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Att motivera till lärande i matematik 

En studie om hur elever kan motiveras i ämnet matematik ur ett lärarperspektiv 

 

To motivate for learning in mathematic 

A study on how students can be motivated in the subject mathematics from a teachers 

perspective 
 

 

Abstrakt 
Syftet med den här studien är att se hur lärare i årskurserna 4-6 arbetar med motivation 

inom ämnet matematik. Syftet är också att se hur lärare skapar ett intresse för 

matematikämnet i skolan.   

 

Metoderna som använts för att genomföra studien är intervjuer och observationer. Dessa 

metoder är båda av kvalitativ art. Intervjuerna har genomförts med fem olika lärare och 

svaren kommer att användas för att se hur lärare ser på sin undervisning och möjligheter 

till att motivera elever i matematik. Observationerna användes både för att ha en 

gemensam grund att utgå ifrån vid intervjun men också för att se hur lärarna faktiskt 

arbetade med att motivera eleverna. 

 

Det resultat som framkommer är att lärarna arbetar med att variera sin undervisning för 

att få med alla elever i arbetet. Det är både arbetssätt och arbetsmaterial som lärarna 

varierar. Resultatet visar också att lärarna utgår ifrån elevens behov och förutsättningar 

för att skapa en plattform att utgå ifrån i lärandet.  
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1 Inledning 
Vi har under vår studieperiod vid Linnéuniversitetet läst Grundlärarutbildning inriktning 

årskurs 4-6 och varit ute på verksamhetsförlagd utbildning vid fyra tillfällen. Vid dessa 

tillfällen har vi mött elever som inte arbetar med sina uppgifter i matematik utan sitter 

och sysselsätter sig med andra saker än vad läraren har sagt till dem. När eleverna har 

blivit tillfrågade av oss eller läraren om varför de inte arbetar med det de ska har svaren 

bland annat varit; det här är tråkigt, varför ska man göra det här? och vad har jag för 

nytta av det här senare i livet? De tillfrågade eleverna är både hög och lågpresterande i 

matematik, vilket kan indikera att intresset för matematik inte har med kunskapsnivå att 

göra utan snarare någon form av motivation. Detta kan vara svårt att som lärare arbeta 

med, det vill säga att få eleverna intresserade av skolarbetet. Hur kan lärare då bedriva 

sin undervisning för att få elever intresserade av matematik och hur kan lärare motivera 

elever till att vilja lära sig matematik? Som blivande lärare är vi intresserade av att 

undersöka hur verksamma lärare bedriver sin undervisning för att få elever intresserade 

av matematik och kunna utveckla sina förmågor och kunskaper i ämnet. 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) 

vidare i arbetet nämnd som Lgr 11 (Skolverket 2011) står det i de grundläggande 

värdena att ”[s]kollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar 

till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (2011:7). Vidare i Lgr 11 

(Skolverket 2011) anges det att kunskaper som lärs ut ska vara viktig för elevernas nutid 

och framtid då skolans uppdrag är att bilda elever till att fungera i samhället och kunna 

följa med i samhällsutvecklingen. Under kapitel 2.2, i Lgr 11 (Skolverket 2011), står det 

att skolans mål ska vara att elever ”kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare 

studier och i vardagslivet” (2011:13). Det här är något som också återkommer i 

matematikens kursplan där det i syftet anges att elever ska förstå hur matematiken kan 

användas i elevens vardag. Under kapitel 2.2 i Lgr 11 (Skolverket 2011) finns riktlinjer 

för skolan och läraren. Där betonas det att läraren ska vara med och bidra till en god 

lärandemiljö där eleverna stimuleras till att vilja lära sig mer. Stöd ska ges till elever 

med svårigheter samt elever som behöver utveckla sina redan befintliga förmågor.  

  

I Skolinpektionens (2009) rapport lyfts det fram att det som avgör kvalitén på 

skolarbetet är hur läraren bedriver undervisningen samt hur tydligt det framgår vad det 

är som ska bedömas. Om eleverna får veta vad som förväntas av dem kan det underlätta 

för deras arbete mot målen i matematik. Därmed är läraren en viktig faktor för att 

matematikarbetet i skolan ska fungera. Mot denna bakgrund är syftet med det här 

arbetet att söka svar på hur lärare arbetar för att skapa lust och motivation till lärande i 

matematiken. Alltså vilka möjligheter lärare upplever att det finns för att skapa 

motivation samt vad som kan påverka elevers motivation för matematik. Vi vill se både 

hur lärare anser att de arbetar med motivation samt hur de praktiskt går till väga.   
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2 Syfte 
Syfte med detta arbetet är att från ett lärarperspektiv synliggöra hur elever kan 

motiveras till lärande i matematik i årskurserna 4-6.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur anser verksamma lärare i årskurserna 4-6 att de skapar ett intresse för 

matematik? 

 Hur anser verksamma lärare i årskurserna 4-6 att de arbetar med att motivera 

elever till eget lärande i matematik? 
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3 Litteraturbakgrund 
Detta kapitel är indelat i fem delar. Den första delen behandlar motivation, vad det kan 

vara och vilka faktorer som påverkar motivation. Den andra delen handlar om hur 

matematikundervisningen kan motivera. Del tre beskriver lärarens roll i 

matematikundervisningen. Elevens ansvar för sitt lärande beskrivs i del fyra.  

Avslutningsvis sammanfattas kapitlet. 

 

3.1 Motivation 
Att hitta en enda förklaring på vad begreppet motivation innebär eller betyder är i det 

närmaste omöjligt. Olika forskare har olika tankar om vad det innebär och vilka faktorer 

som styr det men, 

  
Själva ordet ”motivation” härstammar från ett latinskt ord - ”movere” - som 

betyder ”att röra sig”. Det är samma stam som i engelskans ”move”. 

Motivationsforskningens huvudfråga kan alltså (om)formuleras som: ”Vad är det 

som får människor att röra sig? (Jenner 2004). 

 

Jenner (2004) menar att motivation inte är något som bara finns eller att vissa 

människor skulle vara mer motiverade från födseln. Motivation kan också skapas. 

Jenner lyfter i sin bok fram olika faktorer och aspekter som påverkar motivationen och 

motivationsprocessen. En viktig faktor som påverkar motivationen och elevens fortsatta 

arbete är mötet mellan pedagog och elev. För att motivera elever är det viktigt som 

lärare att gå in i ett möte med en positiv attityd och att ha höga förväntningar på eleven. 

När man som lärare går in i ett möte med höga förväntningar brukar man beskriva det 

med begreppet Pygmalioneffekten. Det innebär att om läraren har höga förväntningar 

och förmedlar detta till sina elever så kommer deras resultat att höjas. Begreppet 

Pygmalioneffekten kom till efter en studie där forskare skulle se om elevers resultat på 

något sätt påverkades av lärares förväntningar på dem. Vad som gick att utläsa från 

studien var att vid positiva förväntningar blev resultaten för eleven positiva och tvärtom 

vid negativa förväntningar. Pygmalion är också namnet på en pjäs som härstammar från 

en grekisk myt där en flicka som var uträknad av samhället lyckades genom att någon 

hade höga förväntningar och trodde på henne (ibid).  

 

Utöver att ha höga förväntningar på elever finns det två begrepp som Jenner (2004) 

menar är viktiga att ha i åtanke i mötet med eleven och det är perspektivseende och 

kontext. Det gäller att se på saken ifrån elevens perspektiv för att få en bättre förståelse 

för elevens situation och var den eleven befinner sig, det vill säga vilken kontext eleven 

befinner sig i. Dessa aspekter kan se ut att gå emot varandra på så sätt att det kan vara 

svårt att som lärare ha höga förväntnigar på en elev som kanske har en historik av att 

vara svag. I den här studien tolkas begreppet höga förväntningar som att oavsett om en 

elev har visat sig vara svag eller stark i matematik ska läraren visa att den tror på eleven 

utifrån var den befinner sig och vart den ska.   

 

 
3.1.1 Mål och behov 

Jenner (2004) lyfter tre olika aspekter som kan påverka motivationen hos en elev. Den 

första aspekten som handlar om det inre innebär att det skulle finnas en inre kraft hos 

människan som aktiveras vid olika processer och beroende på hur gärna man vill något 

är drivkraften olika stor. Den andra aspekten handlar om att det finns mål som eleven 

ska nå. Dessa kan vara både yttre och inre. De yttre målen är till exempel om det finns 

några belöningar att vänta vid slutet av målet. De inre målen kan vara att man känner 
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sig nöjd, glad eller stolt över det man åstadkommit. Den tredje aspekten är om man 

blandar de två andra aspekterna, exempelvis att drivkraften kan finnas från början men 

bli större om det tillkommer yttre mål i form av belöningar. Dessa tre aspekter lyfter 

även Stensmo (2008) som en förklaring till saker som påverkar motivationer hos elever.  

 

Wæge (2010) menar också att det finns olika inre och yttre drivkrafter och influenser till 

en elevs motivation. Dessa drivkrafter kan ändras snabbt och det är viktigt att som lärare 

förstå detta då sättet att undervisa och hjälpen att driva en elev framåt kan ändra sig från 

olika tillfällen. Något som fungerade en gång för att motivera en elev behöver inte 

nödvändigtvis fungera nästa gång. 

 

Som inre drivkrafter nämner Wæge (2010) begreppen kompetens, autonomi och 

tillhörighet. Dessa begrepp återfinns också i Deci och Ryans (2000) 

medbestämmandeteori som resultatet i den här studien ska analyseras mot. Läs mer om 

den i kapitel fyra.  

 

Kompetens 

Motivationen inför en uppgift kan variera för en elev beroende på hur kompetent den 

känner sig inför uppgiften. En elev som ofta får positiv feedback börjar tro mer på sig 

själv och sin kompetens och tenderar att vara mer motiverad att ta sig an liknande 

uppgifter där den fått positiv feedback än elever som möts av negativa kommentarer. 

 

Autonomi 

Autonomi innebär självständighet och för att känslan av självständighet ska uppnås är 

det viktigt att eleven känner att den har ett val och att den gör arbetet frivilligt. Om 

känslan av autonomi infinner sig hos en elev presterar eleven bättre. 

 

Tillhörighet 

Det sista behovet är tillhörighet och det innebär att om eleven känner sig trygg i sin 

elevgrupp och känner en samhörighet med de andra blir motivationen högre. Det är 

viktigt för en elev att känna sig trygg för att kunna utvecklas och våga göra saker. 

 

 

När det kommer till själva motivationsprocessen finns det enligt Jenner (2004) tre 

faktorer som i stor grad påverkar hur motiverad en människa är till olika uppgifter den 

ställs inför i livet. Dessa faktorer är om eleven kan se målet framför sig, om det är värt 

att sträva efter målet och till vilken grad den tror att målet är möjligt nå.  

 

Att se målet 

 

När det handlar om att kunna sätta rätt mål som går att nå har också pedagogen en 

betydande roll. Om en elev har mål att arbeta mot där ribban är satt för högt finns det en 

risk att eleven tänker att jag inte kommer att nå dit och då ger upp. Är målen för lågt 

satta vet eleven att den kommer att nå dit utan vidare ansträngning (Jenner 2004). 

Jenner vill också påpeka att det inte behöver betyda att en elev är lat om den sätter för 

låga mål utan att det kan vara ett sätt att skydda sig mot misslyckande. För att utmana 

elever är det bättre att sätta höga mål men använda sig av delmål för att eleven inte ska 

tycka att målet är för ouppnåeligt.  

