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”Vilja att lära” 

Lärares erfarenheter kring faktorer som påverkar elevers inre motivation i att utveckla 

sin kommunikativa förmåga i matematik 

 

”Willingness to learn” 

Teachers´ experiences on factors affecting students´ intrinsic motivation to develop their 

communication skills in mathematics. 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som enligt matematiklärarna i årskurs 

4-6 påverkar elevers förmåga att känna inre motivation då de kommunicerar 

matematiskt. Till syftet hör även att undersöka hur dessa matematiklärare beskriver att 

de undervisar och lektionsplanerar för att stärka elevers inre motivation då de 

kommunicerar matematiskt samt hur undervisningen i att utveckla den kommunikativa 

förmågan uppfattas av eleverna. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjustudier 

av fyra erfarna matematiklärare med minst 15 yrkesverksamma år bakom sig. För att 

ytterligare öka träffsäkerheten och erhålla en än mer fullständig helhetsbild har två 

systematiska observationer och sex elevintervjuer adderats som undersökningsmetoder. 

Studiens resultat visar att det föreligger en mängd faktorer som inverkar på elevers inre 

motivation att kommunicera matematiskt. Lärarinformanterna i studien pekar på flera 

faktorer som skolmiljö, lärarens förhållningssätt, kognitiva faktorer samt den sociala 

tillhörigheten som starka inverkningskomponenter till elevers lärande i matematik. 

Vikten av bland annat elevers delaktighet och inflytande i skolarbetet, välmående, 

självkänsla samt kvaliteten och variationen på matematikuppgifter och metoder är 

betydelsefulla faktorer som har framträtt i undersökningen. Dock föreligger det en 

problematik för lärarna, att under varje undervisningssituation uppfylla den mängd krav 

som ställs på dagens lärare. Kraven upplevs av lärarinformanterna som i det närmaste 

utopisk. Det resulterar i att åtskilliga faktorer som matematiklärarna i möjligaste mån 

försöker uppfylla för att stärka elevers inre motivation att kommunicera i matematik, 

åsidosätts. Utifrån elevintervjuer och observationer bekräftas att de faktorer som 

lärarinformanterna tillkännagav under intervjuerna inte alltid framträder eller upplevs i 

undervisningssammanhang. Slutsatsen som styrkts av litteraturstudier pekar därför på 

att skolans struktur och de krav som ställs på lärarna hämmar elevers inre motivation att 

kommunicera matematiskt. 
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Tack 
 

När vi nu är inne i slutspurten av skrivprocessen finns det några personer som vi gärna 

vill uppmärksamma och som på sitt allra bästa sätt har bidragit till att vår studie blivit 

realiserad.  

 



  
 

ii 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra intervjuinformanter och 

observationsklasser. Utan er vore denna studie inte möjlig att genomföra. Tack för att ni 

varit så öppna och generösa med era berättelser och har givit av er värdefulla tid. Vi vill 

också rikta vårt varmaste tack till vår handledare John Örtendahl som varit ett stort stöd 

för oss i vår skrivprocess och bidragit med konstruktiv kritik, uppmuntran, beröm och 

vägledning. Sist men inte minst vill vi tacka de personer som står oss allra närmast, 

nämligen våra familjer och vänner. Vi är fullt medvetna om att processen med 

examensarbetet har varit påfrestande även för er och vill därtill rikta ett stort tack för 

den stöttning och förståelse som ni givit oss genom hela skrivprocessen.  
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1 Inledning 
 

Alla människor bär på en inre motivation som vi drivs av för att försöka förstå vår 

omvärld. För att människan ska vidmakthålla lusten att söka och tillgodogöra sig 

kunskap kvävs emellertid att vi får vår inre motivation stimulerad (Gärdenfors, 2010). 

