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ABSTRAKT 
Syftet med detta examensarbete är att få en bild av och kunskaper om hur verksamma 

lärare för grundskolans tidigare år motiverar sina elever till att lära sig matematik och 

vad begreppet motivation innebär för dem. I studien undersöks också hur de verksamma 

lärarna upplever motivationens påverkan på elevernas inlärning i 

matematikundervisningen.  

I bakgrunden behandlas begreppet motivation och vad motivation innebär. Hur det 

definieras av olika personer och hur man skiljer på inre och yttre motivation. Där berörs 

även det humanistiska, kognitiva och behavioristiska perspektivet på motivation samt 

innebörden av prestationsmotivation. I arbetet behandlas också motivationens betydelse 

för matematiken, motivationens betydelse för elevens inlärning samt lärarens betydelse 

för elevens motivation. I slutet av bakgrundskapitlet tas laborativa material och tekniska 

hjälpmedel upp som bidragande faktorer till att öka elevernas motivation för 

matematiken.  

Studien är gjord av kvalitativa intervjuer med 5 verksamma lärare i årskurserna 1-3. 

Resultatet visade på att alla lärarna var eniga om att motivationen har en stor inverkan på 

elevernas inlärning i matematiken. Dock var det svårt för lärarna att exakt sätta ord på 

vad begreppet motivation innebär. Lärarna beskrev motivationen som en inre drivkraft, 

att man vill lära sig och tycker det är roligt. Det är viktigt att eleverna ser en mening med 

det de gör för att det ska kunna bli meningsfullt för dem.  

Vid arbetet med att öka elevernas motivation användes laborativa material och iPaden 

flitigt i undervisningen. Lärarna beskrev även vikten av att kunna verklighetsanknyta 

matematiken för att eleverna ska kunna få en bättre förståelse för matematiken och det 

matematiska tänkandet. Överlag ansåg dock lärarna att eleverna hade en god inställning 

till ämnet och var motiverade till att lära sig matematik.  

Nyckelord: motivation, matematik, elev, lärare, konkret material, iPad  
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1 INTRODUKTION 

Matematiken är ett av våra kärnämnen i skolan, ett ämne som följer oss genom hela 

skolgången från grundskolan till gymnasiet. För att vi ska kunna utvecklas och 

fungera i dagens samhälle måste vi dock kunna räkna. Men för ett barn räcker det 

inte med att säga att du måste kunna räkna för att fungera i ett samhälle. Det krävs en 

motivation till att vilja räkna och lära sig för att kunskapen ska kunna befästas. 

Eleverna måste dock också kunna se kopplingen till verkligheten för att förstå 

matematikens betydelse för samhället och vardagen (Jenner, 20004). I Lgr11 står det 

att det är skolans ansvar att eleverna erhåller samt utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändig för varje individs och samhällsmedlems utveckling (Skolverket, 2011). 

Men för att vi ska kunna befästa kunskapen krävs det att kunskapen ses som 

meningsfull samt att det finns en inre drivkraft till att vilja lära. Skolans verksamhet 

ska utgöra en grund för nyfikenhet och utforskande, att den ska främja elevernas 

lärande och utveckling samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2011). 

Ute i verksamheten har jag sett elever med en negativ inställning till matematikämnet 

och en saknad av motivation till att vilja räkna. Därför vill jag undersöka hur 

verksamma lärare för grundskolans tidigare år motiverar sina elever till att lära sig 

matematik. Hur de arbetar för att varje enskild individ ska få känna lust, glädje och 

mening med att räkna matte. 

Motivation är en psykologisk term för de faktorer hos individen som framkallar, 

formar och riktar beteendet mot olika mål.  Olika motivationsteorier beskriver varför 

vi handlar och gör vissa saker snarare än andra (Nationalencyklopedin, 2013-04-17). 

Motivation beskrivs dock som ett mångtydigt och svårtolkat begrepp med flera olika 

aspekter inom motivationen, vilket gör det svårt att fånga in alla under en och samma 

teori. Därför skiljer många forskare inom motivation idag på yttre och inre 

motivation samt mellan prestationsmål och lärandemål (Jenner, 2004; Skolverket, 

2003).  

Motivation ses oftast som en drivkraft hos individen, en strävan mot ett inre eller 

yttre mål, yttre mål i form av betyg, eller belöning och inre mål i form av stolthet 

eller glädje (Jenner, 2004). För mig är motivation ett mycket centralt och viktigt 

begrepp för mitt kommande yrkesliv. Känner sig eleverna inte motiverade eller ser 

någon mening med att lära sig tror jag att det kommer blir svårt för eleverna att lära 

sig matematik. För att eleverna ska vilja lära sig och ta in kunskapen måste det finnas 

en motivation inte bara i matematikämnet utan i all inlärning och undervisning 

(Brooks, 2005). 

Om elever tidigt tappar intresset för matematik och även tron på sin egen matematiska 

förmåga, finns risk för framtida begränsningar, både i yrkesliv och i privatliv. (Thorén, 2009, 

s. 57) 

.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden behandlas begreppet motivation och vad det är, inre och yttre 

motivation samt hur begreppet motivation definieras av olika personer. Här berörs 

också det kognitiva, behavioristiska och humanistiska perspektivet på motivation 

samt innebörden av prestationsmotivation. I detta arbete behandlas även 

motivationens betydelse för elevens inlärning, lärarens betydelse för elevens 

motivation samt motivationens betydelse för matematiken. I slutet beskrivs 

laborativa material och tekniska hjälpmedels möjligheter till att öka lusten samt 

motivationen för matematiken.  

2.1 Motivation – Vad är det? 

Ordet motivation har sitt ursprung i det latinska verbet movere som betyder röra sig 

(Brooks, 2005; Pintrich & Schunk, 1996). Grundtanken med motivationen är att 

kunna hålla människan igång samtidigt som de får uppgifter gjorda (Pintrich & 

Schunk, 1996). 

Motivation är ett svårfångat och mångtydigt begrepp. Det är svårt att fånga in alla 

motivationens aspekter under en och samma teori. Därför fokuserar sig dagens 

forskare på att istället skaffa sig fördjupade kunskaper om vissa specifika avgränsade 

delar av problemområdet. Många forskare inom motivation skiljer därför på yttre och 

inre motivation samt mellan prestationsmål och lärandemål (Jenner, 2004; 

Skolverket, 2003). Inom internationell forskning beskrivs begreppet motivation med 

individens strävan mot ett personligt mål. Individens strävan mot något som känns 

betydelsefullt för den enskildes utveckling och liv nu och i framtiden. Motivation 

definieras oftast som en kognitiv (lärande) process. Dock är begreppet 

flerdimensionellt och komplext och därför måste man även ta hänsyn till elevens 

sociala kompetenser, känslor, sammanhang och kulturella relationer som eleven 

lever i och inte enbart till den kognitiva processen (Skolverket, 2003).  

Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra handlingar 

färg och glöd. (Imsen, 2006, s.457) 

Motivationen kan ses som en aktivitet hos individen som föregås av känslor och 

förväntningar vid utförande av en handling. Där den utförda handlingen kopplas ihop 

med känslan samt förväntningarna, för att sedan läggas på minnet. Motivation 

definieras ofta med det som framkallar aktiviteten hos individen och håller den 

igång, det vill säga det som ger den mål och mening (Imsen, 2006).   

Utifrån Jenners analys består motivationen av tre samverkande faktorer. Den första 

beskrivs som en inre motivation, ett beteende eller handlande som sätter igång något. 

Det kan även beskrivas med begreppet drivkraft, då man ofta sätter ett likhetstecken 

mellan motivation och drivkraft. Dock måste drivkraften ställas i relation till något 

mål, motiverad till vad? Den andra aspekten av motivation handlar om målsträvan, 

där individens handlande riktar sig mot något. Det kan handla om yttre mål och 

belöningar likt pengar, höga betyg, hög status eller uppskattning från andra 

människor. Eller inre mål som speglar stolthet, glädje samt känslan av 

självförverkligande. Forskning visar dock på att forskare kan se hur inre och yttre 

mål påverkar individens beteende på olika sätt. I skolan kan yttre mål liknas med 

elevens strävan att uppnå högsta betyg i ett ämne. Individens fokus ligger främst på 

att införskaffa sig sådana kunskaper som premieras med högsta betyg i ämnet. 

Risken blir dock att inre mål som t.ex. aha-upplevelser, intellektuell tillfredsställelse 

samt viljan att fylla på sin kunskapsbank istället ställs i skymundan för individens 
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yttre måluppfyllelse (Jenner, 2004). Den tredje aspekten av motivation beskrivs som 

en växelverkan mellan individens drivkraft och mål förenat med individens 

självförtroende och om målen uppnås eller inte. Individens behov, förväntningar och 

önskningar formar en inre drivkraft som utlöser en handling eller ett beteende riktat 

mot ett särskilt mål som i sin tur kan vara inre eller yttre. Oberoende om målet 

uppnås eller inte blir resultatet en förstärkning eller förändring av den inre 

drivkraften (Jenner, 2004).  

Att fastställa hur motivation påverkar människan har länge varit en intressant fråga 

för många forskare såsom Freud, Murray och Skinner (Pintrich & Schunk, 1996). 

Enligt Murray handlar motivationen om personliga mål. Motivationen uppstår av 

individens personliga strävan efter att uppnå vissa mål. Hur genomförandet av att 

uppnå målet går till varierar dock från person till person. Freud menar att vi drivs av 

en inre kraft som uppstår på grund av våra mänskliga beteenden och att motivationen 

är en reflektion av vår psykiska energi. Skinner motsäger sig Freuds definition av 

motivation och menar att motivationen inte uppstår i vårt inre utan ska tolkas utifrån 

olika beteendetermer. Han menar att motivationen påverkas av människans olika 

beteende som uppvisas vid olika tillfällen. Trots att de hade olika ståndpunkter 

angående motivationens inverkan på människan var alla eniga om att motivationen 

påverkar individens enskilda känslor, tankar och åsikter (Pintrich & Schunk, 1996). 

2.1.1 Inre och yttre motivation 

Inre och yttre motivation handlar om hur individens handlande styrs av yttre mål 

såsom belöningar och beröm eller inre faktorer såsom självförverkligande och 

kunskapssökande mål (Jenner, 2004). Inom dagens motivationsforskning uppfattas 

elevernas inre motivation som analog med strävan efter lärandemål. Med analog 

menas naturlig motivation eller sakmotivering. Arbetsprocessen, aktiviteten eller 

lärandet hålls igång genom ett intresse för själva saken, handlingen eller läromedlet. 

En elev som samlar på något, klistermärken, bilar, stenar eller frimärken gör det för 

att det är ”kul” och för att det upplevs som meningsfullt för individen. Yttre 

motivation innebär däremot att individen hoppas på en belöning efter en aktivitet 

eller ett lärande (Imsen, 2006). Dagens forskning enligt Deci och Ryan (1991) 

beskriver begreppet yttre motivation likvärdigt med prestationsmål. Yttre motivation 

såsom lärarberöm, belöningar, påtvingade mål och deadlines (Deci och Ryan 1991 se 

Giota 2002, s. 299).  

Forskning visar även på att de elever som arbetar mot belöning kommer att tappa sin 

källa till motivation för arbetet om själva belöningen tas bort menar Deci och Ryan 

(1991). Elevernas inre motivation för att arbeta i skolan kommer då inte att finnas 

kvar. När motivationen försvinner blir elever lätt passiva och får svårt med att 

engagera sig i skolarbetet (Deci och Ryan 1991 se Giota 2002, s. 299).  

Många forskare poängterar att eleverna själva borde få möjligheten att göra sina egna 

val samt utöva viss kontroll över sin egen lärandesituation menar Ames (1992). Om 

eleverna får denna möjlighet kommer deras intresse för skolarbetet och deras 

kognitiva engagemang i uppgifterna att öka. Läraren kan t.ex. involvera eleverna i 

olika beslut som gäller hela klassen såsom när och hur saker ska göras (Ames 1992 

se Giota 2002, s.299). Men det är ändå elevens självuppfattning av sina egna 

handlingar som avgör om elevens inre motivation kommer att främjas eller 

försummas menar Deci och Ryan (1991). Kommer elevens handlingar vara beroende 

av yttre faktorer och inte styrda av eleven själv kommer elevens inre motivation att 

minska. Den inre motivationen förväntas även minska om eleven lovas yttre 
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belöningar på skoluppgifter som eleven redan tycker om samt finner intressanta 

(Deci och Ryan 1991 se Giota 2002, s. 299). 

Skillnaden mellan inre och yttre motivation kan dras mellan den kognitiva och 

humanistiska psykologin och behavioristisk teori. Skillnaden har även en stor 

betydelse i skolan för den praktiska pedagogiken. Idealet är att eleverna arbetar samt 

lär sig stoffet på grund av inre motivation. Men betyg och hoppet om att andra 

önskningar ska uppfyllas kan lätt leda till att yttre motivationsfaktorer domineras 

(Imsen, 2006).  