 

Målsträvan 
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När det handlar om att motivera sig till att göra en uppgift eller att nå ett mål kan 

frågorna varför ska jag göra det här och är det värt det användas av eleverna (Jenner 

2004). När pedagogen sätter upp mål för en elev är det därför viktigt att tänka på om 

målet är värt ansträngningen för eleven. Kan eleven förstå varför det är värt att kämpa 

för det? Här menar Jenner att pedagogen måste använda sig av sitt perspektivseende och 

fundera på om det är värt ansträngningen för eleven.  

 

Sannolikheten att uppnå målet 

  

Den tredje aspekten handlar om elevens egna bedömning om den kommer att nå målet 

eller inte. Det handlar mycket om tidigare erfarenheter som eleven har och om den 

utifrån dem tror att den klarar andra uppgifter (Jenner 2004).  

 

Hannula (2006) diskuterar elevers motivation i skolämnet matematik och lyfter fram hur 

viktigt det är att lärare förstår bakgrunden till elevernas motivation. Elevens motivation 

kan bero på vilka mål den har satt upp, vilka behov den har men också på vem den gör 

arbetet för eller varför. Elevens motivation kan också komma att ändras om eleven blir 

influerad av något eller någon. Till en början kan en elev tycka att matematik är tråkigt 

och inte vilja arbeta men senare förstå betydelsen av att få bra betyg och då börja arbeta 

istället. Alla elever har olika skäl till sin motivation och det är viktigt att läraren förstår 

att eleverna fungerar olika (Hannula 2006).  

 

Elever kan ha flera olika skäl som motiverar dem och ibland kan dessa motarbeta 

varandra. Ett exempel när en elevs skäl till motivation kan motarbetas är när en elev 

som har som motivation att arbeta i en snabb takt och kunna saker utantill fastnar på en 

uppgift. Eleven vet egentligen att det bästa är att stanna upp och fundera för att komma 

fram till en lösning, men vill samtidigt arbeta snabbt. Detta gör att eleven vill använda 

sig av miniräknaren för att snabbare räkna ut saker men då kan eleven inte uppgiften 

utantill. Dessa två skäl motarbetar då varandra (Hannula 2006). 

 

 

 
3.1.2 Positiva tankar 

Jenner (2004) lyfter i sin bok fram forskning och teorier kopplat till motivation och 

förklaringar på varför en del elever misslyckas och en del lyckas. En forskning är 

attributionsforskning som innebär att människor tillskriver sig egenskaper och 

förklaringar till hur det går för dem i matematiken. Om det går dåligt för en elev vill den 

gärna ha någon slags anledning till varför det går dåligt för att ha något att skylla på. 

För att en elev ska bli motiverad är det viktigt att eleven ser positivt på sig själv. (Jenner 

2004).   

 

Det är viktigt att alla elever har en positiv berättelse att berätta när det gäller dem själva 

i relation till ämnet matematik. Zambo (2008) lyfter olika exempel på elever som 

tillskriver sig egenskaper som förklaringar till sitt misslyckande i matematik. Eftersom 

det är elevernas egna tankar om sig själva är det inte säkert att de är sanna och det är 

viktigt att elevens lärare försöker ta reda på varför en elev känner på ett visst sätt. Detta 

för att förstå vilken utgångspunkt eleven har och hur det är möjligt att gå tillväga för att 

hjälpa eleven att bli positiv till matematik (2008). Genom att ha en positiv inställning 

som elev är det lättare att överkomma problem som kan dyka upp. Om en elev alltid 

tänker att ”det här kan inte jag”, ”det här är riktigt svårt” och ”det här kommer jag aldrig 

att kunna”, då slutar eleven snart att försöka och tappar intresset för matematik. Läraren 
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kan lära sig mycket om en elev genom att lyssna på den, oavsett om det eleven säger om 

sig själv och ämnet matematik stämmer eller ej.  

 

 

3.2 Matematikundervisning 
 

Kvalitén på matematikundervisningen som exempelvis hur matematiklektioner 

genomförs och lärarens förmåga att undervisa mot de mål och förmågor som finns kan 

påverka resultaten och motivationen för eleverna.   

För att granska kvalitén av matematikundervisning i skolan genomförde 

Skolinspektionen, 2009 en undersökning på olika skolor runtom i Sverige. Orsaken till 

att undersökningen genomfördes var att elevers kunskapsnivåer i matematik hade 

sjunkit de senaste åren i olika undersökningar och Skolinspektionen ville se vad det 

kunde bero på. En aspekt som undersöktes var lärarnas förmåga att undervisa på ett 

sådant sätt att målen och förmågorna som finns beskrivna i Lgr 11 (Skolverket 2011) 

uppnås. Resultatet från rapporten (Skolinspektionen 2009) visar att lärare har svårt för 

att undervisa mot målen och förmågorna i Lgr 11 (Skolverket 2011). En anledning som 

lyftes var att lärarna inte hade tillräckliga kunskaper om vilka mål och förmågor det 

finns i läroplanen. Om en lärare inte vet vilka mål man ska arbeta mot är det svårt för 

läraren att sätta upp mål för eleverna. Att ha tydliga mål för eleven att arbeta mot är en 

stor del av elevens motivationsprocess (Jenner 2004).  

  

3.2.1 Arbetssätt och material 

Varierad undervisning 

Det framkommer i Skolinspektionens rapport (2009) att elevers motivation ökar om de 

får en varierad undervisning. Rapporten beskriver att för att en elev ska kunna utveckla 

sin fulla förmåga krävs en blandning av olika arbetssätt. Arbetssätten ska också ta 

hänsyn till elevens individuella förutsättningar för att resultatet ska bli optimalt. Det är  

också en av riktlinjerna i Lgr 11 (Skolverket 2011) att skolan ska ta hänsyn till varje 

elevs förutsättningar och behov, vilket kan visa sig i att variera arbetssätten i skolan. 

Många elever upplever matematik som tråkigt och att det bara handlar om individuell 

räkning i bok. Genom att variera undervisningen genom exempelvis olika typer av 

uppgifter, olika par- och gruppsammansättningar samt olika redovisningssätt görs 

matematiken roligare och mindre förutsägbar (Sparrow & Hurst 2010). Detta är också 

något Boaler (2011) lyfter. Genom att variera sin undervisning hjälper läraren både 

elever som behöver olika arbetssätt för att visa sina förmågor samtidigt som den gör 

matematiken varierande och mindre monoton.  

 

Individanpassad undervisning 

Cha & Ahn (2014) genomförde en studie med syftet att se vilka instruktioner som är att 

föredra det visade sig att individanpassade instruktioner var det som fungerade bäst för 

den enskilda individen för resultatet i matematik. Vid individanpassade instruktioner 

fick varje elev precis den hjälp som just den eleven behövde. Nackdelarna var att om 

klasserna var stora kunde det vara svårt att lära känna varje elev och se vad just den 

behövde. Sedan tar det tid för läraren under lektionerna som inte kunde ha gemensamma 

genomgångar då eleverna befann sig på olika nivåer (ibid). 

 

Elever som ständigt möter på motstånd och misslyckande tenderar till slut att ge upp 

med tanken att det spelar ingen roll vad jag gör för jag kommer ändå att misslyckas. 

Detta kan bli en negativ cirkel som är svår att bryta. Då kan eleven behöva uppgifter 

som gör att den känner sig duktig och uppskattad. När läraren då ska välja vilka 
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uppgifter eleven ska få är det viktigt att som lärare ge en elev uppgifter utifrån vad 

eleven vet nu, vilken matematik den behöver för att klara uppgiften och hur läraren ska 

hjälpa eleven att ta sig dit (Sparrow & Hurst 2010).  

 

Kommunicera matematik 

Boaler (2011) menar att läraren är en av de viktigaste faktorerna i undervisningen. Det 

är den undervisande läraren som bestämmer hur lektionerna ska vara uppbyggda och 

vilket material och arbetsområde som ska tas upp. I studier som hon genomfört har hon 

kunnat uppmärksamma fördelarna med klassrum där det är tillåtet för eleverna att prata 

och kommunicera matematik. De elever som varit delaktiga i en undervisning där 

matematiksamtal har varit tillåtet visade på nationella prov att de klarade sig bättre än 

de elever som haft en mer traditionell undervisning. Med traditionell undervisning 

menas att läraren har haft genomgångar och sedan räknar eleverna i sin bok liknande 

uppgifter som skiljer sig lite ifrån varandra. Genom att tillåtas prata och diskutera sina 

lösningar och tankar med varandra får eleverna fler metoder på hur en uppgift kan 

räknas ut. Eleverna lär av varandra. De som enbart räknat i bok har ofta bara lärt sig ett 

sätt på hur en uppgift kan räknas ut och då uppgifterna har lite variation har de eleverna 

svårt att räkna uppgifter om de får en uppgift på ett prov som skiljer sig allt för mycket 

från skolboksuppgifterna (Boaler 2011).   

 

Läroboken 

Många lärare anser det vara svårt att anpassa undervisningen efter förmågorna och 

målen i den aktuella kursplanen. Detta för att många har svårt med att tolka kursplanen 

och veta hur de olika förmågorna ska kunna komma fram. Lärarna väljer då att arbeta 

med matematikboken i stor utsträckning då de känner sig bekväma med den 

(Skolinspektionen 2009). 

 

Läroboken i sig behöver inte vara dålig att arbeta med utan allt handlar om hur läraren 

väljer att arbeta med den (Löwing 2004). Många lärare väljer att 

hastighetsindividualisera vilket betyder att eleverna räknar samma uppgifter men i sin 

egen takt. Detta försvårar genomgångar då eleverna befinner sig på olika områden i 

boken och läraren väljer då att ha sin genomgång när flest elever beräknas vara framme 

vid ett nytt område. Det går att individanpassa arbetet med hjälp av läroboken men det 

krävs då att läraren ser vilka behov som finns hos de olika eleverna och kompletterar 

med extra material.  

 

Boaler (2011) menar att det är bra om lärare vågar bedriva sin undervisning utanför 

skolböckerna. Genom att räkna alla uppgifter i en bok kan en elev få en falsk trygghet i 

att den klarar allt i matematik. Ofta är det lite variation på uppgifterna i en bok och 

eleverna lär sig en arbetsgång för hur uppgifter ska räknas ut. Skulle då eleven missa på 

ett steg blir hela uppgiften fel. Genom att få uppgifter som eleven måste fundera på hur 

den ska räkna ut får eleven en djupare förståelse för matematiken och det blir inte bara 

ett ämne där formler och räknesätt ska pluggas in.  
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3.3 Lärarens roll som motivationsfaktor i matematikundervisningen 
Läraren har ett stort ansvar för undervisningen som bedrivs i skolan. Det är de som 

planerar och strukturerar upp arbetet som ska bedrivas i skolan. Det är också lärarens 

ansvar att veta vilka behov och förutsättningar det finns för eleverna som läraren 

undervisar (Gustafsson & Myrberg 2002).  

 

3.3.1 Att förmedla målen 

Skolinspektionens (2009) rapport lyfter fram att det finns en otydlighet hos vissa lärare 

vad gäller att förmedla till eleverna vad de ska kunna. Skolinspektionen menar att för att 

en elev ska kunna ta eget ansvar och påverka undervisningen måste de veta vad som 

förväntas av dem. Lärarna bör arbeta fram en studieplan för elevers skolgång och göra 

klart för elever vad som förväntas av dem och vilka mål de ska uppnå (Forslund 

Frykedal & Thorsten 2013). Detta menar också Sparrow och Hurst (2010) är viktigt då 

en elev som vet vad som förväntas av den kan utveckla mer positiva känslor för 

matematik när den nått dit den ska istället för att eleven bara arbetar på och inte vet om 

målen är uppnådda eller inte.  

