet. Men att intervjua personer man känner kan också ha 
en negativ sida. Man kan ta saker för givet och inte våga fråga för mycket för att det är 
pinsamt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

Att intervjuerna gjordes på fyra skolor av olika storlek tror vi kan vara en positiv aspekt. 
Vissa skolor var små med bara en klass i varje årskurs medan andra hade fyra klasser. 
Detta anser vi kan bidra med olika tankar och tillvägagångssätt hos läraren när det gäller 
motivation i matematiken. Vi hävdar dock att tillförlitligheten hade ökat om vi använt 
oss av fler intervjuer. Men på grund av tidsbrist och att lärarna är upptagna och 
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stressade inför terminsslutet, nöjde vi oss med fyra intervjuer. Å andra sidan ser vi vissa 
likheter i svaren mellan alla lärare, inte så att vi kan dra generella slutsatser att alla 
lärare gör på ett visst sätt men ändå få en känsla för vad som fungerar för de flesta. 
Esaiasson m.fl. (2012) menar att det mycket väl kan räcka att intervjua några få 
personer, huvudsaken är att man får fram det väsentliga. De hävdar att man ska 
intervjua tills man känner att man inte får ut något nytt av respondenterna.  

5.6 Resultatdiskussion 

Anledningen till valet av syfte i vår undersökning har mycket att göra med vad vi 
upptäckt under våra VFU-perioder. Vi vill finna vägar att motivera elever som finner 
matematiken svår eller ointressant. Våra tidigare erfarenheter säger oss att många elever 
tycker att matematik är tråkigt och att det är ganska vanligt med ett samband mellan 
ointresse och svårigheter. Nu efter vår studie är detta inte helt bekräftat. Det 
framkommer att de flesta elever i grundskolans tidigare år tycker att matematik är 
spännande och roligt, att ointresset ofta kommer senare när elever som finner det svårt 
tröttnar på att försöka lära sig och ger upp. Det finns dock elever som har en negativ syn 
på matematik också, men inte så många som vi hade trott. Vi är av uppfattningen att 
resultatet antagligen hade blivit annorlunda om vi hade intervjuat fler lärare, att det inte 
går att generalisera genom endast fyra intervjuer. Dock känner vi att vi efter dessa 
intervjuer har nått mättnadskriteriet som enligt Johansson och Svedner (2010) är den 
punkt då intervjuare inte får någon ny data utan kan se vilka föreställningar som är de 
vanligaste. Sambandet mellan ointresse för matematik och svårigheter i ämnet styrks i 
vissa intervjuer, men inte alla. Om en elev har svårt för något blir det inte roligt att 
försöka lära sig. Men då ointresse för matematik inte är så vanligt förekommande i vår 
undersökning kan vi inte påstå att sambandet mellan de två heller är det.  

Olikheterna bland respondenterna visar sig i intervjuerna beroende på när respondenten 
gick sin lärarutbildning och hur de arbetar i klassrummet. Både lärarens personlighet 
och erfarenheter avspeglar sig i sättet att undervisa. En annan aspekt är att skolans 
storlek och oskrivna regler bidrar till olikheter i både arbetssätt och förutsättningar 
skolan i fråga har. Då vi tidigare varit på de skolor vi undersökte såg vi att dessa skolor 
skiljer sig från varandra beträffande storlek samt ekonomisk situation. Skolorna ligger 
även i olika kommuner. På ett bredare plan upptäckte vi att de mindre skolorna arbetar 
mer i kontakt med övriga skolor i kommunen. Arbetslagen skiljer sig då det i vissa 
skolor i vår undersökning bara finns en lärare och en resurs i varje klass som då bildar 
ett arbetslag. I lite större skolor består arbetslaget av lärarna för de två parallellklasserna 
medan de största skolorna bildar arbetslag av flera lärare från olika årskurser. 