2.2 Motivationsteorier 

Nedanför belyses tre motivationsteorier utifrån det behavioristiska, kognitiva och 

humanistiska perspektivet, där Skinners, Piagets och Maslows betydelsefulla teorier 

om motivation berörs (Jenner, 2004).  Tre olika synsätt och definitioner på 

motivation som skiljer sig åt men som ändå går att koppla samman i vissa 

situationer. Därefter beskrivs och definieras begreppet prestationsmotivationer.  

2.2.1 Behavioristiskt perspektiv 

I den klassiska behavioristiska teorin är det belöningar och straff som är anledningen 

till att individen engagerar sig samt handlar. Individens tidigare erfarenheter av 

belöningen vid en viss utförd handling är det som får individen att upprepa 

handlingen i egenskap om att en belöning kommer att ges. Belöningen behöver inte 

tvunget vara fysisk utan den kan också var symbolisk, som när ett barn får ett pris 

eller beröm. I skolan är det mest framträdande belöningssystemet betygen. Elevernas 

motivation i skolarbetet påverkas starkt av detta (Imsen, 2006).  

Burrhus Frederic Skinner var en amerikansk psykolog och författare och är känd för 

sitt arbete inom experimentell psykologi och behaviorism (Skinner, 2008). Skinner 

utvecklade en inlärningsteori utifrån behaviorismen. Han menade på att 

förstärkningar kommer via yttre stimulans. Förstärkningar som både kunde vara 

naturliga eller arrangerade. Naturliga förstärkningar från naturen själv eller från 

naturens effekter på det vi gör. Förstärkningar kan även vara av positiv eller negativ 

art, följaktligen belönande eller straffande. Arrangerade förstärkningar består av 

straff och belöningar. I skolan kan en lärare dela ut straff eller belöning till sina 

elever för att de ska sköta sitt skolarbete. Vanligen är förstärkningen av den negativa 

sorten, straff. Många elever motiveras därför att genomföra skolarbetet för att 

undkomma en bestraffning från läraren (Skinner, 2008).  

2.2.2 Kognitivt perspektiv 

De kognitiva teorierna fokuserar mest på hur våra tankar formar motivationen, vilket 

kan ske på flera olika sätt. I Piagets teori är det begäret att komma underfund med 

eller att förstå något samt hitta meningen i det som leder till lärandet som motiverar 

oss (Imsen, 2006). Jean Piaget är mest känd för sin utvecklingsteori (Jerlang, 2008). 

Han definierar människan som en social och levande organism i en handlande miljö. 

Människan föds nyfiken och som barn imiterar vi andra för att kunna interagera och 

leva med andra individer. Barnet kan självfallet inte allt från början, det finns vissa 

möjligheter och begränsningar. Möjligheten till att handla aktivt och begränsningarna 

i barnets handlingsalternativ är dock till en början få. Men att bara handla ger nya 

erfarenheter och ny kunskap och därmed kan individen utvecklas. Piaget ser på detta 

sätt kunskapsutvecklingen som dynamisk. Piaget ser individens handlande och 

erfarenheter som ett primärt villkor för utvecklingen. Med detta åsyftas individens 

möjlighet att öva sig på att handskas med ting för att förstå dem, deras egenskaper 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Experimentell_psykologi&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Behaviorism
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samt de situationer de ingår i. Piaget beskriver en handling som dels konkret, gripbar 

och dels en ”inre handling”, att tänka (Jerlang, 2008).  

Kognitiva teorier har ett underförstått antagande om att människor är undersökande 

och nyfikna varelser. Människan är meningssökande, vi vill hålla på med en sak för 

att det är spännande och mentalt tillfredställande. Individens längtan efter att söka 

nya utmaningar och vilja bemästra olika uppgifter ligger i människans natur (Imsen, 

2006; Jerlang, 2008). 

En annan viktig synvinkel av det mänskliga beteendet är att vi kan planera vårt 

handlande samt bedöma olika situationer genom att blicka bakåt och framåt i tiden. 

Tillbakblickar visar det vi har erfarit och lärt oss. Det framåtblickande perspektivet 

skapar förväntningar om vad som kommer att hända under givna betingelser samt 

bedömer om målet är åtråvärt och önskvärt över huvud taget för individen. 

Människan kan vara mycket kalkylerande där motivationen är beroende av 

individens egna förmågor, målets värde och sina tankar om sig själv (Imsen, 2006). 

2.2.3 Humanistiska teorier 

De humanistiska motivationsteorierna lägger större vikt på människans djupare 

egenskaper som utmärker oss.  Människan framhävs som en frihetslängtande och 

självständig varelse som söker efter mening och är redo för att ta ansvar. Människan 

inom den humanistiska teorin är berikad med en rad medfödda egenskaper som 

skiljer oss åt från flertalet djur (Imsen, 2006; Jerlang, 2008). Vi är förberedda för ett 

socialt liv och har en önskan om att prestera, vara aktiva samt till nytta för andra. 

Människan är här något mer än bara en belöningsfiskande individ eller en kognitiv 

robot (Imsen, 2006). Den humanistiska psykologin hävdar att människan inte är 

determinerad, utan fri. Ingenting i livet är förutbestämt. Vi är fria till att bilda oss vår 

egen personlighet, och därmed ansvarar endast vi själva för våra handlingar, bland 

annat för att finna en mening med livet.  Det finns ingen absolut given sanning eller 

givna värden. Det vill säga människan är en medveten varelse i världens centrum 

som själv måste uppleva verkligheten. Människan är varken god eller ond, utan 

rättare ”neutral” som själv skapar sina värderingar. Därav är människans handlingar 

samt tankar målinriktade och målbestämda. Det finns inte heller någon given 

gemensam mänsklig natur utan människan är en individ, det vill säga odelbar, 

säregen och helhetspräglad. Människans olikheter blir mer intressanta än dess 

likheter (Jerlang, 2008).  

Enligt det psykologiska lexikonet definieras motiv och motivation med processer, 

struktur och faktorer som en aktiverande och styrande effekt. Motivationen är med 

andra ord den psykologiska grunden för allt handlande vi gör. Abraham Maslow såg 

sambandet mellan motiv och behov likt att det är det aktuella behovet hos individen 

som driver (motiverar) henne eller honom till en viss handling (Jerlang, 2008). 

Maslow hade en framträdande roll bland psykologerna i USA. Inom den 

humanistiska psykologin är han mest känd för behovshierarkin, en teori om 

motivationen hos människor. Maslows behovshierarki om motivation är uppbyggd 

utefter självförvekligandet. För att kunna nå dit krävs det att individens fysiologiska, 

sociala samt självhävdelsebehov är uppfyllda. Längst ner i Maslows pyramid (se 

figur 1 nedan) finns de fysiologiska behoven, behov som måste tillfredställas för att 

kunna bevara livet eller arten: hunger, törst, säkerhet, skydd. Därefter följer de 

sociala behoven som t.ex. kontakt, vänskap och status. Den tredje nivån inrymmer 

det som kallas självhävdelsebehov, det vill säga behovet av att fungera i sociala 

situationer samt kunna prestera något för att få reda på varifrån ens förmågor 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Behovshierarki
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kommer och hur långt de når. I toppen av pyramiden finns det självförverkligande 

behovet. Behovet att få sin nyfikenhet tillfredställd, att kunna uttrycka sig själv samt 

att kunna uppleva vackra ting med mera. Det vill säga ett behov av att kunna uttrycka 

och använda sina möjligheter, antingen om det är medfödda eller förvärvade 

egenskaper. Dessa behov anses vara de väsentligaste hos individen eftersom det är 

det som driver den enskilde individens utveckling framåt (Jerlang, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Maslows behovshierarki - en modell över hur de mänskliga behoven prioriteras. (Karlsson, 

2013-04-27).   

2.2.4 Prestationsmotivation 

Henry Murrays banbrytande studie om människans grundläggande behov var den 

första moderna vetenskapliga studien om prestation (Ed. William & Darity, 2008). 

Murrays definition av prestation var att prestera något svårt. Han beskrev 

prestationsmotivation med att göra intensiva, långvariga och upprepade insatser för 

att prestera något svårt.  Murrays inställning var dock att man måste arbeta 

målmedvetet mot höga och avlägsna mål samt vilja vinna för att uppnå framgång 

(Ed. William & Darity, 2008).   

När en människa ställs inför en situation där det gäller att prestera något uppstår två 

slags impulser inom oss. För det första väcks lusten att ta sig an uppgiften, källan till 

prestationsmotivationen. För det andra uppkommer rädslan av att misslyckas. Dessa 

situationer upplevs nästan alltid med en viss ambivalens. Lusten att ta itu med 

uppgiften och lyckas, men tillbakadragen i rädslan att misslyckas. Är rädslan större 

än impulsen att lyckas kommer individen att motsätta sig uppgiften. Detta kan 

återspeglas i elevers märkliga strategier till att slingra sig ur sådana situationer. Om 

impulsen att lyckas är starkast kommer individen att försöka sig på att lösa uppgiften 

men trots det vara mer eller mindre hämmad beroende av rädslan (Imsen, 2006). 

Johan W. Atkinson utvecklade en modell för hur prestationsmotivationen fungerade 

(Imsen, 2006). Atkinson beskriver dock begreppet prestationsmotivation endast som 

relevant i situationer där individen ansvarar för slutresultatet. Underförstått med 

modellen är att individen är klar med att dennes prestationer alltid kommer att 

bedömas efter en given norm. Atkinson menar att begreppet inte hör hemma i 

sammanhang eller handlingsförlopp som inte bedöms (Imsen, 2006). 

Prestationsmotivationen handlar lika mycket om individens inre personlighetsdrag 

som individens egen uppfattning av den yttre situationen. Det handlar inte bara om 

att bedöma möjligheten att lyckas med problemet utan även om uppgiften har något 
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över huvud taget värde eller mening för individen. För att kunna nå framgång i 

prestationssituationer krävs ett resultat av följande förhållanden: ett grundläggande 

framgångsmotiv, personens subjektiva värdering när det handlar om att nå framgång 

och personens subjektiva värdering av sannolikheten att nå denna framgång. Har 

personen ett starkt motiv kommer denne även att känna en stark motivation till att 

lyckas. I en prestationssituation bedömer genast individen hur stor möjlighet den har 

att klara uppgiften och hur pass stor utmaning det innebär (Imsen, 2006). För att en 

person med starkt framgångsmotiv ska bli motiverad måste uppgiften varken vara för 

lätt eller svår. Är uppgiften för lätt och där individen bedömer att den kommer att 

lyckas bra, kommer det inte att aktivera prestationsmotivet värst mycket. Inte heller 

om uppgiften anses vara allt för svår för att kunna lyckas utan situationen måste 

anpassas efter en medelstor förväntan om att lyckas. Den tredje faktorn i 

prestationsmotivationen belyser personens värdering av målet, ser inte individen 

något värde eller meningen med uppgifter kommer inte heller individen motiveras 

(Imsen, 2006; Skolverket, 2003). 

2.3 Motivationens betydelse för elevens inlärning 

Flera studier idag visar på att det finns en stark koppling mellan elevernas motivation 

och intresse av att lära sig (Giota, 2006). Att elevers attityder och inställning till 

skolan samt egna motivation till att lära i skolan har betydelse för elevernas såväl 

lärande och skolprestationer, som utbildning, yrkesval och framtida sysselsättning 

inom arbetsmarknaden, råder det inga tvivel om hos motivationsforskarna (Giota, 

2002).  

Motivation är en viktig egenskap hos eleverna för att de ska kunna lära sig. 

Motivationen måste finnas i all undervisning och inlärning för att eleverna ska vilja 

lära sig och ta in kunskapen (Brooks, 2005). Motivationen påverkar vad, när och hur 

vi lär. Elever som redan är motiverade från start och tycker det är roligt att lära sig 

har oftast inga problem med att genomföra de uppgifter läraren bestämt och gör även 

det med ett intresse. Dessa elever är också duktiga på att ta anteckningar eller fråga 

när de inte förstår för att de vill ha klarhet i sina tankar snabbt, vilket även kan ses 

som att de är mer intresserade än vad omotiverade elever är (Pintrich & Schunk, 

1996). Det är också de elever som är stolta och tycker sig vara duktiga som har en 

större inre motivation än de elever som tycker sig vara mindre duktiga (Giota, 2006).  

Många tror att den inre och yttre motivationen står i relation till varandra. Att när den 

inre motivationen höjs sänks den yttre motivationen automatiskt. Detta är dock 

felaktigt. Inre och yttre motivation är två separata delar som enskilt växlar från hög 

till låg och från låg till hög. Inre och yttre motivation påverkar elevens deltagande i 

olika aktiviteter. Beroende på sysselsättningen kan eleven känna en inre eller yttre 

motivation, samma aktivitet kan både vara inre och yttre motiverande fast för olika 

elever (Pintrich & Schunk, 1996). 