 
3.3.2 Lärarens förväntningar och inställningar 

Perry (2011) lyfter två olika inriktningar på matematikundervisning. Den ena handlar 

om att prestera och att fokuserar på vad eleven kan få, exempelvis ett pris eller ett högre 

betyg. Den andra inriktningen handlar om att bemästra matematiken. Eleven jobbar för 

att förstå och få kunskap om matematik som stannar kvar. Den vanligaste inriktningen 

som undervisningen brukar ha är den presterande även om den bemästrande är att fördra 

då kunskapen stannar kvar. När lärare känner sig otrygga i matematiken tenderar de att 

undervisa enligt den presterande inriktningen. Detta kan skapa lågt självförtroende hos 

elever som inte lyckas prestera och heller inte känner att de förstår. Det kan vara svårt 

för en lärare att ändra sin egen undervisning men för att få elever med mer kunskap och 

bättre självförtroende bör läraren försöka ändra undervisningen i klassen mot den 

bemästrande.   

 

Zambo (2008) menar att det är viktigt att som lärare ha höga förväntningar på eleverna 

och visa eleven att man tror på den. Jenner (2004) lyfter vikten av att se varje elev som 

en egen individ då det kan ha negativa följder att uppmuntra elever på samma sätt 

oavsett om de har högt eller lågt självförtroende. En elev med högt självförtroende kan 

av orden ”det här klara du om du bara försöker” få tillräcklig uppmuntran för att klara 

av sina uppgifter. En elev med svagt självförtroende däremot kan av samma ord tro att 

läraren bara tror att det är av lathet som eleven inte genomför uppgifter. Skulle det vara  

att eleven klarar uppgiften kan den också börja tänka att det var ren tur att den klarade 

uppgiften.  

 

 

3.3.3 Att skapa bra förutsättningar för lärande 

Lärare har som uppgift att se till att varje elev har förutsättningar för att lära sig och 

detta kan ske på olika sätt. Ett sätt är att sätta upp regler i klassrummet som alla ska 

följa. Detta skapar en trygghet bland eleverna som vet vad som gäller på lektioner och i 

gruppen (Zedan 2010).  

 

Klassrumsmiljön är en viktig faktor för inlärningen. Detta gäller både placeringar av 

eleverna men också om matematiken är levande där eleverna befinner sig (Holden 

2001). Alla elever lär sig på olika sätt och vissa behöver material för att kunna förstå 
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den abstrakta matematiken som ska läras in. Det underlättar för elever om det materialet 

finns i klassrummet så det blir naturligt att hämta material när det behövs. Holden 

(2009) lyfter i sin text fram en lärare som bedriver sin undervisning i ett klassrum där 

enbart matematik undervisas och allt i rummet andas matematik. Genom att väggarna är 

täckta med matematik som exempelvis begrepp och räknesätt blir eleverna påminda om 

saker i matematiken bara genom att befinna sig i rummet. Läraren använder sig inte av 

läroböcker utan skapar övningar där eleverna kommunicerar med varandra istället och 

använder sig av matematikmaterialet som finns i klassrummet. 

 

För att elever ska känna att matematik är meningsfullt är det viktigt att de förstår varför 

de ska räkna vissa uppgifter eller förstå vissa begrepp. Detta är något som lärare bör 

tänka på när de skapar arbetsuppgifter så att de blir mer verklighetsanpassade. Det kan 

också vara att vissa områden i matematik kommer för tidigt i undervisningen, vilket gör 

att eleverna inte har något att relatera till och finner då ingen mening med att lära sig det 

(Ali & Reid 2012).  

 

För att skapa bra förutsättningar för elevernas lärande är det viktigt att lärare reflekterar 

över sin undervisning och funderar på varför undervisningen bedrivs som den gör och 

vad som bidrar till lärandet. Rowland (2005) lyfter fyra aspekter på vilka 

undervisningen kan reflekteras mot. Först måste läraren se vilken kunskap som finns för 

att kunna bygga vidare på det. Nästa steg är att kunna se hur lärarens egen kunskap i 

ämnet ska kunna omvandlas till elevernas kunskap. Det hjälper inte att en lärare är 

väldigt kunnig i ett ämne om den sedan inte kan få eleverna att förstå. En lärare måste 

också kunna bygga vidare på kunskap ifrån tidigare lektioner för att eleverna ska få en 

större förståelse och kunna se samband. Om det varje lektion arbetas med lösryckta 

områden får inte eleverna en djupare förståelse för varför ett visst innehåll tas upp. Den 

sista aspekten handlar om hur du som lärare lyckas plocka upp elevernas tankar under 

undervisningens gång och utgå från det. Den här aspekten kan vara den svåraste. Det är 

inte alltid bra att spinna vidare på elevers tankar om läraren har en särskild arbetsgång i 

tankarna och frågor och avbrott får läraren att tappa tråden och riskera att göra lektionen 

rörig. Däremot om en elev aldrig upplever att ens tankar och funderingar lyfts fram utan 

blir avvisad riskerar det att eleven blir sittande tyst och bara lyssnar på läraren (Rowland 

2005) 

 

 

3.4 Elevens ansvar 
 

Det finns skrivet i Lgr 11 (Skolverket 2011) att elever ska ta ett eget ansvar för sitt 

lärande i skolan. Kling Sackerud (2009) har undersökt vilka möjligheter det kan finnas 

för elever att ta eget ansvar i matematiken. Studien genomfördes i tre olika årskurser, 

ettan, sexan och åttan. Det finns olika områden i skolan där eleverna kan få vara med 

och ta ansvar men beroende på ålder varierar det hur mycket ansvar eleverna behöver ta 

samt vilket inflytande de har. De ansvariga lärarna för varje årskurs menade i sina 

intervjuer att de arbetade med att låta eleverna ta eget ansvar. Detta var något som 

eleverna höll med om men några få tyckte att de borde få vara med ännu mer och 

bestämma. 

 

I årskurs ett arbetade lärarna med förberedande träning av att ta ansvar. De försökte få 

eleverna att förstå varför det är viktigt att ta ansvar och vad konsekvenserna kan bli om 

eleverna inte tar ansvar. Exempelvis om en elev kommer in för sent från rasten fick den 

sitta på fritids och arbeta med det skolarbetet istället. För årskurs sex handlar ansvaret 
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för eleverna mycket om läxorna och arbetet på lektionerna. I årskurs åtta fanns det 

möjlighet till att ta ett eget ansvar men många tyckte att det var lättare att bara följa 

lärarens planering. Lärarna försökte få eleverna till att ta ett eget ansvar och kunna se 

vilka uppgifter som de behöver räkna och vilka som kan hoppas över. Det som ändå 

gjorde att eleverna bara räknade på utan att reflektera är att de ser matematiken som ett 

ämne där det räknas i boken tills uppgifterna är klara. Det spelar inte någon roll vad som 

har räknats och vilken kunskap det gett bara det blir färdigt.  

 

Kling Sackerud (2009) fokuserar sin studie på vilka möjligheter det finns för en elev att 

ta ansvar under matematiklektioner men inget varför vissa elever till synes är mer 

benägna att ta större ansvar. Hannula (2006) lyfter fram att olika elever kan ha olika 

anledningar till varför de arbetar med matematik. De olika anledningarna kan göra att 

det till synes ser ut som att vissa elever arbetar mer och tar sitt ansvar medans andra 

elever inte arbetar på samma sätt. En elev kan arbeta för att bemästra matematiken och 

tillförskaffa sig kunskap om hur matematiken räknas. Det kan också vara så att en elev 

arbetar för att få en belöning iform av exempelvis ett bra betyg. Hannula lyfter också att 

relationen mellan läraren och eleven kan spela roll. Finns det en benägenhet hos eleven 

att skapa en bra relation till läraren och visa hur duktig den är kan det resultera i att 

eleven vill ta ansvar för att visa detta (ibid). Dessa olika anledningar kan ses som 

drivkrafter för eleven att bli motiverad att ta sitt ansvar för sin matematikinlärning. 

 

Ett sätt som gör att elever kan vara med och ta ett eget ansvar är genom att vara med 

och bestämma hur arbetet de genomför ska bedömas. Detta är bra för då vet eleverna 

vad som förväntas av dem och de kan tänka mer på innehållet än vilket sätt de ska 

arbeta på (Forslund Frykedal och Thorsten 2013). 

 

 

3.5 Sammanfattning 
 

I detta avsnitt har litteratur och tidigare forskning presenterats som rör motivation och 

motivationsprocessen. Då syftet med den här studien är att se hur lärare ser på sin 

undervisning i matematik och hur de anser att de kan motivera sina elever i matematik 

så har litteraturbakgrunden fokuserat på de aspekter av motivation där  läraren ses som 

en bidragande faktor för elevers motivation. Litteraturbakgrunden visar hur 

matematikundervisningens upplägg kan påverka elevers motivation, hur lärares 

förväntningar och bemötande kan påverka elevers motivation samt hur elevers 

möjligheter att ta ansvar kan påverka motivationen. 

 

Utifrån litteraturbakgrunden kommer motivation i denna studie ses som något som kan 

skapas eller som finns som drivkraft hos en person.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel kommer medbestämmandeteorin (self-determination theory) (Deci & 

Ryan 2000) att presenteras. Det är den teori som studiens resultat kommer att analyseras 

mot. Teorin förklarar hur en persons motivation kan se ut. Vårt syfte med studien är att 

se hur verksamma lärare arbetar med att motivera sina elever och vi kommer därför att 

använda teorin för att utvärdera det förhållningssättet som lärare säger sig använda för 

att motivera sina elever. 

 

4.1 Medbestämmandeteorin 
I medbestämmandeteorin används begreppen inre och yttre motivation för att förklara 

en persons motivation när det gäller olika uppgifter. Samma person kan visa olika 

grader av motivation beroende på vad det är som ska göras. Detta visar att motivation 

inte bara är något som finns utan att en persons motivation påverkas av olika faktorer. 

Den inre motivationen kan ofta bli underminerad och mindre betydelsefull gentemot 

den yttre motivationen (Deci & Ryan 2000).  

 

Andra forskare såsom Wæge (2010) och Jenner (2004) lyfter också inre och yttre 

motivation/drivkrafter som förklaringar till en persons motivation. De menar liksom 

Deci och Ryan (2000) att de inre och yttre drivkrafterna kan finns var för sig eller så 

samspelar de med varandra. Det är viktigt att se till varje individ och vad det är som just 

den personen motiveras av för att som lärare kunna få varje elev att utföra sitt yttersta i 

skolarbetet. En elevs motivation kan också komma att ändras under arbetets gång och då 

är det viktigt att som lärare vara uppmärksam på detta (Wæge 2010).  

 
4.1.1 Inre motivation 

För att en elev ska lära sig på bästa sätt är det bäst om den har en inre motivation. Den 

inre motivationen kommer när uppgifter känns meningsfulla och glädjande att göra. 

Den inre motivationen styrs enligt Deci och Ryan (2000) av tre psykologiska behov, 

kompetens (att eleven upplever en kompetens), autonomi (elevens självständighet) och 

tillhörighet (att eleven finns med i en social kontext).  