De flesta av de intervjuade lärarna uttrycker att lärarens roll är oerhört viktig och det 
som har störst betydelse för elevernas motivation. Under arbetets gång har vi genom 
både den teoretiska bakgrunden och lärarintervjuerna förstått vikten av lärarens roll. 
Lärarens förhållningssätt är betydelsefullt för att eleven ska känna att de kan tillägna sig 
nya kunskaper samt för att de ska finna viljan till att utvecklas (Skolverket, 2003). När 
vi i intervjuerna frågar om deras kunskaper i hur elever kan motiveras, framkommer det 
att de saknar utbildningar men lär sig mycket av att samtala med varandra. Återigen 
framgår relationer som betydelsefulla och vi har genom detta förstått att en lärares jobb 
är så mycket mer än bara undervisning. Den sociala kompetensen och relationer är av 
stor vikt.  
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Många lärare hävdar att en varierad undervisning gör matematiken mer motiverande 
och lustfylld. Vid de tillfällen då våra respondenter har elever som har det extra svårt 
finns specialpedagoger att tillgå. Våra misstankar om deras samarbete har i och med 
denna studie styrkts, men att tillgången är beroende av skolans resurser och ekonomiska 
situation. Att försöka skapa verklighetsanknytning i matematikundervisningen menar 
alla lärare vara av vikt för att eleverna ska känna motivation i ämnet. Detta är något som 
Malmer (2002) påstår är en förutsättning för att elever ska finna motivation i 
matematiken.  

Samtliga lärare uttrycker att digitala verktyg har en motivationshöjande inverkan på 
undervisningen, vilket även stämde bra överens med vår egen uppfattning. När vi 
tidigare har vi ute i verksamheten har vi kunnat observera elevers reaktioner när digitala 
verktyg fått utrymme i undervisningen. Dessa reaktioner har oftast varit väldigt positiva 
genom att eleverna visat uppskattning för användandet av verktygen. De intervjuade 
lärarna menar att de digitala verktygen används flitigt för att de är ett bra komplement 
till undervisning. Detta hävdar vi är betydelsefullt för att det gynnar elevernas 
motivation. Värdet av digitala verktyg i undervisningen styrks även av Scanlon m.fl. 
(2005). Respondenterna berättar om olika användningsområden gällande digitala 
verktyg i undervisningen. Lärarledda genomgångar kan bytas ut mot ett filmklipp på 
Youtube och den traditionella matematikläxan, där eleverna får några sidor att göra i 
matematikboken eller alternativt ett arbetsblad om det aktuella området, kan varieras 
med ett spel på internet som berör det aktuella matematikområdet. Vi anser att de 
tillvägagångssätten som lärarna väljer att väva in de digitala verktygen på är positiva i 
motivationssyfte samt inspirerande för oss i vår kommande yrkesroll. 

Slutligen, när vi granskar vår insamlade data vill vi hävda att vi har fått svar på våra 
frågeställningar och vårt syfte om hur lärare gör för att motivera elever som finner 
matematiken svår eller ointressant. Vi kan dra slutsatsen om att en lärares arbete att 
motivera elever är en mycket betydelsefull del i deras vardag. När lärarna berättar om 
sina erfarenheter får vi nya synsätt på hur motivationen kan åstadkommas genom de 
konkreta tips de ger kring hur de arbetar för att motivera sina elever. Vi upplever att 
tipsen är betydelsefulla för oss eftersom vi kan se oss själva använda oss av de i 
framtiden.  

5.7 Förslag till fortsatt forskning  

I studien undersöks hur lärare gör för att motivera elever som finner matematiken svår 
eller ointressant. Då vi begränsat oss till fyra intervjuer hade det varit intressant att göra 
en större och mer omfattande studie där fler respondenter från hela landet ingår. Det 
skulle även vara spännande att göra denna undersökning i andra ämnen så som svenska 
eller engelska samt att lyfta in genusperspektivet och undersöka om det finns något 
mönster för om pojkar och flickor motiveras på olika sätt. Då lärarna i denna studie 
påstår att många elever inte finner matematiken ointressant när de är så unga, hade det 
varit spännande att undersöka äldre elever för att se när det är vanligt att ointresset 
uppkommer och hur lärarna då gör för att motivera de eleverna.  
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
Allmän info 

– Vi kommer att spela in intervjun, är detta okej? Ljudfilen kommer förstöras efter 
transkriberingen. 
 
– Syfte och frågeställningar i vår uppsats 
 
– Snabbt gå igenom de fyra forskningsetiska principerna 
 
Bakgrund 

– Hur länge har du arbetat som lärare?  -Vilken utbildning har du och vilka ämnen 
undervisar du i? 
 
– Vilket område arbetar ni med i matematiken nu? 
 
– Hur upplever eleverna detta? 
 
Huvudfrågor 

– När du upplever att en elev är ointresserad av matematiken, eller har svårigheter, på 
vilka sätt kan det då yttra sig? 
 