Vad elevens motivation exakt syftar på eller vilka tankar eleven har kring skolan 

samt om elevens motivation är situerad (kulturellt/socialt påverkningsbar) eller mer 

utgår från individuella skillnader råder det motsättningar om (Giota, 2002). För den 

som förespråkar en mer situerad syn på elevernas motivation kan speciell 

undervisning, klasser eller skolor ha en större effekt på elevernas motivation och 

vilken typ av motivation eleverna kommer att utveckla i förhållande till skolan och 

skoluppgifter. Man har ett mer optimistiskt synsätt på elevernas motivation då den 

talar för att läraren kan organisera undervisningen på ett sådant sätt att den ökar varje 

enskilds elevs motivation. För den som förespråkar den andra synen på elevernas 
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motivation, att motivationen beror på individuella skillnader innebär det att det kan 

bli svårt för lärarna att ändra på elevernas motivation i förhållande till skolan och 

skoluppgifterna. Motivationsforskare är dock överens om att elevernas motivation 

omfattar deras egna nutida och framtida mål med att gå i skolan (Pintrich & Schunk 

1996). Den avgörande betydelsen för hur eleverna uppnår framgång i skolan är dock 

inte enbart hur bra eller mindre bra eleverna klarar av olika skoluppgifter och mål 

som eftersträvas att uppnås. Utan även hur väl de lyckas i olika sociala situationer 

under skolgången har betydelse för eleverna (Giota, 2002). 

2.4 Lärarens betydelse för elevens motivation 

Lärarna spelar en central roll för att elevernas intresse och motivation för matematik 

ska bevaras. Lärarens engagemang, intresse och entusiasm för ämnet har en 

avgörande del i utformningen av undervisningen (Thorén, 2009). Med variation och 

individualisering av undervisningen får eleverna omväxling i sitt lärande och fler 

tillvägagångssätt att lösa uppgifter på. Genom att varva lärarledda genomgångar i 

helklass med enskilt arbete i läroboken kan eleverna ges mer variation (Malmer, 

2002). Problemlösning i grupp anses också främja elevernas motivation samt 

självkänsla då eleverna tillsammans får diskutera strategier och alla blir hörda 

(Hannula, 2006; Malmer, 2002).  

För att en lärare ska kunna bedriva en framgångsrik pedagogik eller genomföra en 

bra lektion är det viktigt att förstå hur de olika delarna i klassrummet kan underlätta 

motivationen menar Brooks (2005). Istället för att fokusera på de yttre belöningarna 

måste läraren stärka den inre motivationen hos eleven genom att göra undervisningen 

mer meningsfull. Genom att läraren utgår från elevens perspektiv, kan erbjuda flera 

val samt kan försäkra sig om att arbetsuppgifterna är tillräckligt intressanta och 

utmanande kan meningsfulla lektioner skapas. Därmed kan elevernas kreativitet, 

kognitiva flexibilitet och begreppsmässiga förståelse även stimuleras. Med ett sådant 

utgångsläge blir lärarens uppdrag att stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och 

upptäckarglädje. Matematikkunskaperna kan föras in på ett naturligt sätt i samband 

med praktiska övningsuppgifter, där eleven själv måste upptäcka att dess kunskaper 

behövs för att kunna lösa uppgiften (Jenner, 2006). Beroende på lärarens val av 

undervisningsmetod, stoff samt hjälpmedel i undervisning kan lektionen varieras. 

Läraren måste dock ta hänsyn till flera aspekter vid upplägget av sin undervisning 

inte minst den enskilda elevens behov i ämnet (Malmer, 2002). 

Demokrati i klassrummet ökar motivationen enligt några lärare i Skolverkets rapport 

Lusten att lära. Om eleverna vågar ställa frågor utan att känna sig dumma kommer 

motivationen att öka. Elever har själva berättat att det finns en bättre 

grundförutsättning för att lära om man kan vara sig själv, känner sig trygg och har ett 

visst inflytande i skolan. Men det är inte bara läraren själv som avgör elevens 

motivation. Det är även viktigt att eleven i samspelet mellan eleven och läraren är 

medveten om sin roll för att skapa ett så bra som möjligt fungerande samarbete 

sinsemellan (Skolverket, 2003). Lärare beskriver hur lusten att lära kan öka genom 

att läraren ser eleven och kan ge återkoppling på elevens lärande men även att eleven 

ser lärare och kan ge feedback på lärarens arbete, feedback i form av uppmuntran, 

råd och respons (Skolverket, 2003; Thorén, 2009). Att lärare redan i ett tidigt skede 

kan välja arbetsmetoder för att upptäcka elevernas styrkor, svagheter och svårigheter 

kan vara en möjlig strategi till att undvika att lusten att lära går förlorad (Skolverket, 

2003). En annan aspekt som uppmärksammats i forskningen är lärarens lyhördhet 

inom lärandet och undervisningen. Läraren måste vara lyhörd för elevernas 
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kunskaper, erfarenheter av samt uppfattningar om matematiken. Eftersom 

motivationen påverkas av både elevens ämneskunskaper och självbild i lärandet 

(Thorén, 2009; Hannula, 2006).  

Lärarens arbete kan ha en mycket positiv inverkan på elevernas motivation. I artikeln 

Motivation för matematik berörs tre faktorer om hur läraren kan motivera sina elever, 

genom variation, individualisering samt engagemang. Har läraren en positiv 

inställning till matematiken och goda ämnes- och didaktikkunskaper samt en vilja att 

överföra detta på sina elever kan en bra grund för vidareutveckling av 

matematikundervisningen skapas. Både arbetssätt och arbetsuppgifter bör varieras 

för att eleverna inte ska tappa motivationen. Eleverna bör även få arbeta tillsammans 

i grupp eller två och två samt enskilt. För att kunna motivera eleverna till att vilja 

arbeta måste läraren kunna individualisera och anpassa arbetet samt uppgifterna efter 

elevernas kunskapsnivå. Det krävs då också att läraren vet hur eleven tänker och 

fungerar i olika situationer. Uppgifterna får varken vara för svåra eller lätta för att 

bibehålla elevens motivation. I Thoréns artikel framkommer det av fyra lärare som 

har intervjuats, att det alltid finns hinder för motivationen. Hinder som läraren inte 

alltid kan förhindra. Elevens syn på ämnet påverkas mycket av föräldrars, syskons 

och vänners inställningar till ämnet. Har familjen en negativ inställning till ämnet 

blir automatiskt oftast elevens inställning negativ. En annan faktor som också kan 

upplevas som negativ vid arbete med att öka elevernas motivation är för stora 

klasser. Vid förekomsten av stora klasser kan det vara svårt för läraren att hinna med 

alla elever så mycket som det krävs för att alla ska kunna skaffa sig goda kunskaper 

samt god förståelse för ämnet. Elever som har det svårt kan här lätt tappa 

motivationen när dem inte får den hjälp de behöver (Thorén, 2009). 

2.5 Motivationens betydelse för matematiken 

Den största delen av det vi kallar ”matematik” fokuseras på mer eller mindre 

mekaniskt räknande. Att träna in rena räknefärdigheter är självfallet viktigt då både 

lärare och elever lätt kan kontrollera rätt antal svar. Det är heller inte givet att det har 

en negativ inverkan på elevernas lust att lära. Tvärtom kan det vara tillfredställande 

att se att svaret stämmer överrens med facit. Många säger även att det är roligt med 

matte när man förstår. Men besvärligt när man inte förstår, när räknandet förlorar 

mening och man inte vet varför man gör det eller när man får användning för det. 

Motigt blir det även när lektionerna är för enformiga och man tappar motivationen, 

lusten samt förmågan att själv skapa mening och förståelse som behövs för att kunna 

bibehålla sin lust till att lära. Drivkraften och motivationen förändras också, den inre 

motivationen och strävan efter lärandemål ersätts med prestationsmål (Skolverket, 

2003).  

Genom att använda sig av olika arbetssätt ges eleverna fler möjligheter till att befästa 

kunskapen på olika sätt samt att fler elever får upptäcka matematikens spännande 

sidor. En del elever trivs med att arbeta enskilt i läromedlet medan andra elever vill 

ha omväxlande lektioner. Många elever gillar dock att arbeta mer praktiskt med 

händerna och flera av eleverna behöver alternera mellan olika arbetssätt, laborera, 

diskutera, argumentera eller arbeta tillsammans med en klasskamrat. Alla är vi olika 

och därför måste läraren kunna alternera innehållet, arbetssätten och materialet för att 

eleverna ska kunna uppnå målen som ställs i matematiken men även i andra ämnen 

(Rystedt & Trygg, 2010). 

I rapporten Lusten att lära framkommer det att många elever som har förlorat sin 

motivation för matematiken gjorde det när matematikundervisningen började bli 
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alltmer individuell och enskild. Eleverna klarade inte självständigt av att skaffa sig 

den nödvändiga förståelsen för de begrepp som behövdes, inte heller att driva arbetet 

framåt på egen hand. Frågan blir om vi inte redan har tappat tillräckligt många elever 

i matematikämnet på grund av de enskilda och samtalsfattiga arbetssätten som inte 

har tagit hänsyn till elevernas olika behov, kunskapsmässigt, pedagogiskt och socialt 

(Skolverket, 2003).  

Slutligen påverkas både elevens inre motivation och självförtroende för matematiken 

av misslyckanden eller framgångar i matematiken. På längre sikt anses låg inre 

motivation samt lågt självförtroende hämma matematikprestationerna hos eleverna. I 

skolarbetet betyder det följande för de elever som möts av svåra uppgifter som inte 

går att lösa, att motivationen och självförtroendet automatiskt sjunker. Arbetslusten 

sjunker och eleven slutar tro på sin egen matematiska förmåga och därmed mister sin 

motivation. Är förmågan svag hos individen hjälper det inte med stark motivation 

hur lång som helst. För att lyckas inom matematiken måste eleverna se på sig själva 

med realistisk blick. Läraren har här ett svårt och finkänslig ansvar att å ena sidan 

kunna uppmuntra varje enskild elev att arbeta efter sin bästa förmåga, men å andra 

sidan uppmana och leda eleven till ett mer individuellt passande lärostoff. Inom 

ramen av en realistisk svårighetsgrad upplevs elevernas tillfredställelse vara som 

högst (Magne, 1998).  

2.6 Hjälpmedel i matematikundervisningen 

Eleverna har ett stort behov av konkretion men också av stimulans samt variation i 

undervisningen. Många elever tycker att matematiken är svår och därmed tråkig. 

Elever med matematiksvårigheter har ofta oklara föreställningar samt svag 

abstraktionsförmåga beroende på deras begränsande ordförråd. Men får eleverna 

arbeta med laborativa inslag under lektionerna där öga och hand används i 

kombination med att dem samtalar om vad de ser och gör, kan förutsättningarna för 

deras begreppsbildning bli betydligt större. Eleverna upplevs tycka att det är roligt, 

och deras annars korta koncentrationsförmåga förlängs när eleverna blir motiverade 

(Malmer, 2002).  

2.6.1 Laborativt material  

Att arbeta laborativt uppskattas oftast av flera elever. Det laborativa arbetssättet 

väcker lust till att lära samtidigt som matematiken blir mer intressant i elevens ögon 

(Berggren & Lindroth, 2004). Att arbeta med laborativa material tycker de flesta 

elever är roligt vilket gör att eleverna blir mer motiverade, intresserade och aktiva 

under matematiklektionen. Dessutom ger laborationerna goda förutsättningar för 

djupare diskussioner och funderingar kring problem och uppgifter. Flera gånger 

händer det att eleverna kommer på lösningen när de slutat tänka på problemet. Man 

menar att det inte är ovanligt att det undermedvetna fortsätter att bearbeta problemet 

för att sedan plötsligt stå där med svaret i huvudet (Berggren & Lindroth, 2004).  

Piaget beskrev handen som ett förlängt redskap åt hjärnan (Malmer, 2002). 

Inlärningen av stoffet får betydligt större inverkan samt högre delaktighet hos 

eleverna när de får ta, känna och arbeta kreativt med det. När man arbeta laborativt 

samt undersökande med vilket material det än handlar om, är det viktigt att arbetet 

sätts i ett välgenomtänkt och meningsfullt sammanhang (Malmer, 2002). 
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2.6.2 Tekniska hjälpmedel 

Vi lever i ett samhälle där vår vardag kretsar kring teknik. I takt med att samhället 

förändras måste skolan också förändras och utvecklats. Idag finns det andra 

hjälpmedel att tillgå jämfört med förr. Elever lär sig idag både läsa, skriva och räkna 

med hjälp av digital teknik istället för penna och papper (Säljö, 2010). Enligt Richard 

Harolds studie om användningen av iPad i undervisningen skiljer sig elevers 

arbetsinsats i årskurserna ett och två beroende på om eleverna har haft tillgång till en 

iPad eller inte. Han menar att de elever som har använt iPaden i undervisningen 

visade på ett större engagemang, samarbetsförmåga samt längre uthållighet i arbetet. 

Han menar även att eleverna arbetade bättre två och två än ensam med iPaden.  