 

 
4.1.2 Yttre motivation 

Den yttre motivationen påverkas av saker utifrån och inte från en inre drivkraft. Det kan 

vara att undvika straff eller att få belöningar och beröm. I Deci och Ryans (2000) 

medbestämmandeteori lyfter de två olika aspekter på yttre motivation, kontrollerad yttre 

motivation och autonom yttre motivation. 

 

Kontrollerad yttre motivation 

När det kommer till den kontrollerade yttre motivationen innebär det att eleven inte har 

något val utan måste genomföra en uppgift. Det kan bero på att en belöning väntar eller 

att den vet att ett straff väntar om inte uppgiften utförs. Eleven kan också känna en press 

utifrån målkriterier eller föräldrars förväntan på bra betyg eller omdömen. 

 

Autonom yttre motivation 

Vid autonom yttre motivation innebär det att eleven arbetar med uppgifter, men inte för 

att den har en press på sig i form av exempelvis belöningar eller för att den har en inre 

drivkraft. Eleven arbetar för att den förstår att det är bra att arbeta, det finns ett värde i 

att lära sig.  

 



  
 

12 

4.1.3 Teorin i praktiken 

Skaalvik och Skaalvik (2015) har i en sammanfattning av medbestämmandeteorin 

punktat ner en lista hur lärare kan använda teorin i praktiken. 

 ”Ge eleverna valmöjligheter när det är möjligt. 

 Ge eleverna möjligheter att lyckas (känsla av kompetens) genom individuell 

undervisning. 

 Bemöt eleverna med omsorg och respekt. 

 Motivera noggrant dina val du gör som lärare 

 Ta elevernas frågor, upplevelser och önskemål på allvar. 

 Uppmuntra eleverna att ta egna initiativ.” (ibid). 

Det som de menar är viktigast är att läraren låter eleven känna sig kompetent och 

självständig och att eleven tas på allvar och är betydelsefull. 
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5 Metod 
Under denna rubrik redovisas val av metod, urval och genomförande. Vi redovisar även 

för hur de forskningsetiska principerna har beaktats samt studiens trovärdighet och 

pålitlighet.  

 

5.1 Metodval 
Som insamlingsmetod för att samla in datamaterialet till denna studie används två 

kvalitativa metoder; semistrukturerade intervjuer, samt observation. 

 
5.1.1 Intervju 

När undersökningsmetod ska väljas för att samla in datamaterial är det viktigt att tänka 

på vilket syfte studien har och vilka resurser som finns för att arbeta med materialet 

efteråt. Att använda sig av intervjuer som undersökningsmetod är en fördel när det som 

undersöks är lärares erfarenheter och uppfattningar (Denscombe 2016). Innan 

intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (se bilaga A) för att ha som en grund vid 

intervjun. Det finns flera former av intervjuer att använda sig av, det som skiljer är olika 

grader av struktur. I denna studie ligger valet på semistrukturerade intervjuer som är en 

blandning av en strukturerad och en ostrukturerad intervju. Fördelen med en 

semistrukturerad intervju gentemot en strukturerad intervju är att beroende på vad den 

intervjuade svarar finns det en möjlighet att ha uppföljande frågor och att andra 

ordningen på frågorna. Om en intervju däremot är ostrukturerad där det är den 

intervjuades tankar och funderingar som styr samtalet finns det en risk att svaren inte 

kommer hjälpa till att svara på syftet med studien. Vid en studie med ett klart syfte är en 

semistrukturerad intervju att föredra (Denscombe 2016).  

 

För att samla in datamaterialet har vi valt att spela in intervjuerna med hjälp av en 

mobiltelefon. Detta för att kunna lyssna på intervjuerna i efterhand och inte bara förlita 

oss på vårt minne. Det är vanligt att vid intervjuer använda sig av bara ljudupptagningar 

och inte filma då filmandet kan verka hämmande för svaren på intervjun (Denscombe 

2016).  

 
5.1.2 Observation 

Den andra kvalitativa metoden som används i studien är observation. Observationen gör 

att vi som observatörer får en chans att se läraren i en undervisningssituationen. Innan 

observationen konstruerade vi ett observationsschema (se bilaga C) för att veta vad vi 

som observatörer skulle fokusera att titta på under lektionstillfället. Vid konstruerandet 

av observationschemat valde vi att både ha en allmän del som handlade om vilket 

material som fanns i klassrummet och hur klassrummet var uppbyggt. Sedan finns det 

också punkter som är mer inriktade på studien och dess syfte. När det är två eller fler 

som ska observera är det bra att ha ett observationschema så att alla som observerar 

tittar på samma saker (Denscombe 2016). 

 

Allt som observeras är en tolkning av den som observerar vilket gör att datamaterialet 

kan vara opålitligt. Genom att genomföra både intervju och observation som metoder 

för att samla in data kan de olika metoderna bekräfta materialet som samlas in. Eller 

motsäga varandra, kanske agerar inte läraren i klassrummet på det sättet som 

framkommer i intervjun.  
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Vi valde att observera innan vi genomförde intervjun och syftet med det var att få en 

gemensam grund mellan alla parter vid intervjun så att det fanns något att förhålla sig 

till.   

 

5.2 Urval 
Vid urvalet av medverkande lärare var en inledande tanke att tillfråga lärare verksamma 

som handledare inom matematiklyftet eller förstelärare i matematik. De personer som är 

handledare i mattelyftet har som uppgift att förmedla vidare matematikkunskaper och 

motivera matematiklärare att utveckla sin matematikundervisning. Genom att tillfråga 

vissa utvalda lärare blev vårt urval subjektivt, det innebär att de personer som väljs ut 

för intervjuer väljs för att de har de egenskaper som behövs för studien eller att de 

besitter kunskaper och kvaliteer som behövs för att besvara frågeställningarna i en 

studie (Denscombe 2009). Det subjektiva urvalet gör att personerna som genomför 

studien vet att deltagarna i studien har något att bidra med till forskningen. 

 

Vi började med att söka efter handledare för matematiklyftet samt följa upp tips på 

lärare som eventuellt kunde vara intressanta för vår studie. Det här gjorde vi utan någon 

större framgång då flertalet av de tillfrågade lärarna svarade nej. Efter detta skickade vi 

ut mail till rektorer på olika skolor inom Växjö kommun för att se efter om det fanns 

något intresse hos deras verksamma matematiklärare i årskurserna 4-6. Efter att ha gjort 

dessa moment hade vi fått tag i två lärare som kunde ställa upp. I detta skede bestämde 

vi oss för att tillfråga matematiklärare på de skolor där vi genomfört vår VFU. I mailen 

som vi skickade till de olika lärarna och rektorerna bifogade vi även vårt missivbrev (se 

bilaga B).  

 

De fem lärare som tackade ja är verksamma matematiklärare i årskurserna 4-6 på fyra 

olika skolor. Skolorna är belägna både i stad och på landsbygd. Tre av skolorna är F-6 

stadsskolor och en är en F-9 skola utanför staden. När vi i texten benämner de olika 

lärarna har de fått fiktiva namn. 

 

Amanda är 46 år och har arbetat som lärare i 4,5 år på mellanstadiet. Hennes utbildning 

är lärare mot tidigare åldrar. Amanda undervisar i fyra olika ämnen och dessa är NO, 

teknik, matematik och svenska. Hon undervisar årskurserna 4-6 på en stadsskola.  

 

Bodil är 51 år gammal och har undervisat 18 år som lärare. Hon är behörig i matte och 

NO upp till nian och idrott upp till gymnasiet. För tillfället undervisar hon en femma på 

en stadsskola i matte, NO och bild. 

 

Caitlyn är 39 år och har undervisat som lärare i 17 år, för närvarande i en årskurs fyra. 

Hon har även undervisat på lågstadiet då hon är utbildad 1-7 lärare. De ämnen hon är 

behörig i är matte, NO, teknik och bild. Caitlyn undervisar på en stadsskola. 

 

Denise är 41 år och har arbetat i 17 år som lärare. För närvarande undervisar hon 

årskurs fyra i matte, NO och teknik. Hon är utbildad 1-7 lärare. Denise är förstelärare i 

matematik. Skolan hon arbetar på är belägen på landet. 

 

Erika är 41 år och har arbetat som lärare i 19 år. Hon undervisar en årskurs femma i 

matte, NO och teknik för närvarande. Skolan är belägen på landet. Hennes utbildning är 

1-7 lärare och hon är även behörig i engelska. Erika är en förstelärare. 
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5.3 Genomförande 
Tanken var att innan intervjun med läraren skulle ett lektionstillfälle som läraren 

genomförde observeras. På grund av svårigheterna med att få lärare att vilja delta i 

studien var inte tiden på vår sida och därför kunde bara två observationer genomföras. 

Observation genomfördes med Amanda och Bodil.  De övriga intervjuerna genomfördes 

utan att observera läraren innan. De två intervjuerna med lärarna där det fanns möjlighet 

att observera skedde detta i direkt anslutning till intervjutillfällena.  

 
5.3.1 Observationer 

Vid observationstillfällena började vi med att förklara för eleverna vilka vi var och 

varför vi skulle vara i deras klassrum. Detta för att eleverna inte skulle behöva sitta och 

fundera på vilka det var som befann sig i deras klassrum och antecknade under 

lektionen. Sedan placerade vi oss i olika delar av klassrummet för att kunna se och höra 

ordentligt vilken elev läraren än pratade med. Om man bara ska observera händelser och 

inte vara delaktiga är det viktigt att tänka på placeringen så att miljön blir så naturlig 

som möjligt och att de som är i rummet agerar så naturligt som möjligt (Denscombe 

2016). 

 

Under lektionen användes det observationsschemat (se bilaga C) som hade 

sammanställts för att veta vad som skulle fokuseras på vid observationen. Innan 

lektionen startade ritade vi av hur klassrummet var uppbyggt, hur bänkarna stod och var 

läraren var placerad. Under lektionen antecknade båda två ner hur läraren pratade med 

eleverna och hur läraren hjälpte de olika eleverna. Efter lektionen antecknade vi vilka 

arbetssätt de använt och vilket läromaterial samt om och hur läraren synliggjort målen i 

matematik.   

 

Det kan vara svårt vid observationstillfället att skriva ner fullständiga meningar om det 

som observeras, då är det viktigt att så snart som möjligt komplettera fältanteckningarna 

medan det är färskt i minnet (Denscombe 2016). Vi satte oss samma dag och 

diskuterade det vi sett och skrev ner allt vi kom ihåg. 

 
5.3.2 Intervjuer 

Innan genomförandet av intervjuerna hade vi bett lärarna om att hitta ett ostört rum där 

intervjun kunde genomföras. Det är viktigt att vid intervjutillfällen kunna sitta ostört för 

att inte fokus ska flyttas någon annanstans. Sedan är det även viktigt att tänka på hur de 

deltagande parterna placerar sig för att få ett bra samtal och inte utsätta den intervjuade 

för ett samtal som känns som ett förhör (Denscombe 2016). Intervjuerna ägde rum i ett 

tomt klassrum eller ett grupprum. Vi var två som intervjuade på Amanda och Bodils 

intervjuer. Av de övriga tre intervjuerna genomfördes en av intervjuerna (Erika) via 

telefon och de andra två (Caitlyn och Denise) genom personliga möten. 