Följaktligen har läraren mycket att vinna på genom att vidmakthålla elevernas naturliga 

lust att lära i undervisningssammanhang och skapa ett möte mellan skolans innehåll och 

elevernas livsvärld. Peter Gärdenfors (2010), professor i kognitionsvetenskap vid Lunds 

universitet menar dock att skolans struktur och arbetssätt hämmar elevers inre 

motivation och viljan att lära. Han framhåller att vardagligt lärande (lärobokslöst- och 

strukturlöst) utanför skolans väggar oftast bygger på inre motivation, det vill säga 

motivation som är förankrad i individen själv och styrs av elevens egen nyfikenhet och 

drivkraft. Medan skolans motivation fortfarande starkt bygger på yttre 

motivationsfaktorer i form av belöningar. Enligt Gärdenfors (2010) ställs lärarna inför 

en enorm utmaning, att vidmakthålla elevers naturliga lust att lära trots skolans 

kvävande motivationsstruktur. Gärdenfors (2010) hävdar att bästa lärandet uppstår när 

elever ser meningsfulla sammanhang och i dialog med andra. Han betonar det 

meningsfulla lärandet som uppstår när läraren fångar upp elevens intressen och knyter 

dem till ämnet och undervisningen. Det skapar djupare förståelse och motivation hos 

eleven när den kan relatera till sin egen livsvärld. I grundskolans kursplan för matematik 

2011 anges att ”Undervisningen i matematik ska bidra till att eleverna utvecklar intresse 

för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 

(Skolverket, 2011:62). 

 

Elevers möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt eget lärande har stor betydelse 

för deras lust och motivation att söka och tillgodogöra sig kunskap (Gärdenfors, 2010).  

Att elever ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt eget lärande är en lagstadgad 

rättighet och bör vara en självklarhet (Skolverket 2011). Trots det har vi under våra 

besök ute i skolorna uppmärksammat att så inte är fallet på flera av grundskolorna. 

Nedan följer ett utdrag ur den svenska grundskolans läroplan (Skolverket, 2011):  

 
• Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. (s.7) 

 

• Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 

att pröva egna idéer och lösa problem. (s.9) 

 

Joanna Giota (2013), docent vid Göteborgs universitet menar att svenska skolan inte tar 

tillvara elevernas inre motivation och lust att lära. Skolan klarar varken av att stötta de 

svagaste eller utmana de starkaste, vilket leder till bristande motivation hos alla. Vidare 

hävdar Giota (2013) att det inte finns några omotiverade elever, däremot anser hon att 

eleverna kan vara omotiverade för det skolan vill att de ska vara motiverade för. Alla 

elever ställer inte upp på skolans arbetssätt och innehåll, därför är det i högsta grad 

viktigt att man utgår från varje enskild elevs inre motivation, det vill säga att 

individualisera. Det är den inre motivationen och lusten att lära som ger de mest 

bestående kunskaperna enligt Giota (2013).  

 

När vi har läst litteratur om ämnet motivation har studier med specifika 

ämnesinriktningar varit begränsade. Merparten är gjorda utifrån motivation i generell 

kontext och vi har endast påträffat ett fåtal studier som fokuserar på inre motivation i ett 

matematiskt sammanhang. Som det förefaller saknas omfattande studier med dylik 

inriktning. Ur denna tanke föddes idén som blev fundament för vår 
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undersökningsstudie. Syftet är dock inte att täcka den lucka som vi menar saknas i det 

matematiska sammanhanget utan snarare att bidra med en liten pusselbit. 

 

En grundtanke utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande uppfattas språket och 

kommunikationen med andra människor som det viktigaste redskapet för lärande. Säljö 

(2010) pekar på att det är genom språket vi kan dela erfarenheter och kunskap med 

varandra och på så vis utveckla vårt tänkande. Som tidigare berörts hävdar även 

Gärdenfors (2010) att det bästa lärandet uppstår när elever ser meningsfulla 

sammanhang och i dialog med andra. Även Malmer (2002) och Löwing (2006) 

framhåller kommunikationens roll som en synnerligen viktig faktor gällande elevers 

förutsättningar att lättare ta till sig kunskap. Därför föll valet av motiverande skäl på 

kommunikationsförmågan som är en av fem förmågor vilka eleverna ska utveckla inom 

matematiken. Kommunikationsförmågan är därutöver nära sammankopplad med 

begrepp- och resonemangsförmågan (Häggblom, 2013). Således är kommunikationens 

roll av betydande vikt för utvecklingen av flertalet av de fem huvudförmågorna i 

matematik. Nedan följer ett utdrag ur den svenska grundskolans läroplan 2011: 

”Eleverna ska genom undervisningen i matematik utveckla sin förmåga att 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang” (Skolverket, 

2011:63). 