Eleverna tyckte även att det var lättare att skiva på iPaden än på datorn. Eftersom 

iPaden ger en bättre översikt av alla bokstäver då tangenterna är mindre och sitter 

tätare på iPaden än datorn (Harold, 2012). Dock är det viktigt vid användningen av 

iPad i skolorna att läraren har kontrollerat samt granskat materialet, applikationens 

innehåll före användningen för att kunna säkerställa sig om innehållet är lämpligt och 

givande för elevernas utveckling (Banister, 2010).  

2.7 Sammanfattning 

I bakgrunden togs olika forskningsresultat och teorier om motivation och dess 

betydelse upp för att kunna besvara syftet med studien samt dess relevans för 

matematikämnet. I denna sammanfattning berörs de viktigaste delarna av 

bakgrunden.  

Begreppet motivation beskrivs enligt Jenner som svårfångat och mångtydligt (Jenner, 

2004). Imsen menar att motivation oftast definieras med det som framkallar 

aktiviteten hos individen och håller den igång, det vill säga det som ger den mening 

och mål (Imsen, 2006). Enligt Murray handlar motivation om individens personliga 

strävan efter att uppnå vissa mål (Pintrich & Schunk, 1996). Medan Freud menar att 

vi drivs av en inre kraft som uppstår på grund av våra mänskliga beteenden. Skinner 

motsäger sig dock Freuds definition och menar att motivationen påverkas av 

människans olika beteenden som uppvisas vid olika tillfällen, inte av en inre kraft 

(Pintrich & Schunk, 1996). När man pratar om motivation skiljer man oftast på inre 

och yttre motivation. Med yttre motivation menas hur individens handlande styrs av 

yttre mål såsom belöningar och beröm medan den inre motivationen styrs av 

självförverkligande och kunskapssökande mål (Jenner, 2004). I bakgrunden berördes 

även det behavioristiska, kognitiva och humanistiska perspektivet på motivation samt 

innebörden av prestationsmotivation. Den behavioristiska teorin betraktar belöningar 

och straff som den drivande kraften till att individen engagerar sig samt handlar. 

Medan de kognitiva teorierna menar att det är våra tankar som formar motivationen, 

vilket dock kan ske på flera olika sätt. Piaget menar att det är individens begär att 

komma underfund med eller att förstå något som driver och motiverar oss till att lära 

(Imsen, 2006). De humanistiska teorierna lägger istället större vikt på människan och 

dess egenskaper, människan framhävs som en självständig varelse som söker efter 

mening och som är redo för att ta sitt ansvar (Jerlang, 2008). Prestationsmotivationen 

handlar både om individens inre personlighetsdrag samt egen uppfattning av den 

yttre situationen. Det handlar inte bara om att kunna bedöma möjligheten att lyckas 

utan även om uppgiften är meningsfull för individen (Imsen, 2006).  

Motivationen har en stor betydelse för elevernas inlärning och kunskapsintag. Flera 

studier idag visar på att det finns en stark koppling mellan elevernas motivation och 

intresse av att lära sig (Giota, 2006). Lärarna har också en mycket central roll för att 
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elevernas intresse och motivation för matematik ska bevaras. Är läraren själv 

engagerad och intresserad i ämnet kan det ha en avgörande betydelse för 

undervisningen och lärandet (Thorén, 2009). För att eleverna inte ska tappa 

motivationen krävs det att eleven vill lära sig och ser en mening med det den gör. 

Förstår eleven inte vad den gör tappar eleven fort lusten att räkna och motivationen 

sjunker (Skolverket, 2003). I slutet av bakgrunden beskrivs laborativt material och 

tekniska hjälpmedel som positiva verktyg vid arbetet med att öka elevernas 

motivation i matematiken. Laborationer ger goda förutsättningar för djupare 

diskussioner och funderingar kring problem och uppgifter (Berggren & Lindroth, 

2004). 
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3 SYFTE 
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag uppmärksammat hur viktig 

motivationens roll är för elevernas kunskapsinlärning i matematiken. Jag har även 

reflekterat över att flera elever har en negativ inställning till ämnet matematik och 

oftast på grund av att de inte ser någon mening med det. I mitt kommande yrke som 

lärare kommer jag att möta flera elever som inte känner sig motiverade till att lära 

eller ser någon mening med lärandet. Därav vill jag ta reda på hur verksamma lärare 

motiverar sina elever till att lära sig matematik.  

Syftet med arbetet är att undersöka vad begreppet motivation innebär för verksamma 

lärare för grundskolans tidigare år och hur de motiverar sina elever till att lära sig 

matematik. I studien undersöks också hur de verksamma lärarna upplever 

motivationens påverkan på elevernas inlärning i matematikundervisningen.  

3.1 Frågeställning 
 Vad innebär begreppet motivation för verksamma lärare i årskurserna 1-3?  

 Hur arbetar verksamma lärare i årskurserna 1-3 med att öka elevernas 

motivation för matematik?  

 Hur upplever verksamma lärare i årskurserna 1-3 att motivationen påverkar 

elevernas inlärning i matematikundervisningen?  
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4 METOD 
I metoden går jag igenom hur jag sökt relevant litteratur till arbetet samt vilka 

nyckelord jag använt mig av. Jag går även igenom val av undersökningsmetod, 

forskningsetiska förhållningssätt, val av undersökningsgrupp, undersökningens 

genomförande samt databearbetning och analys. Jag tar upp definitionen av 

begreppen reliabilitet och validitet i forskningsarbeten och hur jag ställt mig till 

dessa.  

4.1 Litteratursökning 

I arbetet har jag använt mig av OneSearch, där jag har fått tillgång till 

Linnéuniversitetets fulltextdatabaser och bibliotekskatalog för att hitta relevant 

litteratur till arbetet. Jag har även använt mig av SwePub (Svensk vetenskaplig 

publicering) och Nämnarens artikelregister vid sökning av avhandlingar och artiklar 

till arbetet. Vid sökningarna i både OneSearch och SewPub har jag använt sökorden 

motivation, matematik, elev, lärare, iPad och konkret material i olika kombinationer 

på både svenska och engelska. Litteraturen fanns i både bokformat och PDF-format 

på Internet. I arbetet har jag också använt mig av uppslagsverken 

Nationalencyklopedin och Encyclopedia of Education. När jag bearbetade 

litteraturen var jag noga med att bara ta till vara på sådant innehåll som var relevant 

för arbetet. 

4.2 Val av undersökningsmetod 

Enkäter och intervjuer är båda två tekniker för att samla in information i form av 

frågor, vilket innebär att vi är beroende av individernas villighet att svara på frågorna 

(Patel & Davidson, 2011). Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med 6 

stycken verksamma lärare i årskurserna 1-3 där jag har utgått ifrån ett 

fenomenografiskt förhållningssätt. Fenomenografin är en kvalitativ forskningsmetod 

och handlar om hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor och där begreppet 

uppfattning är central (Patel och Davidson, 2011).  

Jag valde att göra intervjuer istället för en enkätundersökning då jag anser att jag får 

ut mer av lärarna och att det blir lättare för dem och för mig att förklara sig samt 

förstå när man får använda sig av sitt kroppsspråk och hör olika tonfall. Det blir även 

personligare och jag anser att deltagarna får känna sig mer delaktiga vid en intervju 

än en enkätundersökning. Vid en intervjustudie kan det vara bra att göra en 

provintervju och få respons på frågorna för att se ifall det finns något som behövs 

utvecklas eller förbättras. Är provintervjun okej kan den användas i undersökningen 

(Trost, 2010).  

Vid en kvalitativ intervju är både intervjuare och deltagaren medskapare i samtalet. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera och upptäcka egenskaper och 

beskaffenheter hos något, t.ex. om deltagarens livsvärld eller uppfattning kring 

något. Frågorna är öppna och ger svar som visar den intervjuades perspektiv. 

Därmed finns det inget rätt svarsalternativ (Patel & Davidson, 2011; Trost, 2010). 

Intervjun bygger på konfidentialitet och syftet med studien är att föra forskningen 

framåt och lära oss mer om den värld vi lever i (Trost, 2010). 

Vid intervjutillfället är det viktigt att den som intervjuar visar förståelse och ett 

genuint intresse för deltagarna. Även att intervjuaren kan visa medgivenhet med 

avseende på deltagarnas uttryck av attityder och känslor. Det är lätt hänt att det väcks 

en försvarsattityd hos deltagarna om de upplever att intervjuaren dömer eller kritisera 

http://go.galegroup.com.proxy.lnu.se/ps/infomark.do?action=interpret&source=gale&eisbn=0028658825&prodId=GVRL&userGroupName=vaxuniv&type=aboutBook&version=1.0&authCount=1&u=vaxuniv
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dem. Som intervjuare måste vi därför vara medvetna om att vi inte endast talar med 

ord utan även med gester och ansiktsmimiker (Patel & Davidson, 2011).  

4.3 Forskningsetiska förhållningssätt 

Vid forskning ska ett forskningsetiskt förhållningssätt vidtas för att inte kunna röja 

någons identitet. Individskyddskravet kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav för 

forskningen. Dessa krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet det första kravet 

innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om 

deras uppgift i projektarbetet samt vilka villkor som gäller för medverkande 

deltagare. Forskaren ska upplysa att deltagandet är frivilligt och att man har rätt till 

att avbryta sin medverkan när man vill. Informationen till deltagarna ska innehålla all 

tänkbar information om den aktuella undersökningen som skulle kunna påverka 

deras vilja att delta. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska erhålla 

undersökningsdeltagarens och uppgiftslämnarens samtycke. Deltagarna har rätt i att 

självständigt bestämma om på vilka villkor samt hur länge de ska delta i 

undersökningen. Deltagarna ska kunna avbyta sin medverkan utan att det får några 

negativa följder för dem. I sitt beslut om att medverka eller avbryta sitt deltagande 

får inte undersökningsdeltagarna utsättas för påverkan eller påtryckningar i sitt 

beslut. Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om 

personernas identitet i undersökning ska lagars, antecknas och avrapporteras så att 

den enskilda människan inte kan identifieras av utomstående. Särskilt om det gäller 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga, vilket innebär att det ska vara 

praktiskt omöjligt för obehöriga att komma åt uppgifter. Det sista och fjärde kravet, 

nyttjandekravet menas med att alla insamlade uppgifter om enskilda individer för 

forskningsändamål inte får användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften samt 

kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

Alla undersökningsdeltagarna fick ta del av de forskningsetiska principerna via ett 

mail (se bilaga 1). Där det framkom att intervjun kommer att vara helt anonym och 

att namn, arbetsplats samt kommun inte kommer att nämnas. Att allt inspelat 

material kommer att tas bort så fort det blivit sammanställt och behandlat, samt att 

deltagandet är frivilligt och de har all rätt att avbryta sin medverkan när de vill under 

processen.  

4.4 Undersökningsgrupp – Urval och bortfall 

Undersökningsgruppen bestod av 5 verksamma lärare i årskurserna 1-3. Lärarna som 

var tillfrågade har jag kommit i kontakt med genom min VFU tid eller när jag varit 

inne och jobbat i skolan. Jag kände lärarna därmed sedan innan och valde därför att 

ta kontakt med dem via telefon. Jag skickade också ut ett mail (se bilaga 1) för att 

förtydliga undersökningens syfte och forskningsetiska aspekter.  

Jag valde att avgränsa mig till lågstadiet eftersom det är där jag själv vill arbeta efter 

det att jag är färdigutbildad. Nästan alla lärarna är klasslärare och följer sina elever 

från årskurs 1 till 3. En lärare har bara årskurs 3 och en annan lärare har en integrerad 

klass med både 7- och 8-åringar. Alla lärarna är utbildade till lågstadielärare och har 

varit verksamma inom lågstadiet en längre tid. Lärarna arbetar på olika skolor men 

dock i samma kommun. Tre skolor var tillfrågade och sammanlagt 11 lärare om det 

fanns 6 stycken som var intresserade att bli intervjuade till arbetet. 6 stycken 

kvinnliga lärare tackade ja till att bli intervjuade. Dock blev det ett bortfall under 

tiden. En lärare tackade nej precis innan intervju då hon kände att hon inte hade tid. 
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Jag valde att inte kontakta de andra lärarna igen då jag ansåg att det blev kort om tid 

för att ordna upp en ny intervju. Jag ansåg även att jag hade fått ut mycket 

information från de lärare jag redan hade intervjuat.  

4.5 Genomförande 

Alla intervjuerna genomfördes i skolan i antingen lärarnas klassrum eller i 

lärarrummet. Varje intervju gjordes enskilt med varje lärare. Vi småpratade först lite 

allmänt kring skolan innan vi påbörjade intervjun. Jag använde mig av min 

mobiltelefon vid inspelningen av intervjun och förklarade att intervjun var frivillig 

och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Jag sa även att deras identitet 

kommer att skyddas samt arbetsort och skola. Vid första intervjun tog jag tillfället att 

göra en provintervju där jag bad läraren ge mig respons på mina frågor och upplägget 

av intervjun. Läraren ansåg att frågorna var bra och hon tyckte att de var relevanta 

och genomtänkta. Det flöt på bra, hon tyckte även det var avslappnat och bra med att 

starta upp intervjun med att låta henne berätta lite om sig själv. Någon fråga kunde 

gå in i en annan fråga och var det så att någon redan svarat på den frågan jag hade 

tänkt ställa hoppade jag över den istället.  Intervjuerna tog mellan 20-25 minuter per 

person.  