 

De fem intervjuerna varade mellan 10-25 minuter. Under intervjun höll vi oss till största 

delen till intervjuguiden men ställde följdfrågor vid behov, alltså en semistrukturerad 

intervju (Denscombe 2016).  

 

Under intervjutillfällena valde vi att inte anteckna för att ha fokus på personen som blev 

intervjuad, utan vi valde istället att spela in intervjun för att i ett senare skede kunna 

lyssna på intervjun. Detta gjorde att samtalet under intervjun flöt på och inte blev 

avbruten med att vi skulle anteckna svaren. 
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5.4 Databearbetning 
För att bearbeta det insamlade materialet från intervjuerna och observationerna lyssnade 

vi båda två igenom inspelningarna och skrev ner huvudpunkterna av samtalet. 

Observationerna diskuterade vi tillsammans för att se hur vi hade uppfattat 

undervisningen och lärarens roll. Vi kunde då jämföra observationerna och intervjun för 

att bekräfta huruvida svaren vi fått från intervjun stödje det som observerades. Vi valde 

att bara skriva ner huvudpunkterna till en början för att snabbt kunna jämföra med 

observationerna och vid ett senare skede transkriberade vi intervjuerna i sin helhet.  

 

De intervjuer där vi bara intervjuade och inte observerade spelade vi in och sedan satt vi 

tillsammans och diskuterade igenom svaren samma dag som intervjuerna gjordes, detta 

för att den som inte intervjuade skulle veta vad som sas. Vi transkriberade vid ett senare 

tillfälle. 

 

5.5 Analysmetod 
När vi analyserade resultatet använde vi oss av en helhetsanalys (Holme & Solvang 

1997). Detta innebär att vi tittade på helheten av det insamlade materialet för att se om 

vi kunde hitta några områden eller teman som vi kunde fokusera mer på. När vi hittat de 

teman från intervjuerna som kunde användas för att besvara våra frågeställningar gick vi 

igenom det transkriberade materialet för att hitta citat som kunde belysa det vi ville få 

fram. När vi hittat det resultat som används för att besvara frågeställningarna funderade 

vi på vilka teman som kunde kopplas till de olika begreppen som används i 

medbestämmandeteorin (Deci & Ryan 2000). Först kopplade vi de olika teman till inre 

eller yttre motivation eller i vissa fall båda. Sedan till vilket av begreppen inom de inre 

eller yttre motivationerna. I den inre motivationen lyfter Deci och Ryan (2000) fram 

begreppen kompetens, autonomi och tillhörighet. I den yttre motivationen är det 

begreppen kontrollerad yttre motivation och autonom yttre motivation som finns. I vissa 

fall kopplade vi också resultatet till Skaalvik och Skaalviks (2015) sammanställning av 

hur lärare kan arbeta med medbestämmandeterorin i praktiken. 

 

 

5.6 Trovärdighet och pålitlighet 
Vid en kvalitativ studie kan det vara svårt med trovärdigheten (Denscombe 2009). För 

att ändå säkerställa någon form av trovärdighet åt ett kvalitativt arbete finns det vissa 

saker som kan göra detta. I denna studie har vi bland annat under intervjun 

sammanfattat svaren för att få en bekräftelse av den intervjuade läraren att vi uppfattat 

svaren korrekt. Detta görs också genom följdfrågor då vi som intervjuar har en chans att 

ställa frågor om det är något vi vill veta mer om eller om något är oklart.  

 

För att ett arbete ska vara pålitligt ska studien kunna genomföras på samma sätt och ge 

samma resultat (Denscombe 2009). Tydligheten i hur studien genomfördes och vilka 

metoder som använts är viktig för att kunna genomföra studien igen. Den här studien 

skulle kunna genomföras igen men troligtvis inte ge samma resultat då metoderna som 

använts är observationer och semistrukturerade intervjuer. Det finns visserligen en 

intervjuguide men följdfrågorna som kommer upp vid en semistrukturerad intervju 

kommer att vara olika beroende på situationen och vilka som genomför intervjun. 

Likadant finns det ett observationsschema men beroende på vilka observatörerna är 

kommer olika saker att uppmärksammas. 
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5.7 Etiska övervägande 
För att kunna bedriva en bra forskning som är trovärdig och pålitlig finns det 

forskningsetiska principer att förhålla sig till (Vetenskapsrådet 2002). De fyra 

huvudkraven som finns är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

 

För att följa dessa krav har vi i vår studie skickat ut ett missivbrev med information om 

studien och vad vi önskade att lärarna skulle ställa upp på. I den efterföljande kontakten 

informerade vi lärarna om att det var frivilligt deltagande i studien och att de när som 

helst kunde avbryta och välja att inte vara med. Vi förklarade också att allt material som 

samlades in skulle behandlas konfidentiellt och inte användas i några andra 

sammanhang än med det angivna syftet. Innan intervjun gav de sitt samtycke till att bli 

intervjuade.  

 

I vår studie observerade vi läraren i klassrummet och det förklarade vi också för 

eleverna så att de inte skulle känna sig obekväma med att ha oss där i rummet. Även om 

läraren var i fokus så observerades ju eleverna till en viss del också då vi tittade på hur 

läraren bemötte eleverna och vad som diskuterades. Vi valde ändå att inte skicka ut 

någon blankett för godkännande från vårdnadshavarna att deras barn var i klassrummet 

när vi observerade för att vi citerar inga samtal ifrån klassrummet utan observationerna 

är till för att bekräfta eller motsäga det som framkommer i intervjuerna när det gäller 

lärarens sätt att bemöta eleverna.  
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6  Resultat och analys 
I avsnittet resultat och analys studiens  frågeställningarna besvaras. Utifrån respektive 

frågeställning kommer resultatet presenteras i form av teman. Vid citat står I för den 

som intervjuar och de olika lärarna blir benämnda med sitt namns initial, namnen är 

fiktiva.  

 

6.1 Hur anser verksamma lärare i årskurserna 4-6 att de skapar ett 
intresse för matematik? 
 

6.1.1 Inkluderande matematiska diskussioner 

Två av lärarna lyfter matematiska diskussioner som en central punkt för att väcka ett 

matematikintresse hos elever. De menar att elever som samtalar om matematik kan 

komma att se matematik på ett nytt sätt när de får nya tankar om hur en uppgift ska 

lösas av sina kamrater. Eleverna får också börja använda sin resonemangsförmåga för 

att kunna förklara för andra varför eleven har löst uppgiften på ett visst sätt. Elever som 

har olika svar på samma uppgift eller som har fått fram samma svar men med olika 

lösningar måste vid en diskussion kunna förklara hur den har tänkt. Erika menar ett vid 

en matematisk diskussion kan eleven få direkt respons på att kunskapen finns.  

 

 
E- Jag tycker oftast att de lektionerna är bäst där vi samtalar matte, men jag ger 

eleverna uppgifter och de ska lösa och diskutera hur vi ska lösa dem och vad man har 

kommit fram till, alltså hur gör man på den här typen av uppgifter, att de ger mig 

respons och börjar tänka utanför ramarna, att man märker att de har verkligen fattat för 

de kan dra den här slutsatsen och man ser att de tycker att det är roligt att de lyckas. Då 

tycker jag att det blir bra mattelektioner när man ser att alla är med och vill delta och 

engagera sig. 

 

A: Jag tycker att det är bra när eleverna är aktiva, när eleverna får olika svar […] när 

dem då har frågor och när dem kanske pratar emot varandra, men jag fick ju inte de, 

fick du det? Fast varför får man olika svar? Så jag tycker det är bra när eleverna själva 

ifrågasätter, men varför blev de olika? För det är då man får igång diskussionen och jag 

kan få olika exempel, annars tar jag bara ett exempel kanske och så ser nån annan 

annorlunda och då förstår dem inte. Har jag två olika svar, kan vara att det är samma 

figur, det är då diskussionen kommer igång och frågeteckerna och det är då jag tycker 

det blir en mest kreativ och bra reaktion. 

 

 

 
6.1.2 Arbetssätt och material 

Lärarna uttrycker att de använder olika arbetssätt för att skapa intresse för matematik. 

Gällande dessa arbetssätt lyfter samtliga variation som ett sätt att skapa intresse för 

matematik. Variation beskrev de som att en matematiklektionen skulle bestå av olika 

moment. Detta för att kunna få med alla elever i undervisningen och göra den intressant.  

 
D- alla delar är viktiga dels både det muntliga, det gemensamma, ehh det laborerande  

men även det enskilda arbetet är också viktigt. Så jag bygger ofta mina längre lektioner 

i tre delar där jag har, en del gemensamt där vi kanske diskuterar eller repeterar 

någoting, problemlösning eller nån frågeställning eller nått. Ehh, sen kanske dem 

jobbar själva en stund och sen avslutar man med nån övning, antingen på det området 

man håller på med eller som knyer ihop säcken lite så. 

 

Förutom variation av arbetssätt framhålls praktiskt arbete som motivationsskapande av 

lärarna. Amanda svarade att hon brukar använda whiteboardtavlor för att kolla var 
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hennes elever befinner sig kunskapsmässigt men också för att få igång dem genom att 

göra något praktiskt. 
 

A-dem här små whiteboarden med pennor till och där kan man ha, som en introduktion 

kan jag ofta ha de, ja, nu vill jag veta vad ni kan om de här, rita en polygom för o kolla 

lite, vart befinner de sig någonstans, så det är också ett sätt, de tycker det är rätt roligt 

att sitta och kladda på dem här, sådär så att de kan man få rätt bra lektion men hjälp av 

dem.  

 

Erika använder sig av whiteboarden för att få alla elever engagerade vid 

exempelvis en genomgång. 

 
E-har du genomgångar och jobbar tillsammans, då förväntar ju jag mig att alla ska 

lyssna och då brukar jag använda såna här whieboardtavlor så att alla ska vara 

engagerade 

 

Erika tycker att det är bra uppgifter i matematikboken men de är alldeles för likartade 

och har eleverna lärt sig att lösa en kan de lösa de andra också. Hon brukar då plocka ut 

uppgifter från boken och lösa de på tavlan tillsammans med eleverna för att de ska få 

tänka själva och inte ha hjälp av hur tidigare uppgifter såg ut i boken. Denise säger i sin 

intervju att hon tycker att variera undervisningen är det viktigaste för elevers 

motivation. 

 
D-…variera undervisningen, självklart, det tror jag är det allra viktigaste för 

motivering. Får de bara jobba med böcker så spyr ju en del. 

 

 
6.1.3 Analys 

Att lärarna framhåller inkluderande matematiska diskussioner som ett sätt att skapa 

intresse för matematik är ett exempel på vad Deci och Ryan (2000) benämner för inre 

motivation. Inom inre motivation framhåller Deci och Ryan (2000) kompetens, 

autonomi och tillhörighet där gemensamma inkluderande diskussioner möjlliggör för 

eleverna att känna tillhörighet men även kompetens då olika elevers lösningar framhålls 

och autonomi då lärarna framhåller att de vill synliggöra att olika lösningar är möjliga.  

 

Temat arbetssätt och material är ett exempel på vad Deci och Ryan (2000) benämner för 

inre motivation. Deci och Ryan (2000) menar att elever som känner en inre glädje för 

sitt arbete blir mer motiverade och engagerade. När lärarna varierar momenten på 

matematiklektionen och plockar in annat material som är anpassat efter deras 

förutsättningar ger lärarna eleverna möjlighet att känna kompetens. 