– Hur går du tillväga för att motivera eleven? (Sänker du svårighetsnivån eller ändrar du 
metod/arbetssätt så att det ska bli ”roligare”?) 
 
– Vad upplever du är vanligast att elever svårt för? (vilket område)? 
 
– Hur ofta möter ni elever som har denna problematik?  
 
– Går det att se ett samband mellan ointresse för matematik och svårighet i ämnet? (ond 
cirkel)  
 
– Brukar det finnas någon gemensam nämnare för elever som har det svårt i 
matematiken? (hemförhållanden, etnisk bakgrund, allmänna svårigheter i andra ämnen 
också?) 
 
– Vilken tror du är den viktigaste faktorn för att eleverna ska finna motivation? 
 
– Hur snabbt kan dessa elever lyftas för att de ska fångas upp i tid och inte hamna efter 
för mycket (och få det ännu svårare i framtiden)? 
 
– Används digitala verktyg i matematiken? (Hur används dessa? För motivation?) 
(Om nej- av vilken anledning? Finns det ingen tillgång till det? Om ja- vad och när 
används det?) 
 
– Har ni fått några verktyg för hur man går tillväga när man har omotiverade elever?  
(Utbildning, metodval...) 



  

 

 II 

 
– Kan ni ta hjälp av specialpedagoger? (Hur mycket hjälp? Hur ofta?) 
 
 
Avslut 

– Vill du lägga till något/ berätta om något mer? 
 
– Tack så jättemycket för att du tog dig tid att svara på våra frågor! 
 
– Om du vill skickar vi undersökningen till dig när vi är färdiga! 
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7.2 Bilaga 2 – Brev till rektorer 

Hej! 

Vi heter Ida Dahlin och Farida Mohammedian, och går sista året på Linnèuniversitetet i 
Kalmar. Nu ska vi skriva vårt första självständiga arbete, med inriktning på matematik 
och matematikdidaktik. Vi har valt att göra en undersökning om ”hur lärare gör för att 
motivera elever som finner matematiken svår eller ointressant”. Metoden vi kommer att 
använda oss av är intervju, då vi kommer att intervjua lärare från några olika skolor. Nu 
undrar vi om vi skulle kunna få intervjua lärare på (skolans namn) angående detta 
ämne?  

Vi kommer att förhålla oss till de etiska principerna enligt vetenskapsrådets riktlinjer 
som bland annat innebär att lärarna vi intervjuar förblir anonyma. Dessa principer går 
att läsa om här: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Vi skulle behöva ditt godkännande för att efter det kunna ta kontakt med lärarna vi hade 
tänkt intervjua. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Med vänliga hälsningar:  

Ida Dahlin- id222ag@student.lnu.se  

Farida Mohammedian- fm222bn@student.lnu.se 
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7.3 Bilaga 3 – Missivbrev 
Hej! 

Vi heter Ida Dahlin och Farida Mohammedian, och går sista året på lärarutbildningen på 
Linnèuniversitetet i Kalmar. Nu ska vi skriva vårt första självständiga arbete, med 
inriktning på matematik och matematikdidaktik. Vi har valt att göra en undersökning 
om ”hur lärare gör för att motivera elever som finner matematiken svår eller 
ointressant”. Metoden vi kommer att använda oss av är intervju, och nu undrar vi om vi 
skulle kunna få intervjua dig angående detta ämne? 

Vi förstår att du har mycket att göra nu inför jul, men det skulle vara till stor hjälp för 
oss i detta arbete om du kan tänka dig att avvara 20-30 min för en intervju någon av 
dessa dagar: torsdag 4/12, fredag 5/12, måndag 8/12? Om du har möjlighet att hjälpa 
oss, återkom gärna med förslag på vilken tid/vilka tider under dessa dagar som passar 
dig bäst så försöker vi pyssla ihop våra intervjutillfällen på bästa möjliga sätt. 

Vi kommer att förhålla oss till de etiska principerna enligt vetenskapsrådets riktlinjer 
som bland annat innebär att lärarna vi intervjuar förblir anonyma samt att det är 
frivilligt och okej att avbryta när som helst. Intervjun kommer att spelas in och ni 
kommer även att få ta del av vår studie när den är färdig. De etiska principerna går att 
läsa om här: https://publikationer.vr.se/produkt/god- forskningssed/ 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar: Ida Dahlin- id222ag@student.lnu.se Farida Mohammedian- 
fm222bn@student.lnu.se 

 