4.5.1 Undersökningsdeltagare 

Undersökningsgruppen bestod av 5 kvinnliga lärare i årskurserna 1-3. För att skydda 

deltagarnas identitet har de givits andra namn i undersökningen. Första 

undersökningsdeltagaren jag intervjuade kallar jag för Christina. Hon är 62 år 

gammal och utbildad lågstadielärare, och har behörighet i alla ämnen. Hon tog sin 

lärarexamen 1971 och har jobbat sedan dess i 41 år. Hon är lärare för en tvåa och 

undervisar dem i alla ämnena. Min andra intervju gjordes med Karin som även hon 

är utbildad lågstadielärare och behörig i alla ämnen. Hon tog sin examen julen 1983 

och är 52 år. Mona är 63 år och var min tredje intervjukandidat som tog sin 

lärarexamen 1973 och har jobbat som verksam lärare i 40 år. Hon har arbetat både på 

låg- och mellanstadiet och är nu klasslärare för en 3:a.  

Fjärde intervjun gjordes med Caroline som är i fyrtioårsåldern och tog sin examen 

som lågstadielärare julen 1988. Hon undervisar i en trea och går även in och har 

någon lektion med tvåan och ettan på skolan. Sara var min femte och sista 

intervjukandidat. Sara är också hon i fyrtioårsåldern. Hon är lärare för en integrerad 

klass med 7- och 8-åringar. Hon är utbildad lärare inom svenska-so men har läst 

matte och bild också. Hon gick ut 1997 och har jobbat som lågstadielärare i 15 år.  

4.6 Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att lättare kunna återgå till 

det inspelade materialet flera gånger samt för att få en korrekt uppfattning av data. 

Fördelen med detta är att intervjudeltagarnas svar registreras exakt. Intervjuerna blir 

oftast även mer spontana (Patel & Davidson, 2011).  

 

För att lättare kunna bearbeta samt analysera materialet har intervjuerna 

transkriberats till skrift. Det är oftast också en fördel att kunna göra löpande analyser 

i arbetet med en kvalitativ undersökning då det kan ge idéer om hur man ska gå 

vidare. Kanske upptäcker man något nytt, t.ex. något som intervjudeltagaren lyfter 

som man själv inte tänkt på innan som kan berika undersökningen (Patel & 

Davidson, 2011).  
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4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig, att undersökningen har 

genomförts på ett korrekt sätt. En mätning som är stabil och som inte har utsatts för 

slumpinflytelser, att alla intervjudeltagare har ställts samma frågor på samma sätt 

samt att situationer ser likadan ut för alla (Trost, 2010). För att uppnå hög reliabilitet 

är det även viktigt att tillvägagångssättet redogörs så tydligt som möjligt genom att 

grundligt beskriva de metoder och strategier som används vid undersökningen (Patel 

och Davidson, 2011). För att kunna uppnå en hög reliabilitet med mitt arbete har jag 

haft dessa faktorer i åtanke under arbetets gång, genom att ha fastställt en 

intervjuguide i förväg med tydliga frågor som har blivit granskade (se bilaga 2). 

Även som jag nämnde ovan i texten har en provintervju gjorts där jag fick feedback 

på mina frågor. Alla intervjuerna spelades in för att inte missa något samt för att 

kunna återgå till materialet och lyssna om flera gånger. Intervjuerna transkriberades 

noggrant för att kunna sammanställa resultatet som sedan analyserades i 

diskussionen.  

Validitet innebär att veta vad som undersöks, det vill säga att man mäter det man har 

för avsikt att mäta. Vid kvalitativa intervjuer strävar man efter att få veta, eller 

komma åt det den intervjuade menar samt hur hon/han uppfattar olika företeelser 

eller ett ord (Trost, 2010). Genom att jämföra och analysera det insamlade materialet 

i form av intervjuer med forskningsteorier och litteratur vill jag stärka validiteten i 

arbetet. Vid en kvalitativ intervju sägs reliabiliteten och validiteten smälta samman. 

Till största del bygger den kvalitativa intervjun på validitet och bör följa hela 

arbetsprocessen och inte enbart datainsamlingen (Patel och Davidson, 2011).  
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5 RESULTAT 
Resultatet är kopplat till varje fråga som ställdes under intervjuerna (se bilaga 2) med 

de 5 verksamma lärarna. Dock har jag valt att dela upp resultatet i fem tydligare 

rubriker med underrubriker under några rubriker då flera frågor har berört samma 

område. I resultatet beskrivs lärarnas uppfattning av begreppet motivation i 

matematikundervisningen, vilka strategier de använder för att öka elevernas 

motivation i matematikundervisningen, motivationens betydelse för eleven i 

matematiken, motivationens inverkan på matematikinlärningen samt elevernas 

inställning till matematikämnet.  

5.1 Begreppet motivation och dess betydelse för verksamma 

lärare 

Matematiken är mycket viktig för oss, och är vi inte motiverade till att lära oss 

kommer vi få det svårt säger Mona. Alla lärare menade att det är mycket viktigt att 

vara motiverad till att göra saker, att det finns en drivkraft inom sig själv. Det vill 

säga att man vill lära sig eller uppnå något men även att det ska vara roligt att lära 

sig. För Christina innebär motivationen allt, det är den som driver oss till att vilja 

göra saker.  

Karin menar att ”Det är inte lätt att sätta ord på det”, vad begreppet motivation 

innebär. Hon anser att motivationen gör det lättare att arbeta med en uppgift. Är man 

motiverad blir det genast enklare och roligare att jobba vare sig man är vuxen eller 

barn.  

Sara: ”Det är ju att man vill göra något själv, att man har drivraften. Att man 

sår ett frö till en drivkraft så att eleven själv känner att det här vill jag lära 

mig, då kommer motivationen.”  

Christina: ”Motivation är a och o.” 

Citaten ovan och lärarnas beskrivning av motivationens betydelse kan tolkas som 

väldigt mycket för att eleverna ska vilja lära sig och utveckla sina kunskaper. Det 

flesta lärarna förknippar begreppet också begreppet motivation med en inre drivkraft 

som får eleverna att själva vilja ta reda på information och bygga på sin 

kunskapsbank. 

5.2 Verksamma lärares strategier för att öka elevernas 

motivation i matematikundervisningen 

Alla lärarna beskrev vikten av att kunna koppla till verkligheten och verklighetsnära 

saker i elevens egen värld för att eleverna ska kunna få en bättre förstålelse för 

matematikämnet och det matematiska tänkandet. Så att eleverna kan se anledningen 

till varför vi behöver kunna räkna matte menar Mona. Christina säger också att 

matematiken finns ju överallt i människans vardag. Räknar gör vi inte bara enbart i 

skolan på lektionstid utan ständigt i vår vardag.  

Alla lärarna i undersökningen använder sig mycket av laborativt material, lekar och 

iPads för att öka elevernas motivation i matematiken. Genom att leka affär och få 

växla pengar eller spela spel och skriva egna räknesagor som kompisarna få lösa. 

Mycket konkret material såsom knappar, pengar, stavar, klossar och andra 

hjälpmedel beskrivs av lärarna användas flitigt för att öka elevernas förståelse och 

därmed motivationen för matematiken. Christina och Sara nämner även att det är 
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viktigt att kunna prata matte och diskutera tillsammans för att eleverna ska kunna se 

att det finns flera tillvägagångssätt att lösa en uppgift.  

Sara: ”Viktigare med det praktiska och mattepratet än att arbeta i 

matteboken”. 

Christina: ”Pratar mycket och använder kreativa saker, leker fram det.” 

Mona: ”Koppla till verkligheten, anledning till att kunna räkna, varför man 

behöver det.” 

Lärarnas utsagor visar vikten på att kunna gå från det abstrakta till det konkreta. 

Genom att eleverna få arbeta med olika material och diskutera matematik anses 

eleverna befästa kunskapen bättre och få en större förståelse för matematiken.  

5.2.1 Konkret material och tekniska hjälpmedel 

Jag frågade därefter om lärarna använde sig av något knep eller speciellt material för 

att öka motivation hos eleverna. Christina tycker dock att det mesta materialet är bra, 

mycket i vår vardag går att koppa till matematiken såsom att baka och handla till 

exempel. Får man eleverna att förstå utifrån deras värld och vardag med 

verklighetsanknutet material så kan man vinna mycket menar hon. Karin och Mona 

använder sig mycket av konkret material såsom pengar, mattestavar, klossar eller 

knappar för att öka elevernas förståelse och motivation. Båda anser att pengar är ett 

bra material som ofta upplevs roligt att arbeta med av eleverna. Eleverna räknar 

gärna med pengar och de ges även då en mer realistisk syn på dess värde menar 

Karin. Hon påpekar att många barn idag inte är lika säkra på pengar på grund utav att 

vi idag endast drar ett plastkort och inte hanterar pengar såsom man gjorde förr vilket 

gör att barnen inte får någon riktig uppfattning av sakers värde. Förr visste alla barn 

hur mycket fyra 25 öringar blev tillsammans, men idag är det inte samma sak säger 

Karin. Mona använder smartboarden en hel del nu när hon har kommit underfund 

med den. Sara och Caroline kör mycket med iPaden i undervisningen för att öka 

elevernas motivation. Sara tycker själv mycket om det tekniska och den nya 

teknologin.  

Caroline: ”Just nu är det mycket med iPaden, och alla appar och eleverna 

tycker det är jättekul. Även spel och att göra egna spel. Sen finns det ju 

mycket att hitta på nätet också som man kan använda sig av.” 

Tekniska hjälpmedel och laborativa material beskrivs även här som viktiga verktyg i 

matematiken för att öka elevernas motivation. Teknikanvändningen i undervisningen 

ses som främja för elevernas lärande och motivation.  

5.3 Verksamma lärares upplevelser om elevernas inställning 

till matematikämnet 

Fyra av fem lärare tyckte att elevernas inställning till matematikämnet var god 

överlag. Eleverna är intresserade och tycker oftast att det är roligt med matte menar 

Mona. Christina tycker att hennes nuvarande klass är väldigt motiverade. Många 

väljer gärna matte när de själva får välja vad de vill jobba med, vilket känns bra 

påpekar Christina. Caroline menar att eleverna oftast är väldigt positivt inställda till 

matten i de yngre åldrarna men att när de börjar komma upp i trean kan det skifta. En 

del elever kan tycka att det är tråkigt och börja tappa intresset för att räkna. Dock 

anser hon att de flesta eleverna är motiverade och tycker det är kul med matte. Karin 

berättar att det har skiljt sig åt från klass till klass. Hennes föra klass var väldigt 
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motiverade till att arbeta med matte medan hennes nuvarande klass inte riktigt är så 

inställda till matten, väldigt individuellt från elev till elev säger hon. Hon menar att 

det även beror mycket på vad de gör, som nu när de har arbetat med klockan har det 

gått jättebra medan arbetet i matteboken är lite svårare. De förstår inte riktigt och 

tycker att det är svårt ibland.  

Karin: ”De har mycket lättare för svenska än matte, kanske det beror på mig 

också. Jag är mer åt svenska hållet än matte.” 

Mona: ”De flesta tycker det är roligt men det finns alltid någon som har det 

lite svårare.” 

Lärarnas huvudsakliga uppfattning om elevernas inställning till ämnet är positiv. De 

flesta tycker det är roligt och är intresserade av matematik, men i årskurs tre kan det 

börja svikta lite och man kan se tendenser till att intresset börjar sjunka hos vissa 

elever. Dock upplever man också att de kan skilja sig mycket från elev till elev. 

5.3.1 Elever med negativ inställning 

När jag frågade de intervjuade lärarna om vilka faktorer som de tror kan påverka 

eleverna till att ha en negativ inställning till matematikämnet hade alla ett enigt svar. 

Att eleven inte förstår, förstår eleven inte vad den gör blir matematiken genast 

mycket svårare och jobbigare. Christina nämner att det även kan komma hemifrån. 

Har föräldrar en negativ inställning till matematiken smittar detta ofta av sig på 

barnen. Då gäller det att få in dem i matematiken på ett bra sätt så att de får en 

positiv bild av matematikämnet.  

Caroline: ”…inte förstår, inte har begreppen helt klara för sig.”  

En negativ inställning kan bero på flera orsaker, men lärarna var dock eniga om det 

oftast beror på att eleven inte förstår. När matematiken blir för svår och eleven inte 

förstår upplevs detta leda till passivitet och minskat intresse hos eleven vilket i sin tur 

kan leda till negativ inställning till ämnet. Andra faktorer som lärarna belyste var att 

barnen lätt kan påverkas av andra, som t.ex. familjen och vänner. Har familjen en 

negativ inställning överförs den oftast till barnen också menade lärarna.  