 

 

6.2 Hur anser verksamma lärare i årskurserna 4-6 att de arbetar med 
att motivera elever till eget lärande i matematik? 
 

6.2.1 Trygghet 

Amanda menar att trygga elever som vet vad som händer i matematikundervisningen 

har större möjlighet att utveckla sitt egna lärande i matematik då fokus inte behöver vara 

på vad som händer under lektionen utan kan fokusera på matematiken.  

 
A-jag försöker variera men samtidigt är det många upplever jag elever, som känner 

dem till rutinen, dem får sin planering, det frågar dem efter varenda måndag, var är 

planeringen, det är två veckor i taget, jag skriver vilka sidor, vilka uppgifter och dem 
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vet att det är oftast genomgångar på måndagar och kanske någon minis som jag gjorde 

nu, dem finner samtidigt trygghet i de och tycker att det är rätt skönt men sen kanske 

jag gör genomgångar på olika sätt och sådär, det försöker jag variera men annars har 

jag lite rutin och så. Dem flesta tycker att det är tryggt och vet. 

 
6.2.2 Utmaningar 

Bodil menar att vissa elever tycker om att tävla och blir motiverade av möjligheten att 

vinna. Hon använder sig då av arbetssätt och material som det blir ett tävlingsmoment 

av. Hon menar att den direkta återkopplingen som tävlingsmomentet ger motiverar 

elever till fortsatt arbete. 

 
B-webbmatte tycker jag är fantastiskt bra, det blir ju liksom, det är alltid några som har 

lite tävling i sig och då vill ju dem visa på projektorn att man, gissa vinklar eller att 

man ehh, ahh det finns många såna här där man får direkt återkoppling som många 

tycker är lite kul 

 

Bodil och Amanda menar att det gäller att hitta rätt nivå på uppgifter för att 

utmana elever till fortsatt lärande. Läroboken kan vara bra för att hålla struktur 

på undervisningen men  elever är individer och behöver därför också behandlas 

därefter, att ge individuell undervisning är en lösning.  
 

I- hur arbetar du med eleverna så att dem ska vilja nå högre så att de inte bara är nöjda 

med ett godkänt betyg eller hur ska du få dem utveckla alla förmågor eller liksom 

utveckla sina matematiska förmågor? 

B- eh, genom att utmana dem med tillräckligt svåra uppgifter, inte för svåra och inte för 

lätta 

 

A-sen hittar jag på egna grejer och plockar från nätet till dem som behöver utmaningar, 

den finns det ju också, så att jag försöker, när det är några som är framför dem andra 

eller bakom, då plockar jag in andra grejer. 

 

 
6.2.3 Beröm 

Flera lärare nämner beröm som en viktig punkt för att motivera elever till fortsatt arbete. 

De nämner att när en elev får beröm så blir den uppmuntrad till att vilja mer. Amanda 

nämner i sin intervju att hon framförallt försöker uppmuntra de svagare eleverna genom 

att berömma dem eller genom personlig uppmuntran. De elever som önskar kan få extra 

hjälp via läxläsning eller att stanna kvar i klassrummet efter dagens slut. Hon följer även 

upp de elever som har det svårt vid flera tillfällen för att se om de utvecklas och lär sig. 

Även om mycket fokus hamnar på de svaga eleverna försöker hon att skapa tillfällen för 

de starkare eleverna att glänsa ibland, detta genom att ge dem utmaningar. Amanda 

motiverar även sina elever med att göra egna uppgifter till dem för att visa att hon tar 

sig tid för eleverna.  

 
I- Hur gör du när du, asså, hur motiverar du alla elever inom klassens ramar, det kan ju 

oft väldigt stor spridning på kunskap och sånt där liksom, hur försöker du liksom 

motivera dem i den änden samtidigt som den änden, asså.. 

A- det är ju jättemycket beröm för dem som tar dem här pyttesmå stegen, bara jättebra 

o gärna ta liksom på dem lite, det gjorde du bra, du har jobbat bra o verkligen försöker 

ge personlig uppmuntran, dem som jag vet har det lite svårare […] Men sen dem som 

är duktiga, vill jag ge tillfälle ibland att få glänsa, att få visa att dem faktiskt är duktiga 

och så vidare för de är. Dem måste få credit också så att dem inte tröttnar faktiskt. Och 

dem brukar jag ge lite utmaningar och göra lite egna uppgifter, nu har jag, få se om du 

kan klura ut det här till mig, nu har jag gjort det speciellt till dig. Så att, sen är de o , jag 

försöker göra mig lite rolig framme vid tavlan för att det ska bli lite roligare o titta o 
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inte så tråkigt o använda olika sätt för att entusiasmera på ett eller annat sätt. Alla knep 

som finns, ta på dig en rolig hatt om du tycker de, vad vet jag. Allt är bättre än inget. 

 
6.2.4 Inställning 

Några av lärarna lyfter sin egen inställning till matematik som en viktig del i att 

motivera elever. De menar att en lärare som visar att det är kul med matematik kommer 

att få med sig eleverna i arbetet. Caitlyn brukar till sina elever säga att matematik är kul 

och visa att hon tycker det för att smitta av den inställningen till sina elever.  
C- hur jag motiverar eleverna? Jag säger att matte är kul, dem ser att jag tycker att 

matte är roligt. Jag tror att det gör jättemycket om man som lärare går in med den 

inställningen att matte är roligt. Att det man ska göra just nu är skitkul. 

 

Hon försöker också pusha dem till att vilja göra mer. 
 

C- Jag försöker motivera dem till att vilja lära sig mer än de som är typ basic. Så länge 

jag har varit lärare så har dem tyckt att, det har liksom räckt att säga de, du kan ju lite 

mer, du kan ju testa lite annat o såhär, än så länge har det räckt på 17 år i alla fall. 

 

Denise brukar ibland sätta sig jämte eleverna och arbeta igenom uppgifterna muntligt 

om några elever inte orkar skriva för att få igång dem.  

 
I- yes, om du ser att en elev inte arbetar med som du har tänkt dig under lektion, vad 

gör du? 

D- va jag gör? 

I- mm, för att lösa detta då 

D- ahh, först frågar jag nog vad det beror på, om det är liksom nått som har ställt till de, 

om den är ledsen eller något som bekymrar den. Eh, har den svårt att komma igång så 

brukar jag sätta mig lite, om vi pratar enskilt jobb nu, där dem jobbar själva så sätter 

jag mig och hjälper dem, vi kanske gör lite muntligt istället för att dem ska skriva, jag 

kanske skriver lite åt dem o så. Så att de kommer igång, det brukar funka rätt bra för då 

brukar dem sätta igång sen. Eh, är det mer ett grupparbete eller någoting sånt, de e ju 

samma sak, de är ju det här prata, lyssna på barnen, vad är problemet, ofta är de ju för 

svårt, så de e för att det där ultimata nivån är inte lätt att hitta, det är alltid för lätt för 

någon och för svårt för några. Så är de. 

 

Denise lyfter också fram det viktiga i att ha höga förväntningar på eleverna. 

 
I- hur motiverar du alla elever inom klassens ramar om du märker att de är någon elev 

som inte.. 

D- jag tror ju mycket på höga förväntningar faktiskt, få dem o tror att de kan, att förstå 

att det handlar inte om nån slags smarthet, i matte tror dem ju att dem ska vara smarta 

men jag har sagt att det handlar väldigt mycket om träning sen kan ju vissa ha lättare 

för de än andra men de är ju inte så att det är kört. Eh, få dem att känna sig duktiga,få 

dem att våga göra fel.. ehh att det är bra att göra fel ibland, man kan lära sig av det 

med, man kan lära andra av de, hitta dem kritiska aspekterna och lyfta dem, eh så att 

alla kan få rätta till sina fel tänk om dem nu har dem. Då tycker jag att dem blir 

motiverade. 

 
6.2.5 Tydliga mål 

Alla de fem intervjuade lärarna är överens om att läraren har ett stort ansvar i att lära ut 

matematik till eleverna. Detta genom att vara tydlig i sin undervisning och lära ut på 

olika sätt. De menar att alla elever inte lär sig likadant och därför behöver lärare lära ut 

olika strategier för att lösa uppgifter. Bodil lyfter också fram lärarens ansvar att vara 

tydlig med vad som förväntas av eleverna för att nå målen eller för ett specifikt betyg. 

Sedan nämner samtliga lärare att eleverna har ett ansvar att ta till sig det som undervisas 
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och visa ett engagemang. Amanda säger i sin intervju att elever ska vilja lära sig men 

om de inte gör det har läraren misslyckats med sitt arbete. 

 

Alla fem lärare svarar i sina intervjuer att de lyfter fram målen i matematik genom att 

skriva ut dem och hänga upp i dem i klassrummet. Men sen skiljer det sig hur de håller 

målen levande. Caitlyn, Denise och Erika försöker att under hela arbetsområdet hänvisa 

tillbaka till målen för att visa varför de gör på ett visst sätt och varför de arbetar med det 

som de gör.  

 
I- På vilka sätt synliggör du matematikens mål i klassrum och för eleverna? 

C- Vi har ju pedagogiska planeringar som vi alltid går igenom vid olika arbetsområden 

och som hänger upp synligt i klassrummet, sen brukar jag också vid varje lektion 

berätta vad jag vill att dem ska lära sig eller vad målet med lektionen är eller om det är 

kanske flera arbetspass i veckan så brukar jag säga vad det är för någoting vad jag vill 

att vi ska uppnå. 

 

 
D- mhm,  jag har ju dem uppsatta på väggen, så jag har ju delat upp, vi pratar om fem 

förmågor i matematik. Så dem finns där, finns konkretiserande och vad dem innebär, 

dem olika förmågorna och sen brukar jag hänvisa till dem. Om vi gör någon uppgift, 

idag ska vi träna på att resonera förmågan och knyter an till dem här, så dem får känsla 

för, vad är det faktiskt liksom vi blir bedömda på i slutändan. När vi pratar betyg och 

tittar på matriser, nu har jag ju.. de börjar ju förstå då, eh att det finns olika delar.. att 

liksom kunna värdera dem lite, så brukar jag tänka, eh, förr hade jag alltid, då skrev jag 

även upp arbetsområdets mål men det har jag slutat med för det lev så pluttifierat i 

matte, i no gör jag de fortfarande men i matte blev de så.. ahh, det kändes inte 

meningsfullt, dem använde inte det på samma sätt, nu pratar vi mer om förmågor o lite 

sådär. 

 

Bodil säger att hon är dålig på att lyfta fram målen under arbetets gång men att hon på 

slutet knyter ihop arbetet, oftast med ett prov och pratar då om målen i samband med 

detta. Amanda tycker inte att det är viktigt med att prata om målen i matematiken utan 

lyfter fram att det är viktigare att eleverna räknar och har kul istället för att 

nödvändigtvis veta varför, men det finns elever som vill veta och för deras skull hänger 

hon upp målen i klassrummet.  

 
I- På vilka sätt försöker du att synliggör matematiken, matematikens mål i klassrummet  

… 

A- I den här åldern på mellanstadiet är det inte alla, de bryr sig inte, så länge de får 

räkna är de glada och ha glädjen i matten. Och för mig så är det prio ett, att de inte vet 

vartenda mål i vartenda kapitel, vartenda lektion tycker jag kommer i andra hand. Sen 

för vissa är det en morot, de vill vara medvetna, framför allt, föräldrar vill veta men 

eleven själv är jag glad, är du här, tycker matematik är roligt och vill vara med på 

lektionen, då är mycket vunnet bara där men jag försöker när jag gör ett nytt kapitel 

inför, jag sätter upp, förstorar upp, och vi går igenom. 