 

Ur vår synvinkel är vikten av att studera inre motivation betydande för att öka elevers 

lust att lära i skolan. Som blivande matematiklärare har vi valt att inrikta oss på att 

undersöka hur lärare kan locka fram elevers naturliga lust att lära inom matematiken, 

med fokus på kommunikationsförmågan. Kursplanen i matematik framhåller att 

undervisningen i matematik ska hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att 

kommunicera matematiskt. Förmågan ska bedömas utifrån kunskapskraven som det 

undervisas om genom det centrala innehållet (Skolverket, 2011). Vårt syfte är dock inte 

att begränsa studien till ett specifikt ämnesområde i det centrala innehållet utan förhålla 

oss till den matematiska helhet som berör undervisningen för årskurs 4-6. Vi vill få 

kännedom om vilka faktorer som enligt matematiklärarna påverkar elevers inre 

motivation i en matematisk kontext. Vi vill också granska hur matematiklärare 

beskriver att de undervisar och lektionsplanerar för att stärka elevers inre motivation då 

de kommunicerar matematiskt. För att ytterligare öka studiens träffsäkerhet och erhålla 

en mer fullständig bild har vi valt att addera elevers syn och tankar relaterat till inre 

motivation i att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som enligt matematiklärarna i årskurs 

4-6 påverkar elevers inre motivation i att utveckla sin kommunikativa förmåga i 

matematikundervisningen. Till syftet hör också att undersöka hur dessa matematiklärare 

beskriver att de undervisar och lektionsplanerar för att stärka elevernas inre motivation i 

att utveckla sin kommunikativa förmåga i matematik samt hur den uppfattas av 

eleverna. 

 

Vår studie har utgått från följande frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer påverkar enligt matematiklärarna elevers förmåga att känna inre 

motivation då de kommunicerar matematiskt? 

 Hur beskriver matematiklärarna att de undervisar och lektionsplanerar för att stärka 

elevers inre motivation då de kommunicerar matematiskt samt hur undervisningen i 

att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik uppfattas av eleverna? 
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3 Teoretisk bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer vi definiera begrepp som förekommer i denna studie samt 

genom olika källor beskriva vad tidigare forskning säger kring vårt valda ämne. 

Avslutningsvis beskrivs faktorer som enligt olika källor påverkar elevers inre 

motivation i matematikundervisningen. 

 

 

3.1 Matematik och de matematiska förmågorna i läroplanen 
 

Nationalencyklopedins (2015) definition av matematik är ”en abstrakt och generell 

vetenskap för problemlösning och metodutveckling”. Vidare står det att matematik är 

abstrakt då den har avskilt sig från det konkreta ursprunget i problemet. Matematiken 

blir då generell och kan tillämpas i många situationer. Karlsson och Kilborn (2015) 

understryker att denna definition stämmer väl överens med dagens skolundervisning. 

Dock krävs det en genomtänkt konkretisering för att skapa förståelse och mening i det 

matematiska innehållet. Målet med matematikundervisningen blir alltså abstraktionen, 

att eleverna kan frigöra sig från materialet för att utveckla ett generellt tänkande. Det 

generella tänkandet hjälper i sin tur eleverna att utveckla förmågorna som är 

framskrivna i läroplanen för matematik. I den svenska läroplanen för grundskolan 2011 

beskrivs matematiskt kunnande i fem förmågor där eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att (Skolverket 2011:63): 

 
 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder 

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter 

 Föra och följa matematiska resonemang 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

 

Förmågorna är svåra att separera till isolerade kunskapsdelar och går ofta in i varandra i 

undervisningen. Förmågorna bör ses som kvaliteter som eleverna ska utveckla genom 

det centrala innehållet (Häggblom, 2013). 