5.3.2 Olika arbetssätt för att öka motivationen hos mindre positiva 

elever i matematikundervisningen 

Jag frågade lärarna hur de arbetade med öka elevernas motivation vid en negativ 

inställning till matematikämnet, blev svaren att arbeta praktiskt tillsamman med 

eleven. Genom att använda sig av mer laborativt material för att eleven ska kunna få 

en bättre bild av vad den gör, att det inte blir för abstrakt för eleven menar Mona. 

Christina tycker att man ska börja med att ge eleven lättare uppgifter och sedan 

successivt öka svårighetsgraden ju säkrare eleven blir om inställning beror p att 

eleven inte förstår. Även försöka få eleven att arbeta med olika uppgifter utan att den 

riktigt vet att det är matte hon/han räknar i fall att den är väldigt negativ till ämnet. 

Hon säger även att man kan para ihop den eleven med någon som är positiv till 

matten och förhoppningsvis kanske eleven ser att det kan vara kul med att räkna 

matte. Både Karin och Sara tar upp att man bör prata med eleven och ta reda på 

varför eleven inte tycker om matte eller tycker att det är svårt, för att få kännedom 

om problemet och därmed vet hur de ska kunna anpassa undervisningen efter den 

eleven så att den också utvecklas. Sara tycker även att paddor är ett bra hjälpmedel 

att använda sig av för att öka elevernas motivation i matematikundervisningen samt 

att använda mycket praktiskt material i undervisningen.  
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Caroline: ”Hitta något som eleven tycker är både roligt och meningsfullt. Och 

saker som de förstår, börja på det de förstår och bygga uppåt.”  

Sara: ”Med hjälp av paddor och praktiska material. Men även ta reda på 

varför, prata lite med den eleven varför han/hon tycker det är svårt.” 

För att motivera elever med en negativ inställning tas även här upp det laborativa 

arbetssättet och tekniska hjälpmedel som positiva verktyg. Lärarna beskriver också 

vikten av att utgå ifrån elevens intressen och arbeta därifrån. Att prata med eleven 

och ta reda på varför det är svårt för att kunna hjälpa eleven genom att anpassa 

undervisningen och arbetssättet så att eleven kan utvecklas inom matematiken.  

5.4 Verksamma lärares uppfattning av motivationens 

betydelse för eleverna 

Alla lärarnas svar var överrens om att motivationen har en mycket viktigt roll i 

elevernas kunskapsintag och lärande. Utan motivation kommer eleverna inte framåt i 

sin utveckling. Det är viktigt att eleverna själva vill lära sig och tycker att det är 

roligt för att få ett optimalt lärande. Eleverna måste se en mening i det dem gör för 

att det ska kunna bli meningsfullt för dem. Sara påpekar vikten av att utgå från 

elevernas egna intressen och kunskaper för att väcka ett kvarstående intresse för 

matematiken hos eleverna. Hon säger att det gäller att kunna vara flexibel som lärare 

när eleverna visar sitt intresse samt ta tag i det och arbeta med det för att kunna 

bibehålla intresset och öka motivationen.  

Sara: ”Det betyder nog allt, är de inte motiverade så gör de ingenting. Då gör 

man det ju enbart för frökens skull. Man måste ju göra det för sin egen skull.” 

Karin: ”Man måste känna glädjen att arbeta.” 

Caroline: ”Det är jätte viktigt för att man ska kunna lära sig.” 

Enligt lärarnas egna ord betyder motivationen allt för att inlärningen ska bli 

meningsfull och för att ett optimalt lärande ska kunna ske. Genom att utgå ifrån 

elevernas kunskaper och intresse samt kunna vara flexibel som lärare, hoppas man på 

att kunna skapa ett kvarstående intresse för matematiken hos eleverna.  

5.5 Verksamma lärares uppfattning om motivationens 

inverkan på elevernas matematikinlärning 

Alla lärare anser att motivationen har en stor påverkan på elevernas 

matematikinlärning. Christina menar att eleverna måste få ett intresse för att det ska 

bli roligt. För inte så länge sedan gav hon själv sina elever i läxa att hitta på en egen 

räknesaga för att sedan sätta ihop alla elevers räknesagor till ett häfte. Eleverna 

tyckte det var jätteroligt att dels få räkna ut sina kompisars uppgifter men även att se 

sin egen saga i häftet. Karin menar också att eleverna måste förstå vad de gör och 

varför de gör det annars kommer motivationen automatiskt att sjunka, matematiken 

får inte bli för abstrakt.  

Sara: ”Det påverkar jättemycket, jag har svaga barn som har jättesvårt för 

sig men som tycker att matte är väldigt kul. Därför att de vill lära sig och är 

intresserade. Hade de inte haft den viljan, drivkraften så hade de nog varit 

hjälplösa för länge sedan.” 

Caroline: ”Den påverkas mycket, det gäller ju att vara motiverad. Motivation 

som kommer från dem själva, eller hemifrån eller från mig, men det bästa 
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vore ju om det är en blandning av alltihopa, att jag kan motivera men även 

att de har en egen drivkraft och att föräldrarna kan pusha på lite. ” 

Utifrån lärarnas beskrivning spelar motivationen en central roll i 

matematikinlärningen. Enligt Sara hade hennes svaga elever varit hjälplösa för länge 

sedan om det inte fanns en inre drivkraft hos dem. Detta kan tolkas som att eleverna 

måste förstå vad de gör och varför för att inte intresset och motivationen ska sjunka. 

Sjunker motivationen kommer inlärningen att bli svår. 

5.5.1 Lärarnas beskrivning av hur en motiverad elev kan se ut 

Lärarna beskriver en motiverad elev likt med en elev som vill ha och veta mera. En 

elev som är frågvis och som tycker att det är roligt att jobba med matte. Sara 

beskriver en motiverad elev som någon som vill framåt hela tiden och har ett eget 

driv till att vilja arbeta. Christina nämner även att de motiverade eleverna ofta 

kommer och ber om en ny mattebok eller vill ha fler uppgifter att jobba med. Hon 

menar då är det vikigt att utnyttja det tillfället när eleverna är intresserade trots att det 

kan bli mycket jobb med rättningen, men det tar hon gärna då. Christina påpekar 

även att hon själv tycker mycket om matte och även har det som specialämne. Hon 

tror att det påverkar elevernas attityd ganska mycket beroende på om läraren själv är 

intresserad eller inte. 

Karin: ”Glad, vill alltid jobba. Och tvärtom en omotiverad elev som inte 

orkar, som bara går runt och inte orkar ta tag i saker utan börja gör andra 

saker och stör. För att de inte förstår och känns viktigt för dem.” 

Caroline: ”… jobbar men måste inte nödvändigtvis jobba med det jag vill 

utan vill själva söka kunskap.” 

Lärarna beskrev en motiverad elev som positiv, glad, flitig och som gärna ber om fler 

arbetsuppgifter. Den motsatta tolkningen av en motiverad elev kan beskrivas som 

väldigt okoncentrerad och passiv i sitt skolarbetet.  

5.5.2 Lustfyllda matematiktillfällen 

När jag frågade om lärarna kunde berätta om något speciellt tillfälle då deras elever 

var väldigt motiverade till att räkna svarade både Mona och Christina att deras elever 

var mycket intresserade av att lära sig multiplikationstabellen. De tror att många 

äldre syskon som har drillat tabellen hemma smittat av sig på de yngre syskonen, 

samt att det är roligt att kunna svåra och höga tal. Flera av lärarna nämnde även 

pengar, spel och självklart iPaden som lustfyllda aktiviteter där eleverna har varit 

mycket engagerade och aktiva under matematiklektionen. Sara arbetade mycket med 

iPaden just nu i sin undervisningen men även Caroline och Karin använder iPaden 

ibland.  

Sara berättade att varje klass endast hade tillgång till en iPad och därför brukade hon 

låna från de andra klasserna så att fler elever fick möjlighet att arbeta på dem. I 

matten arbetade just nu mycket med King of math där det fanns olika 

svårighetsgrader för eleverna att klara av. Eleverna tyckte detta var det bäst med 

matten just nu, när de fick sitta med iPadorna. Även Sara ansåg att det var ett 

givande tillfälle där eleverna lärde sig mycket. 
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6 DISKUSSION 
Diskussionen är indelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I slutet 

diskuteras även fortsatt forskning av studien.  

6.1 Metoddiskussion  

Jag valde att göra en kvalitativ intervjustudie med verksamma lärare i grundskolans 

tidigare år. Jag valde att göra intervjuer istället för en enkätundersökning då jag anser 

att intervjuer ger mer innehåll vid studier med mindre antal undersökningsdeltagare. 

Jag får även en bättre kontakt med deltagarna och intervjun blir mer personlig samt 

att intervjudeltagarna blir mer delaktiga vid en intervjustudie än vid en 

enkätundersökning. Vid en kvalitativ intervju är både intervjuare och deltagaren 

medskapare i samtalet (Patel & Davidson, 2011). 

Urvalet av deltagare i undersökning bestod av 5 verksamma lärare i årskurserna 1-3. 

Från början var det tänkt att 6 lärare skulle intervjus men dagen innan bestämde sig 

en deltagare för att inte medverka på grund av tidsbrist, hon kände inte att hon hann 

med. Då jag redan intervjuat de andra deltagarna ansåg jag att jag hade fått 

tillräckligt med material och att det blev ont om tid för att kontakta de andra lärarna 

om att ordna upp en ny intervju. Nu i efterhand tror jag inte heller att det hade gjort 

någon större skillnad i resultatet om ytterligare en lärare hade intervjuats. Dock tror 

jag svaren hade skiljt sig en del om jag hade intervjuat lärare från mellanstadiet. 

Några av deltagarna nämnde under intervjun att man inte behöver motivera dem 

yngre eleverna lika mycket som de äldre eleverna eftersom de oftast redan tycker att 

det mesta är roligt, är det så här och tänker fler lärare likadant? Dock anser jag att det 

är lika viktigt med motivation oberoende på elevens ålder, elever behöver tidigt se en 

mening med det de gör för att kunna skapa sig en inre motivation till att vilja lära sig 

och utvecklas. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussion presenteras och jämförs olika aspekter från resultatkapitlet och 

bakgrundskapitlet. Här diskuteras forskningsresultat och resultatet kring hur 

verksamma lärare motiverar sina elever till att lära sig matematik. I slutet belyses 

även förslag på fortsatt forskning kring ämnet.  

6.2.1 Definitionen av begreppet motivation och dess innebörd 

För Christina innebär motivation allt, motivationen är a och o säger hon. Det är den 

som driver oss framåt i vårt handlande. I likhet med Christinas bild av motivationen 

kan denna kopplas samman med Imsens syn på motivation. Hon menar att 

motivation handlar om hur tankar, känslor och omdöme knyts samman och ger våra 

handlingar färg och energi (Imsen, 2006). Även Skolverket uttrycker sig att 

begreppet motivation ofta definieras med individens strävan mot något som känns 

betydelsefullt för den enskildes utveckling både i nuet och i framtiden (Skolverket, 

2003). Jag ser det som motivationen gör oss handelskraftiga, att den driver oss till att 

vilja uppnå eller prestera något.  

Lärarna hade dock svårt med att exakt konstatera vad begreppet motivation innebär, 

Karin sa ”Det är inte lätt att sätta ord på det”. Dagens forskare menar likt Karin att 

det är ett svårtolkat och mångtydigt begrepp vilket gör att det inte är lätt att beskriva 

(Jenner, 2004; Skolverket, 2003). För Karin innebär motivationen att man lättare kan 

ta sig an en uppgift om man är motiverad och att man tycker att det är roligt att 

arbeta om det finns en drivkraft bakom. Karins uppfattning om motivationens 
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innebörd kan liknas med prestationsmotivation där människan ställs inför en 

situation där denne måste prestera något. I en sådan situation uppstår oftast två 

impulser, nyfikenheten och rädslan. Nyfikenheten och lusten till att ta sig an en 

uppgift, själva källan till prestationsmotivationen men även rädsla för att misslyckas 

med uppgiften (Imsen, 2006). Att man som individ vill prestera något men att det 

samtidigt väcks en rädsla för att misslyckas. Jag tror att många förknippar motivation 

med att prestera något dock på grund av olika anledningar beroende på vad individen 

vill uppnå, vilket kan associeras till den inre och yttre motivationen. Den inre 

motivationen handlar om hur individens handlande styrs av inre faktorer såsom 

självförverkligande och kunskapssökande mål, medan den yttre motivationen styrs 

av yttre mål såsom beröm och belöningar (Jenner, 2004).  