 

Hon menar också att det är mest föräldrarna ändå som vill veta vilka mål eleverna ska 

arbeta med. Ibland kan hon få dåligt samvete för att hon inte tydligare lyfter fram målen 

men hon känner att det blir tjatigt och att eleverna ändå inte får ut något av det.  

 

Bodil berättar att innan de har prov eller test så brukar hon berätta för dem vad som 

förväntas av dem för att nå ett visst betyg.  

 
I-hur ser du på ditt kontra elevernas ansvar för att uppnå målen? Vad har du för 

betydelse för som lärare och vilket ansvar har eleverna ? 
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B- ehh, självklar, de e ju de viktigaste, det är det viktigaste att man verkligen.. att tala 

om för dem vad som krävs och.. vi pratar rätt så mycket om att... olika nivåer på 

kunskap på lärarna och så vidare så att. Som till exempel, för att bli godkänd är de ju 

inte 13 av 18 poäng utan då ska du ju kunna dem här begreppen. Eh och sen för dem 

högre betygen så är de ju, så vet dem att de behöver liksom klara av lite tyngre 

uppgifter. 

I- mm, men det ligger rätt mycket ansvar på eleverna att dem.. 

B- Mitt ansvar är att tala om, den här typen av uppgift att den här typen av uppgifter 

ska du klara av för ett C och det här för ett A och det här för ett E. Och då måste du ju 

få med alla i gruppen på E fast på ett enkelt sätt med enklare uppgifter. Och har jag 

gjort de vilket jag måste göra annars så gör jag fel så är det ju rätt så tydligt för dem 

vad dem behöver göra. Och då liksom trillar det ut. 

 

 

Efter provet brukar hon sen plocka hon ut dem en och en för att prata om hur de tänkt 

och hur de kan göra för att klara det bättre nästa gång om det är något som är fel. 

 
B- Den senaste tiden har jag gjort såhär då att jag har plockat dem en och en, ehh 

medans dem andra har jobbat lite friare då och gått igenom med dem då liksom du får 

en liksom, det ger ju mer o prata till exempel efter ett skriftligt prov då, att man fångar 

upp dem liksom, att man.. vad är de för någonting, hur tänkte du när du gjorde såhär, 

att man har en dialog och då har dem fått göra om dem här uppgifterna då så att.. då har 

de inte blivit några så här liksom att, nu är du sågad utan, nu är det liksom, det här 

klarar du inte av, det här momentet klarar du inte av. Eh, och då kanske man ger dem 

lite tips enskild individuella och sen har de fått göra om det, och då har dem känt 

liksom, oh yes jag kan det istället för liksom att, nu har jag misslyckats en gång till med 

ett matteprov  

 

 
6.2.6 Ansvar 

Alla lärarna säger att de själva har det största ansvaret för att en elev ska lyckas men om 

inte eleven vill ta sitt egna ansvar är det svårt. När Caitlyn märker att hennes elever inte 

arbetar på lektioner brukar hon kolla med dem om det finns någon anledning varför de 

inte fokuserar på arbetet och försöker sedan få igång dem. Skulle inte detta funka får de 

hemläxa på de uppgifter de skulle hunnit med i skolan. 

 
C- Nu har du missat 40 minuter på en lektion, de här uppgifterna vill jag att du gör 

hemma för det är det du har missat att göra i skola, så får du dem som hemläxa, efter 

det glömmer dem det aldrig 

 

Även de andra lärarna svarar under intervjun att de brukar prata med de elever som inte 

arbetar för att ta reda på varför de inte fokuserar på matematikarbetet. Erika berättar att 

hon låter eleven tänka efter hur långt det är rimligt att nå på lektionen i sin räkning. 

Skulle eleven sen inte bli färdig brukar hon tillsammans med eleven som inte arbetar 

bestämma om den vill stanna kvar på läxhjälp eller arbeta ifatt hemma.  

 
I- Om en elev inte arbetar med det du har tänkt dig under en lektion, hur går du till 

väga för att lösa detta? 

… 

E- Om man däremot arbetar på egen hand och dem blir sittandes, då måste man, det är 

ju så olika från elev till elev, då måste man analysera vad det beror på att den här 

eleven blir sittande, är det att den inte kan då får man ju sätta sig en stund hos den 

eleven och hjälpa till och se till att de går vidare. Är det så att de har svårt med 

koncentration, att man inte orkar eller att man är lättstörd av olika anledningar då får 

man använda hörselskydd till eleverna eller en egen hörna så att den kan få lugn och ro. 

… 



  
 

24 

E- När vi börjar jobba får ju barnen veta att tänk efter nu vad det är rimligt att du ska ha 

hunnit på den här lektionen? Ja, jag bör ju ha hunnit dit kanske de tänker då och sen när 

lektionen är slut. Har du hunnit så långt som du tänkt dig? Om inte, varför har du inte 

gjort det?  Och då får man också säga att du kommer ju inte hinna så bra, alla andra 

kommer hinna men du kommer inte hinna med och hur ska du lösa det? Då brukar de 

föreslå att jag ka nju gå på läxhjälpen, eller jag kan göra lite hemma. Jamen vad bra då 

gör du det och så får jag ju följa upp efteråt och titta, har du hunnit med nu.  

 

Amanda menar att hon som lärare har det största ansvaret men att eleven måste vilja 

själv. Den har ett val om den vill lyssna och ha hjälp annars kan hon inte göra mycket åt 

det. 

 
I-Hur ser du på ditt kontra elevens ansvar att uppnå målen, vilken betydelse har du som 

lärare för elevernas lärande och vilken betydelse har eleven själv sådär ja? 

A- Det störst ligger naturligtvis på mig, det jag kan som jag har en elev som jag kräver 

av är att eleven ifråga ville inte ha min hjälp, då är det svårt och det tog vi upp och 

föräldern var ju med på det med att det måste du acceptera, att du behöver hjälp ibland 

och då måste du ta den. Så att, det är liksom där gränsen går för mig egentligen känner 

jag. Till dit är det mitt ansvar sen om eleven inte vill lyssna och inte ha hjälp, ja då är 

det svårt för mig att kunna påverka det och då brister det på eleven men annars är det 

på mitt ansvar tycker jag. 

 

 
6.2.7 Analys 

 

På frågan om hur lärarna anser att de motiverar sina elever i matematik kunde vi plocka 

ut sex olika teman, trygghet, utmaningar, beröm, inställning, tydliga mål och ansvar. 

 

Att skapa trygghet hos eleverna är ett exempel på inre motivation enligt Deci och Ryan 

(2000). De menar att det är viktigt att en elev känner en tillhörighet till en grupp och ett 

sätt som en av lärarna arbetar med är att skapa rutiner och att alla i gruppen vet vad som 

förväntas av dem och hur det är tillåtet att arbeta inom undervisningens ramar. 

 

Temat utmaningar som lärarna lyfter fram som en del i att skapa motivation hos 

eleverna benämner Deci och Ryan (2000) som inre motivation. Detta då lärarna lyfter 

fram anpassade uppgifter som en del av elevens utmaningar och när en uppgift anpassas 

efter en elev har den möjlighet att känna kompetens. Det är också exempel på autonomi 

då eleven kan arbeta självständigt med uppgifter om de är anpassade till individen. 

Temat utmaningar kan också vara exempel på yttre motivation. Detta då Deci och Ryan 

(2000) menar att om en elev vet om att det väntar en belöning exempelvis i form av en 

vinst har den en yttre motivation som driver den. Att arbeta för att få en belöning är ett 

exempel på vad Deci och Ryan (2000) kallar för kontrollerad yttre motivation.  

 

Temat beröm lyfter fram att lärarna uppmuntrar eleverna till att fortsätta sitt arbete och 

att de är duktiga på det de gör. Det är viktigt att beröma alla oavsett om de är starka eller 

svaga i matematik. Detta lyfter Skaalvik och Skaalvik (2015) fram som ett sätt för en 

lärare att arbeta med medbestämmandeteorin i praktiken. Deci och Ryan (2000) 

benämner detta som inre motivation då det handlar om att lyfta en elevs kompetens 

genom att som lärare hela tiden påminna elever om att de kan. 

 

Temat inställning lyfter fram glädjen i undervisningen och då framförallt lärarnas egna 

glädje inför arbetet. En lärare som är glad och positiv smittar ofta av sig till eleverna. 

Temat handlar också om lärares höga förväntningar på elevernas resultat. Detta tema 

kan vara både inre och yttre motivation så som Deci och Ryan (2000) definierar det. 
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Den inre motivationen kommer av att elever som känner sig glada inför uppgifter blir 

mer engagerade. De höga förväntningarna är exempel på kontrollerad yttre motivation 

och utspelar sig genom att en elev kan bli motiverad av ha en press på sig att förväntas 

klara av något.  

 

Att ha tydliga mål att arbeta mot som flera lärare lyfter benämner Deci och Ryan (2000) 

som yttre motivation. Närmare bestämt kontrollerad yttre motivation. Att nå målen 

utmynnar i någon form av belöning, antingen kan det vara att eleven når ett visst betyg 

eller kan det vara att elevens föräldrar blir nöjda. En av lärarna lyfte fram att hon inte 

tyckte det var så viktigt med att målen alltid synliggjordes för det var mest till för 

elevernas föräldrar. Detta innebär att hon försökte lyfte bort den kontrollerade yttre 

motivationen och försökte få eleverna att arbeta mer med autonom yttre motivation. Det 

innebär att eleverna arbetar med uppgifter för att de själva vill och förstår vikten av det 

och inte för att de har någon belöning som väntar eller att någon har höga förväntningar 

på den. 

 

Det sista temat som är ansvar lyfter fram elevernas ansvar och detta benämner Deci och 

Ryan (2000) som inre motivation. Den inre motivationen lyfter fram elevens 

självständighet som en viktig del för att skapa motivation. Om en elev får ta ansvar för 

sitt arbete blir den mer självständig. 
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7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
Vi har i den här studien valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångsätt vid 

datainsamling. Vi intervjuade lärare och observerade de i klassrummet under ett 

lektionstillfälle. Vi valde att intervjua då syftet med vår studie var att få fram lärarnas 

erfarenheter om hur de anser att de stödjer elevers lärande. Då det gäller att få fram 

lärarnas erfarenheter är intervjuer att föredra (Denscombe 2009). Det går i en intervju 

att ställa följdfrågor om det är något som är oklart. Om det istället hade använts en enkät 

är det viktigt att frågorna inte på något sätt är tvetydiga för att det ska bli några 

konstigheter med svaren. Nackdelar med att intervjua är att personen som intervjuas kan 

ha svårt att säga vad den tycker på riktigt, utan istället säga det som den tror att den 

förväntas att svara. De flesta lärarna som valdes ut för deltagande kände vi till sen innan 

och visste att de skulle ha något att tillföra vår studie, det här kan också påverka 

resultatet då vi har en tidigare relation till dem. För att säkerställa oss om resultatet ifrån 

intervjuerna använde vi oss också av observation för att bekräfta huruvida svaren från 

intervjun stämde eller inte i en klassrumssituation. Tyvärr fanns det inte tillfälle att 

observera samtliga lärare som intervjuades, vilket då gör att vi inte har någon 

undervisningssituation att jämföra deras intervjusvar med. Ett annat sätt som vi använde 

för att säkerställa intervjusvaren var att spela in intervjuerna för att kunna lyssna på dem 

igen. Vi har efter att analyserat resultatet kunnat se att vi i intervjuguiden saknar en 

fråga om varför lärare arbetar på ett visst sätt eller med ett visst material. Några lärare 

nämner det men annars så svarar de bara på frågan om hur de arbetar och med vilket 

material. 