 

 
3.1.1 Kommunikationsförmågan 
  

Begreppet kommunikation definieras med att samtala, där man tillsammans med andra 

skapar och byter innebörder. Tidigt lär sig barn de kommunikativa reglerna för hur man 

kommunicerar till vardags i olika sociala sammanhang. När barnen kommer till skolan 

måste de lära sig kommunicera i nya kulturella sammanhang, i ämnen som till exempel 

matematik. Kunskap om särskilda symboler, uttryck och regelsystem blir en 

förutsättning för att eleverna ska kunna vinna ny kunskap och ta till sig det nya språket 

(Wistedt, 2001).  Att det matematiska språket är exakt och entydigt ser Karlsson och 

Kilborn (2015) både som en styrka men också problematiskt då det kan skapa konflikt 

mellan elevens vardagsspråk och det matematiska språket. Även Löwing (2006) belyser 

dilemmat som kan uppstå när läraren och eleverna har olika språklig kompetens och 

även om man blandar vardagsspråk med det specifika matematiska språket. Termer i det 

matematiska språket kan ha en helt annan innebörd och precision än i vardagsspråket 
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vilket kan skapa oklarheter och missförstånd mellan lärare och elever. Malmer (2002) 

understryker att många elever kan uppfatta det matematiska språket som främmande då 

det skiljer sig från vardagsspråket de är vana vid. Lärare måste kunna variera den 

språkliga nivån så att ingen elev går miste om lärarens framställning. För elever med 

läs- och skrivsvårigheter kan det matematiska språket medföra att misslyckanden i 

matematik och en oförmåga att uttrycka sig matematiskt förstärker handikappet.  

 

Matematik handlar inte enbart om att göra beräkningar. Eleverna ska matematiskt kunna 

samtala, argumentera och redogöra. Det är genom att diskutera med andra och ta del av 

andras lösningar som eleverna får en djupare kunskap. Då matematiken är abstrakt i sin 

karaktär blir språket avgörande både i förförståelse men även för att kunna tillämpa och 

kommunicera matematik (Karlsson och Kilborn, 2015). Häggblom (2013) betonar också 

språkets betydelse och användning för elevers matematiska utveckling. Språket är 

grundpelaren för lärande i matematik där undervisningen bör vara språkorienterad med 

aktiva sociala interaktioner. Matematisk kommunikation går ut på att utveckla förmågan 

att kunna redovisa lösningar och använda matematiska uttrycksformer. Genom 

matematisk kommunikation i klassrummet ska eleverna kunna resonera matematiskt, 

finna samband och tillämpningar, lära sig formulera sig korrekt samt göra antaganden 

och på så sätt lösa problem. Ett precist matematiskt språk gör att den matematiska 

kommunikationsförmågan kan bli ett funktionellt verktyg för eleven även utanför 

skolan. 

 

Redan i slutet av årskurs 3 ska eleven enligt kunskapskraven för godtagbara kunskaper i 

matematik kunna ”… beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 

fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra 

matematiska uttrycksformer med viss anpassning till innehållet” (Skolverket, 2011:67). 

Dessa mål finns också med i kunskapskravet för betyg E i slutet av årskurs 6 där eleven 

även ska kunna följande: ”I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa 

matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska 

argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt” (Skolverket, 2011:68). 

Läroplanens intension förespråkar en mångsidig språkanvändning där eleven under hela 

sin skolgång stegvis utvecklar sin förmåga att använda det matematiska språket både 

muntligt och skriftligt (Häggblom, 2013).  