Tre utav lärarna förknippade dock begreppet motivation med en inre drivkraft. En 

drivkraft som driver individen till att vilja lära sig. Även Jenner beskriver 

motivationen som en inre drivkraft. Han menar motivationen består av tre 

samverkande faktorer. Där den första beskrivs som en inre motivation, ett handlande 

eller beteende som sätter igång något, likt en drivkraft. Det man oftast sätter ett 

likhetstecken mellan motivation och drivkraft. Den andra faktorn handlar om 

målsträvan, där individens handlande riktar sig mot något. Antingen mot yttre mål 

eller belöningar likt pengar, höga betyg eller status eller inre mål som skapar glädje, 

stolthet eller känslan av självförverkligande. Den tredje faktorn beskrivs som en 

växelverkan mellan individens drivkraft och mål, sammansmält med individens 

självförtroende och hur vidare målen kommer att uppnås eller inte (Jenner, 2004). 

Jenners (2004) och lärarnas perspektiv på motivation går att koppla till Maslows 

teorier om individens behov, där Maslows beskriver hur de mänskliga behoven 

prioriteras. I toppen av behovspyramiden finns det självförverkligande behovet. 

Behovet att kunna tillfredställa sin nyfikenhet, uttrycka sig själv samt använda sina 

möjligheter, vare sig de är medfödda eller förvärvade egenskaper. I likhet med 

Jenner (2004) anses detta behov vara det väsentligaste hos individen eftersom det 

driver den enskilde individens utveckling framåt (Jerlang, 2008). Lärarna menar 

sammanfattningsvis att det är behovet av självförverkligande som skapar en inre 

motivation hos individen.  

6.2.2 Motivationsarbete i matematikundervisningen 

Vid arbetet med att öka motivationen för matematiken hos eleverna sa alla lärarna att 

det var väldigt viktigt att kunna koppla till verkligheten och verklighetsnära saker i 

elevens egen värld, för att eleverna ska kunna få en bättre förstålelse för 

matematikämnet och det matematiska tänkandet. Eleverna måste se en mening med 

det de gör för att det ska kunna bli meningsfullt för dem menar Mona. Detta är något 

som Jenner också förespråkar. Han menar att genom utgå från elevernas perspektiv 

samt låta dem få arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter anpassade 

efter sin egen kunskapsnivå kan meningsfulla lektioner skapas (Jenner, 2004). Detta 

förespråkas även inom det kognitiva perspektivet av motivationsteorier. Där fokus 

ligger på hur våra tankar formar motivationen. Enligt Piaget är det begäret att komma 

underfund, förstå något eller hitta meningen som motiverar oss och leder till ett 

lärande (Imsen, 2006). Alla lärarna har någon gång under intervjun poängterat vikten 

av just detta, att eleverna måste se en mening med det de gör för att ett lärande ska 

kunna skapas. 

Motivationen måste finnas i all undervisning och inlärning för att eleverna själva ska 

vilja lära sig och ta in kunskapen (Brooks, 2005). I resultatet framgår det att 3 av 5 
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lärare använder sig en hel del av iPaden i matematikundervisningen, och till största 

del för att eleverna gillar att arbeta på den. Men även för att de anser att den ökar 

lusten för att räkna hos eleverna. Enligt Richards studie framkom det att de elever 

som fick använda iPaden i undervisningen visade på större samarbetsförmåga, 

engagemang och längre uthållighet i sitt arbete (Harold, 2012). 

Alla lärarna arbetade mycket praktiskt med olika laborativa material för att öka 

intresset och motivationen hos eleverna. De arbetade mycket med material såsom 

pengar, mattestavar, klossar och olika spel. Eleverna fick även göra egna spel och 

skriva egna räknesagor som en kompis sedan kunde få lösa. Att använda sig av 

laborativa material inom matematiken menar även Berggren och Lindroth öka 

elevernas intresse, motivationen och arbetslust för att räkna. Samtidigt som det 

laborativa arbetssättet väcker en lust till att lära, ökar elevernas intresse för 

matematiken. Dessutom medför det laborativa arbetssättet goda förutsättningar för 

djupare funderingar och diskussioner (Berggren & Lindroth, 2004). Både Christina 

och Sara tar också upp vikten av att kunna prata och diskutera matematik 

tillsammans med sina elever för att få en bättre förståelse för matematiken.  

Vid arbetet med att öka elevernas motivation var det dock ingen av lärarna som 

nämnde att de berömde sina elever eller uppmuntrade dem för att öka motivation. 

Inte för att jag tror att lärarna inte berömmer och uppmuntrar sina elever, de ser nog 

det som en sådan självklarhet att de inte tänkte på att nämna det vid intervjutillfället. 

Att alla lärare berömmer sina elever känns självklart men jag tror många lärare inte 

direkt reflekterar över det utan gör det omedvetet varje dag. Dock menar Deci och 

Ryan (1991) att om elevernas handlingar endast är beroende av yttre faktorer och 

inte styrda av eleven själv kommer elevens inre motivation att minska (Deci & Ryan 

1991 se Giota 2002, s. 299). Detta kan jag instämma med men jag tror ändå att den 

yttre motivationen i form av beröm i en viss omfattning kan hjälpa eleverna att styrka 

deras inre motivation. Enligt den klassiska behavioristiska teorin påverkas eleverna 

starkt av detta. Den behavioristiska teorin menar att belöningar och straff är 

anledningen till att individen engagerar sig samt handlar. Men att belöningen inte 

tvunget behöver vara fysisk utan även symboliska, i likhet med att ett barn får ett pris 

eller beröm (Imsen, 2006).  

6.2.3 Motivationens betydelse för eleverna  

Alla lärarnas svar var eniga om att motivationen har en mycket viktigt roll i 

elevernas kunskapsintag och lärande, utan motivation kommer eleverna inte framåt i 

sin utveckling. Det är viktigt att eleverna själva vill lära sig och tycker att det är 

roligt för att ett optimalt lärande ska kunna skapas menar Caroline. Enligt 

motivationsforskarna råder det heller inga tvivel om att elevernas attityd, inställning 

samt egen motivation till att lära sig har stor betydelse för elevernas såväl lärande 

och skolprestationer som utbildning, yrkesval och framtida arbete (Giota, 2002).  

För att kunna motivera eleverna till vilja lära sig krävs det även att läraren kan 

individanpassa arbetet samt uppgifterna efter elevernas kunskapsnivå och intresse 

(Thorén, 2009). I likhet med Thorén (2009) påpekar även Sara det är viktigt att utgå 

ifrån elevernas intressen och kunskaper för att matematiken ska kunna få ett 

kvarstående intresse hos eleverna. Hon menar att man som lärare måste kunna vara 

flexibel i sitt arbetssätt och ta till vara på de tillfällena då eleverna visar ett intresse 

och utnyttja dessa för att ytterligare stärka elevernas intresse. Sara säger ”Det 

betyder nog allt, är de inte motiverade så gör de ingenting.”  
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Vad elevens motivation exakt syftar finns det dock olika åsikter om. En del 

förespråkar att motivationen är situerad (kulturellt/socialt påverkningsbar) medan 

andra utgår från att motivationen beror på individuella skillnader (Giota, 2002). För 

den som förespråkar en mer situerad syn på elevernas motivation kan skolor, klasser 

och speciell undervisning ha en större inverkan på elevernas motivation och vilken 

typ av motivation eleverna kommer att utveckla i relation till skolan och 

skoluppgifter. Vilket kan ses som ett mer optimistiskt synsätt på elevernas 

motivation då den talar för att läraren kan organisera undervisningen på ett sådant 

sätt att den ökar varje enskild elevs motivation. För den som förespråkar att 

motivationen beror på individuella skillnader kan det dock bli svårt för lärarna att 

ändra på elevernas motivation i relation till skolan och skoluppgifterna (Pintrich & 

Schunk 1996). Jag tror dock att den situerade synen påverkar elevernas motivation 

mer än den individuella men att det även kan vara en kombination mellan de båda 

synsätten.  

6.2.4 Motivationens inverkan på elevernas matematikinlärning 

Alla lärarna ansåg att motivationen har en stor påverkan på elevernas 

matematikinlärning. Caroline säger att det gäller att vara motiverad för att ett lärande 

ska kunna ske. Slutar eleverna tro på sin egna matematiska förmåga kommer 

arbetslusten att sjunka och därmed även motivationen (Mange, 1998). Caroline säger 

också ”…det bästa vore att om läraren kan motivera men även att eleverna har en 

egen drivkraft och att föräldrarna kan pusha på lite.”  Som Caroline säger vore det 

bästa om både lärare, föräldrar kan motivera eleverna men även att eleverna själva 

har en drivkraft inom sig, men för att detta ska kunna fungera behövs ett bra 

samarbete sinsemellan eleverna och läraren.   

Christina menar att eleverna måste ha ett intresse för att det ska bli roligt med 

matematiken. För inte så länge sedan gav hon själv sina elever i läxa att hitta på en 

egen räknesaga. Alla sagorna sattes sedan ihop till ett häfte och varje elev gavs en 

kopia. Eleverna tyckte det var jätteroligt, att dels få räkna ut sina kompisars uppgifter 

men även att se sin egen saga i häftet. Uppgiften ledde till att eleverna fick träna sina 

kunskaper samtidigt som de hade roligt att räkna ut svaren. Christinas sätt att utforma 

en läxa som eleverna sedan fick jobba vidare med gjorde att eleverna fick vara 

kreativa och uppgiften fick en större mening. I jämförelse med Christina menar 

Jenner att läraren måste stärka den inre motivationen hos eleven istället för att 

fokusera på de yttre belöningarna genom att göra undervisningarna mer 

meningsfulla. Genom att läraren kan utgå från elevernas egna intressen och 

perspektiv kan elevernas kreativitet, kognitiva flexibilitet och begreppsmässiga 

förståelse stimuleras (Jenner, 2004). Istället för att ha räknat några tal hemma och att 

det hade varit allt, blev uppgiften roligare och mer meningsfull för eleverna och som 

Jenner (2004) nämner kan också elevernas inlärning bättre stimuleras.  

Sara beskrev hur viktigt hon tycker det är med motivationen särskilt för de elever 

som har det svårt med matematiken. I hennes nuvarande klass har hon svaga elever 

som har jättesvårt för matematiken men som tycker att det är jättekul att räkna, på 

grund av att de vill lära sig och är intresserade. Enligt de kognitiva teorierna inom 

motivation ser man människan som en undersökande och nyfiken varelse. Att 

människan är meningssökande och söker mental tillfredställelse. Individens längtan 

efter att bemästra olika uppgifter och söka nya utmaningar ligger i människans natur 

(Imsen, 2006; Jerlang, 2008). Möjligtvis kan detta förklara drivkraften hos Saras 

elever. Hon säger ”Hade de inte haft den viljan, drivkraften så hade de nog varit 
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hjälplös för länge sedan.” Dock utifrån Magnes perspektiv så hjälper inte en stark 

motivation hur länge som helst hos elever med svårigheter inom matematiken. Han 

talar för att om elevernas ska lyckas inom matematiken måste de kunna se på sig 

själva med realistisk blick. Läraren får ett svårt och finkänsligt ansvar att å ena sidan 

kunna uppmuntra varje enskild elev att arbeta efter sin bästa förmåga, men å andra 

sidan uppmana och leda eleven till ett mer individuellt passande läromedel. Han 

menar också att elevernas tillfredställelse upplevs som högst när svårighetsgraden 

anses vara realistisk (Magne, 1998).  

Allt fler elever upplever matematiken som svår och tråkigt. Elever med 

matematiksvårigheter har ofta en svag abstraktionsförmåga samt oklara 

föreställningar beroende på deras begränsande ordförråd. Kan dock laborativa inslag 

i matematikundervisningen skapas där öga och hand används i kombination med att 

eleverna får samtala om vad de ser och gör, kan förutsättningarna för deras 

begreppsbildning bli betydligt större (Malmer, 2002). För Saras elever med 

matematiksvårigheter är Malmers (2002) förhållningssätt till laborativa inslag extra 

viktigt för att eleverna ska kunna bibehålla sin nuvarande motivation och drivkraft 

inom matematiken. Det laborativa arbetssättet upplevs som intresseväckande av 

eleverna, och deras annars korta koncentrationsförmåga förlängs när eleverna blir 

motiverade till att arbeta. Piaget beskrev även handen som ett förlängt redskap åt 

hjärna. Inlärningen av stoffet får betydligt större inverkan hos eleverna och de anses 

bli mer delaktiga när de får ta, känna och arbeta kreativt med matematiken (Malmer, 

2002).  

6.2.5 Elevernas inställning till matematikämnet 

Alla utom en lärare tyckte att elevernas inställning till matematikämnet var god 

överlag i klassen. Eleverna är intresserade och tycker det är roligt att arbeta med 

matte. Christina säger att hennes elever ofta väljer matte när de har valfritt och att de 

är mycket positivt inställda till matematikämnet, något som känns väldigt bra 

påpekar hon. Caroline arbetar i en trea och även hon tycker att eleverna är väldigt 

positivt inställda till matematiken överlag och att de tycker att det är kul, men hon 

kan ändå se en skillnad på deras inställning nu jämfört med ett par år sedan. Det 

finns enstaka elever som inte tycker att det är lika kul med matematiken längre och 

hos dessa elever kan hon se att intresset har sjunkit en del. För Karin har det dock 

varit väldigt olika. Hennes förra klass var mer motiverade till att arbeta med matte än 

hennes nuvarande klass, som inte riktigt är så inställda till matten. Det är väldigt 

individuellt från elev till elev och beroende på vad de gör i matematiken menar hon. 