 

Som tidigare nämnts använde vi oss även av observation som en datainsamlingsmetod. I 

detta fallet för att kunna bekräfta svaren som framkommer i intervjun. Observation kan 

som datainsamlingsmetod vara svårt att lite på då det handlar om vad observatören 

uppfattar i en viss situation. Det är också omöjligt att hinna se allt som händer i ett 

klassrum då anteckningar ska göras och det observerade ska processas i huvudet. För att 

göra det lite mer tillförlitligt använde vi oss av ett observationsschema för att titta på 

samma saker och vi var två personer vid observationstillfällen. Det gjorde att det var 

större chans att kunna täcka upp fler saker och att vi efteråt kunde prata med någon om 

det vi sett och upplevt i klassrummet. Istället för ett observationsschema hade vi kunnat 

filma lektionerna för att då i efterhand kunna observera vad läraren gjorde och sa under 

lektionen. Vi kunde inte använda oss av det observerade materialet i vår 

resultatsammanställning då vi inte under lektionerna vi observerade kunde se något som 

tydligt visade på hur lärarna arbetade med att motivera elever utan vi fick förlita oss på 

svaren ifrån intervjuerna. 

 

Vår tanke med urvalet var att få med personer till studien som på något sätt arbetar med 

motivation i klassrummet och vi riktade in oss på förstelärare och handledare inom 

matematiklyftet. Vi tänkte att om en lärare är handledare i matematiklyftet är de 

uppdaterade på fler sätt att arbeta på och fått nytt material att använda sig av. Vilket är 

faktorer som kan påverka elevers motivation i matematik. Tyvärr fick vi inte några 

matematikhandledare att ställa upp på deltagande utan fick ta personer från våra tidigare 

VFU platser istället. Vi skulle nog ha inriktat oss på ett större urval från början då vi i 

tidsbrist inte hann observera alla lärare som blev intervjuade.     
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7.2 Resultatdiskussion 
 

De tankar och funderingar som ställdes i inledningen handlade om hur lärare kan 

bedriva sin undervisning för att intressera elever för matematik och få dem motiverade 

till att lära sig. Efter att ha genomfört observationer och intervjuer med lärare kunde vi 

konstatera att det främsta sättet att motivera elever och göra dem intresserade var att 

variera sin undervisning. Detta för att inte fastna och göra samma saker hela tiden tills 

det blev uttjatat. Detta gäller både arbetssättet och arbetsmaterialet som används i 

undervisningen. Vi kunde också konstatera att lärarna försökte se undervisningen 

utifrån elevens perspektiv för att se vad just den specifika eleven behövde.  En annan 

viktig aspekt som framkom i intervjuerna för att väcka intresse var att ha diskussioner i 

klassrummet, detta både för att få elever att prata matematik men också för att som elev 

kunna utbyta tankar med andra elever.  

 

Att variera sin undervisning för att få med alla elever är något som stödjs av Zambo 

(2008) som menar att det är viktigt att anpassa sin undervisning till var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt där och då för att kunna vidareutveckla elevernas 

kunskaper. Att planera och driva sin undervisning på ett varierat sätt är också något som 

stödjs av Gustafsson och Myrberg (2002) som menar att det är lärarens ansvar att vilka 

behov som finns för eleverna i klassen och anpassa undervisningen efter det.  

 

Att försöka plocka in annat material än mattematikboken stödjs av Löwing (2004) som 

menar att det är fullt möjligt att använda sig av bara läroboken i undervisningen men att 

det kan vara bra att plocka in extra material för att tillfredsställa elevernas behov. 

Lärarna i studien menar också att läroboken kan vara lite enformig och bara lära ut på 

ett sätt. Därför kan det vara bra att använda annat material för att elever lär sig olika. 

 

I Lgr 11 (Skolverket 2011) finns det riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas, och 

även om lärarna i studien gör ett bra arbete för elevernas intresse att lära sig matematik 

finns det alltid saker som kan göra det bättre. Med mer tid och resurser som 

speciallärare, dubbla lärarskap, mer grupprum och så vidare skulle det gå lättare att 

individanpassa mer då det tar tid att anpassa undervisningen efter varje enskild individ.  

Samtidigt som läraren planerar för en grupp elever är det viktigt att tänka på den 

enskilda individen när undervisningen ska planeras då alla elever befinner sig på olika 

nivåer och elever lär sig bäst om uppgifterna utgår från deras nivå (Skolinspektionen 

2009).   

 

Liksom Skolinspektionens rapport (2009) kunde lärarna i studien förstå vikten av att 

vara tydliga med målen för undervisningen för att leda eleverna rätt. När eleverna vet 

vad som förväntas av dem blir det lättare att sätta upp delmål och ta ett eget ansvar för 

att nå dit. För även om det är lärarens ansvar att planera verksamheten kan lärarna inte 

tvinga på elever kunskap utan de måste vilja lära sig själva. Lärarna kan bara göra sitt 

yttersta för att skapa de rätta förutsättningarna för elevens lärande. 

 

För att en elev ska kunna vara motiverad och arbeta behöver den veta vad den jobbar 

mot för mål och vilken sorts belöning som kommer vid avslutat arbete. Belöningen kan 

variera från person till person men det är viktigt att läraren vet vad den enskilda 

individen har för motivationskraft (Jenner 2004). Om en elev vet vad som förväntas av 

den påverkas deras arbete positivt eleven har också en möjlighet att ta eget ansvar för 

sina studier (Forslund Frykedal och Thorsten 2013). Det skapar också en trygghet hos 

eleven att alltid veta vad som förväntas av den och vad det är som gäller om något 
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händer. Elever behöver struktur i form av regler och konsekvenser (Zedan 2010). Vad 

händer exempelvis om en elev inte har arbetat på en lektion, vilka möjligheter finns det 

att ta ifatt.  

 

Det är också viktigt som lärarna nämner att veta varför en elev inte har arbetat på en 

lektion, eller varför den misslyckas på prov. Har det med att den inte tror på sig själv 

eller är målet som är satt för den för svårt att nå. Jenner (2004) menar att det är viktigt 

att se på saker ifrån ett elevperspektiv och hjälpa den att sätta mål som går att nå. 

 

Att inte kontinuerligt synliggöra slutmålen kan göra att eleverna tappar fokus på vad 

som förväntas av dem då Hannula (2006) menar att de individuella målen och behoven 

som eleverna har hela tiden kan ändras. Om det inte tydligt visas för eleverna vart dem 

ska kan det hända att de tappar riktning och fokuserar åt fel håll. En elevs målsättning 

kan ändras under tiden ett arbete sker men om läraren är med under processen kan den 

identifiera vad den enskilda eleven befinner sig vid olika tidpunkter och hitta sätt att få 

elevens drivkraft att fortsätta (Jenner 2004).  

 

Vi kan se att resultatet från vår studie kan användas av andra verksamma lärare då alla 

lärare vill ha motiverade elever i sin verksamhet. Denna studien ger exempel på hur 

andra lärare menar att man kan arbeta för att motivera sina elever.
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7.3 Förslag till vidare forskning 
Efter att ha genomfört den här studien där vi har intervjuat lärare om hur de kan höja 

motivationen och intresset för matematik i skolan har olika funderingar uppstått, som 

skulle vara intressant att forska vidare på. Dessa är bland annat att se hur lärare 

kartlägger olika elevers behov och hur dem bestämmer vilka elever som behöver vilken 

sorts hjälp. Detta kan vara hjälp av speciallärare, läxhjälp eller individanpassade 

uppgifter exempelvis.  

Det skulle också vara intressant att se på motivation ifrån elevernas perspektiv och då se 

hur de tolkar målen som lärarna sätter upp och hur de tänker för att nå dessa.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor  

 
Frågeställningar 

A. Hur anser lärare i årskurserna 4-6 att de skapar ett intresse för matematik? 

B. Hur anser lärare i årskurserna 4-6 att de arbetar med att motivera och stödja 

elever till eget lärande i matematik? 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur gammal är du? 

 

 

 

 

 Kan du beskriva en bra matematiklektion du haft, och vad var det som gjorde att 

den var så bra? 

 Om du ser att en elev inte arbetar med det som du har tänkt under en lektion hur 

går du tillväga för att lösa det? 

 På vilka sätt synliggör du matematikens mål i klassrummet och för eleverna? 

 Vilka arbetssätt arbetar du med under lektionerna? Varför dessa? 

 Finns det ytterligare sätt att arbeta som du inte gör men skulle vilja arbeta med? 

 Vilken sorts läromaterial arbetar du med under matematiken? 

 Vad har du för tankar med de olika läromaterialen? På vilka sätt kan de påverka 

elevernas lärande?  

 På vilka sätt försöker du påverka läromiljön, och varför? 

 Hur motiverar du alla elever inom klassens ramar? 

 Kan du se någon skillnad i motivation beroende på vilket område som arbetas 

med? 

 Vilka åtgärder finns det att ta till för elever som riskerar att inte uppnå målen? 

 Hur ser du på ditt kontra elevens ansvar för att uppnå målen? Vilken betydelse 

har du som lärare för elevens lärande? 

 Kan du som lärare uppleva någon skillnad i elevers motivation när de redan vet 

att de klarar målen på godkänd nivå? 

 Hur arbetar du vidare för att elever ska vilja nå högre och inte nöja sig med ett 

godkänt betyg? 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Missivbrev 
 

Hej,  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser grundlärarprogrammet mot år 4-6. 

Vi läser nu sista året och skriver ett självständigt arbete inom matematikdidaktik. 

Studiens syfte är att se hur lärare i årskurserna 4-6 arbetar med planeringen och 

genomförandet av matematiklektioner. I arbetet kommer vi att genomföra observationer 

och intervjuer med lärare. Observationen kommer att genomföras under en ordinarie 

matematiklektion. I anslutning till observationen kommer vi att genomföra en intervju 

med den undervisande läraren, intervjun beräknas ta ungefär 20-30 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in.  

Studien genomförs med hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att observationerna samt svaren i intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas om så 

önskas.  

Om du vill delta i studien, vänligen skriv ut detta brev, skriv under och lämna till oss 

vid tiden för observationen. 

  

(   ) Ja, jag kan tänka mig att delta i studien. 

(   ) Nej, jag har tyvärr ingen möjlighet att delta i studien. 

 

Namnunderskrift:____________________________________ 

 

Tack på förhand!  

Emelie Dahl & Pierre Cicek   

Vid eventuella frågor nås vi via mail:  

Emelie, ed222eb@student.lnu.se  

Pierre, pc222cf@student.lnu.se    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Observationsschema 
 

Antal elever:                    Årskurs:           

Skiss över klassrummet 

 
Saker som kan påverka i klassrummet. 

 

 

 

Hur läraren pratar med eleverna? 

 

 

 

Vilken typ av hjälp ger läraren? 

 

 

 

Finns det elever som inte arbetar med de dem ska, hur bemöter läraren dem? 

 

 

 

Vilka arbetssätt har de under lektionen?  

 

 

Vilket läromaterial använder dem? 

 

 

Hur synliggör läraren målen? 

 

 