Karin säger ”kanske det beror på mig också.  Jag är mer åt svenska hållet än matte.” 

Forskningen visar på att lärarens engagemang, intresse och entusiasm för ämnet har 

en central roll för elevernas intresse och motivation för matematiken. Har läraren en 

positiv inställning till matematiken och goda ämnes- och didaktikkunskaper samt en 

vilja att vidarebefordra detta på sina elever finns det en bra grund för lärorika och 

intressanta matematikundervisningar att skapas (Thorén, 2009). Att Karins egen 

inställning inte är lika god till matematiken som till svenska kan var relevant i 

förhållande till hennes elevers inställning men dock inte slutgiltig. Men den kan ha 

en påverkan på undervisningen och därmed hur eleverna ställer sig till ämnet.  

Alla lärarna var eniga om att roten till en negativ inställning till matematiken oftast 

beror på att eleverna inte förstår. När eleverna inte förstår blir matematiken jobbig 

och svår. I Skolverkets (2003) rapport framgår det även där att det blir besvärligt att 
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lära sig om man inte förstår eller ser en mening i det man gör. När man inte vet 

varför man behöver kunna räkna eller till vilken nytta det har (Skolverket, 2003).  

Christina tar också upp att elever kan ha fått sin negativa inställning hemifrån. 

Föräldrarnas inställning till ämnet men även skolan kan påverka eleverna menar hon.   

Detta stöds även av Thorén som menar att elevernas syn på ämnet matematik 

påverkas mycket av föräldrars, syskons och vänners inställningar till själva ämnet. 

Har familjen och vänner en negativ inställning till ämnet blir oftast elevernas 

inställning automatiskt negativ också (Thorén, 2009). Christina menar då även att det 

gäller att få in eleverna i matematiken på ett bra sätt så att de får en positiv bild av 

matematikämnet för att bygga kunna upp en god inställning till ämnet.  

Vid arbetet med att öka elevers motivation med en negativ inställning till 

matematikämnet ansåg lärarna att praktiskt arbete tillsamman med eleven var det 

bästa tillvägagångssättet. Genom att använda sig av mer laborativt material, 

matematiken får inte blir för abstrakt för eleven menar Mona. Både Karin och Sara 

anmärker på att man bör prata med eleven och ta reda på varför eleven har 

svårigheter med matematiken för att få kännedom om problemet och därmed veta hur 

de ska kunna anpassa undervisningen. Som jag nämnt tidigare anses det laborativa 

arbetssättet öka eleverna motivationen och intresse för matematiken (Malmer, 2002).   

6.2.6 Sammanfattning 

Motivation är ett komplext och svårtolkat begrepp som innehåller flera olika teorier 

och definitioner och det är inte lätt att fånga in alla motivationsaspekter under en och 

samma teori (Jenner, 2004). Inom internationell forskning definieras begreppet 

motivation med individens strävan mot ett personligt mål (Skolverket, 2003). Tre av 

lärarna förknippade begreppet med en inre drivkraft som driver individen till att vilja 

lära sig. De andra två lärarna kopplade ihop begreppet motivation med att det ska 

vara roligt att lära sig, och på så sätt menar de att eleverna kan motiveras. Alla 

lärarna var dock överrens om att motivationen spelar en central roll i elevernas 

kunskapsintag och lärande. Lärarna menade att eleverna måste se en mening med det 

dem gör för att det ska kunna ske ett lärande. Skolverket (2003) menar i 

motsvarighet med lärarna att eleverna måste förstå vad de gör och till vilken nytta för 

att matematiken ska bli meningsfull för eleverna (Skolverket, 2003). Motivation 

beskrivs även vara det som oftast framkallar aktiviteten hos individen och håller den 

i liv, det vill säga det som ger den mål och mening (Imsen, 2006).   

Lärarna belyste vikten av att kunna koppla till verklighetsnära saker i elevens egen 

värld för att kunna skapa en bättre förståelse och ökad motivation för 

matematikämnet. För att öka motivationen hos eleverna använder sig lärarna mycket 

av laborativa material i undervisningen. Material såsom pengar, matematikstavar och 

spel som upplevs öka intresset för matematiken hos eleverna. Berggren och Lindroth 

(2004) menar även de att det laborativa arbetssättet väcker lust och intresse för ämnet 

samtidigt som eleverna får en bättre förståelse för matematiken (Berggren & 

Lindroth, 2004). Piaget beskrev handen som ett förlängt redskap åt hjärnan, ju mer 

eleverna får känna och ta på desto större blir inlärningen av stoffet (Malmer, 2002). 

Inslag av laborativa arbetsmetoder där öga och hand kan samarbeta anses öka 

elevernas motivation (Imsen, 2006). Tre av lärarna använder sig även mycket av 

iPaden i undervisningen dels på grund av att den väcker ett stort intresse hos eleverna 

och dels för att den ses som ett positivt verktyg i motivationsarbetet. Utifrån Harolds 

(2012) studie ansågs iPaden också engagera eleverna mer samt skapa längre 

uthållighet hos eleverna i arbetet.  
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Överlag upplevde lärarna att eleverna har en positiv inställning till matematikämnet 

och att det är roligt med matematiken. Dock upplevde två lärare att det kunde vara 

väldigt individuellt från elev till elev. Att elever upplevs ha en negativ inställning till 

matematiken ansågs av både lärarna och Skolverket (2003) oftast bero på att eleverna 

inte förstår eller inte ser någon mening med det de gör (Skolverket, 2003). Förstår de 

inte vad de gör eller varför, blir det svårt för eleverna att få ett sammanhang över 

matematikens betydelse i samhället och i deras vardag.  

6.3 Pedagogiska implikationer  

I resultatet berörs begreppet motivation och vad det innebär för lärarna. Lärarna har 

svårt för att förklara vad det betyder exakt men de beskriver det med en inre drivkraft 

och att det ska vara roligt att lära sig. Inom forskningen beskrivs begreppet som 

svårtolkat och mångtydligt (Jenner, 2004). Trots detta var alla lärarna eniga om att 

motivationen har en stor betydelse för inlärningen. Motivationen utgör en väsentlig 

del i inlärningen enligt lärarna, det är viktigt att eleverna vill lära sig för att de ska 

kunna utvecklas och för att ett kvarstående intresse för matematiken ska kunna 

skapas. När jag kommer ut i verksamheten är motivation något jag kommer jobba 

mycket med tillsammans med eleverna men även kollegorna. I arbetet med 

motivation tas mycket laborativt material och tekniska hjälpmedel upp som positiva 

verktyg i matematikundervisningen. Detta är också något som jag kommer ta med 

mig och fokusera på ute i verksamheten. Det laborativa arbetssättet utgör både goda 

förutsättningar för djupare diskussioner och mer aktiva, motiverande och intresserade 

elever under matematiklektionerna (Berggren & Lindroth, 2004).  Får eleverna ta, 

känna och arbeta mer kreativt betraktas elevernas inlärning av stoffet ge större 

inverkan (Malmer, 2002).  

I matematikundervisningen tror jag att det laborativa arbetssättet inte bara skapare ett 

större intresse och ökar motivationen hos eleverna, utan även ger eleverna en bättre 

förståelse samt inlärning av stoffet när flera sinnen får arbetar samtidigt och 

tillsamman. Dock krävs det kapital för att köpa in material och även kunskap för att 

kunna använda det. Det räcker inte med att endast ge eleverna materialet och tro att 

det kommer att skapa ett bättre lärande. Ett effektivt arbetssätt som jag kommer att ta 

med mig ut i verksamheten, men jag tror också att det behövs mer kunskap om olika 

material och tekniska hjälpmedel för att det ska ge den effekten som önskas ute i 

verksamheten.  

6.4 Fortsatt forskning 

Studien gjordes med 5 verksamma lärare i årskurserna 1-3 med syftet att undersöka 

hur lärare motivera sina elever till att lära sig matematik. För att få ett bättre resultat 

hade det optimala varit om ett större antal lärare hade medverkat i studien. Det hade 

även varit intressant att genomföra observationer i de klasser som deltagarna är 

verksamma i för att se om deras arbetssätt stämmer överens med deras svar. Inte för 

att jag inte tror att de sa sanningen men det händer att undersökningsdeltagare lätt 

svarar med hänsyn till vad de tror att intervjuaren vill höra. Det hade även gett ett 

mer genomgripande resultat i studien om observationer hade genomförts tillsammans 

med intervjuerna. Dock fanns inte tiden till att göra både intervjuer och 

observationer.  

Det hade också varit intressant att intervjua mellanstadielärare och se om arbetet med 

att öka elevernas motivation i matematiken skiljer sig åt och hur, samt ifall äldre 

elever är mindre motiverade än yngre elever och varför.  
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Bilaga 1 

 
Hej! 

Jag heter Tova Karlsson och läser till grundskolelärare vid Linnéuniversitetets i 

Kalmar. Jag är nu inne på min sista termin och ska skriva mitt slutliga 

examensarbete. Jag vill nu gärna få kontakt med dig som är en yrkesverksam lärare i 

årskurs 1-3 för en intervju. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare för 

grundskolans tidigare år motiverar sina elever till att lära sig matematik. Där jag har 

följande frågeställning: 

 

 Vad innebär begreppet motivation för verksamma lärare i årskurserna 1-3?  

 Hur upplever verksamma lärare i årskurserna 1-3 att motivationen har för 

påverkan på elevernas inlärning i matematiken?  

 Hur arbetar verksamma lärare i årskurserna 1-3 med att öka elevernas 

motivation för matematik?  

 

Intervju kommer att var helt anonym och namn, arbetsplats samt kommun kommer 

inte att nämnas. Hela intervjun kommer att spelas in för att svaren ska kunna 

sammanställs på ett tydligt och korrekt sätt. Allt inspelat material kommer att tas bort 

så fort det blivit sammanställt och behandlat. I min undersökning kommer jag att ta 

hänsyn till de fyra huvudkraven inom forskningsetiska principer utformat av 

Vetenskapsrådet (2002).  

 

Informationskravet - Forskaren ska informera undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare om deras uppgift i projektarbetet samt vilka villkor som gäller för 

medverkande deltagare. Forskaren ska upplysa att deltagandet är frivilligt och att 

man har rätt till att avbryta sin medverkan när man vill. Informationen till deltagarna 

ska innehålla all tänkbar information om den aktuella undervisningen som skulle 

kunna påverka deras vilja att delta.  

 

Samtyckeskravet - Forskaren ska erhålla undersökningsdeltagarens och 

uppgiftslämnarens samtycke. Deltagarna har rätt i att självständigt bestämma om på 

vilka villkor samt hur länge den ska delta i undersökningen. Deltagarna ska kunna 

avbyta sin medverkan utan att det får några negativa följder för dem.  

 

Konfidentialitetskravet - Alla uppgifter om personernas identitet i undersökning ska 

lagars, antecknas och avrapporteras så att den enskilda människan inte kan 

identifieras av utomstående. Särskilt om det gäller uppgifter som kan uppfattas vara 

etiskt känsliga, vilket innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för obehöriga att 

komma åt uppgifter.  

 

Nyttjandekravet - Insamlade uppgifter om enskilda individer för forskningsändamål 

får inte användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften samt kommersiellt bruk.  

 

Deltagandet är frivilligt och du har all rätt att avbryta din medverkan när du vill. 

Har du frågor är du mer än välkommen att kontakta mig. Tack för din tid! 

 

Tova Karlsson         Mob: 07………  Mail:_____@student.lnu.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  
 

Inledning: Beskriv lite om vem du är, när du tog lärarexamen, vilken behörighet du 

har samt hur länge du har arbetat som verksam lärare i skolan.  

 

 Hur arbetar du med att öka elevernas motivation för matematiken i 

undervisningen? 

 

 Beskriv vad begreppet motivation betyder för dig som lärare?  

 

 Vad tror du det betyder för dina elever?  

 

 Hur påverkas elevernas matematikinlärning av motivation?  

 

 Hur skulle du beskriva en motiverad elev? 

 

 Kan du berätta om något speciellt tillfälle då dina elever var väldigt 

motiverade att jobba med matte? 

 

 Hur upplever du att dina elevers inställning till matematikämnet är?  

 

 Vilka faktorer tror du kan påverka elevernas negativa inställning till ämnet? 

 

 Hur skulle du motivera en elev med en negativ inställning till matematiken? 

 

 Använder du något knep eller speciellt material för att öka elevernas 

motivation?  

 

 Jag har inga fler frågor. Finns det något mer som du vill tillägga som jag inte 

har tagit upp eller belyst? 

 