 

 

3.2 Vad är motivation? 

 

Motivation, även kallat drivkraft, är de biologiska, psykologiska och sociala faktorer 

som ger upphov till, ger riktning till och upprätthåller ett beteende i olika grader av 

intensitet för att uppnå en målinriktad handling (Imsen, 2006). Behovet av att förstå och 

kunna förklara orsaker bakom driften av individers ageranden är viktigt i 

mänsklighetens strävan efter att nå ökad kunskap och framgång. Begreppet motivation 

har genom alla tider varit föremål för diskussioner bland forskare och åtskilliga 

förklaringsteorier har framlagts. Dess komplexitet har problematiserats ur en mängd 

olika perspektiv men än idag har inte forskningen resonerat sig fram till en unison 

tolkningsram. Enligt Imsen (2006) bör motivation ses som ett flerdimensionellt begrepp 

som kort sammanfattat utgörs av tre fundamentala dimensioner av det mänskliga 

psyket. Den känslomässiga basen, det kognitiva systemet, det vill säga förnuftet samt 

motivationen. Dessa beståndsdelar är nära sammanflätade, där motivationen får liv i 

samspelet mellan förnuft och känsla. Vi människor lever i en komplex omvärld där den 
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kulturella tillhörigheten och sociala interaktioner utgör en viktig grund som bidrar till 

skapandet av individens motivationssystem (Imsen, 2006). 

  
Jenner (2004) framhåller liksom Imsen (2006) motivationsgreppets komplexitet och 

motsätter sig den enkelspåriga syn om påståendet att endast en enda motivationsteori 

borde betraktas som heltäckande, utan inkludering av exempelvis den påföljd som 

sociala interaktioner och personliga erfarenheter kan ge upphov till. Han betonar vikten 

av de effekter som kan uppstå och menar att dessa har en notabel inverkan på 

motivationsprocessen.  

Hannula (2006) framhåller motivationen som beroende av individens behov, riktning av 

mål samt meningsfullhet i sina handlingar. Vidare hävdar han att motivationsfaktorn 

skiljer sig från individ till individ och påverkas i hög grad av personliga erfarenheter.  

Wery och Thomson (2013) definiera motivation som en process där individen värdera 

nyttan av att anstränga sig för att lyckas nå ett mål mot sannolikheten att framgångsrikt 

uppnå målet. Om individen upplever bekräftelse på sin egen förmåga eller får den 

bekräftad av andra, ökar motivationsintensiteten. Fortsättningsvis konstaterar de att 

människors motivation påverkas av flertalet olika faktorer såsom förväntningar på sig 

själva, framgång och misslyckanden, olika svårigheter som eleven upplever både i och 

utanför skolan, bedömning och lärarrespons. Även den sociala omgivningens 

uppfattningar har enligt författarna stor inverkan på motivationen. 

Till synes är det ingen enkel uppgift att definiera begreppet motivation. I vår samtid har 

dock flertalet motivationsforskare enats om en gemensam tes, nämligen 

motivationsbegreppets komplexitet. Ytterligare begrepp som bör klarläggas och som 

flitigt brukas i följe med motivation är ”lust”. Det finns dock en betydande skillnad som 

är värd att notera. Motivation är alltid riktat mot ett mål, medan lust är en del av själva 

processen och fordra inte en konkret slutdestination (Imsen, 2006).  

 

 
3.2.1 Motivationsteorier 

 

Motivation kan betraktas ur flera olika perspektiv och utgör en viktig drivkraft bakom 

elevers inlärning i skolan (Gärdenfors, 2010). För att erhålla djupare förståelse för vilka 

faktorer som påverkar motivationen samt de grundläggande aspekter som skapar 

motivation är det relevant att introducera några betydelsefulla motivationsteorier. De 

teorier som presenteras ger en bred förståelse för fenomenet motivation. Nedan 

framhålls fem klassiska teorier (hedonism, behavioristisk teori, kognitiv teori, 

behovsteori samt sociokulturell teori) vars synsätt och definition av motivation 

särskiljer sig men kan i situationer och sammanhang förenas. Vidare diskuteras 

begreppen och innebörden av inre och yttre motivation samt prestationsmotivation. 

Avslutningsvis berörs även samspelet mellan inre och yttre motivationsfaktorer ur ett 

matematiskt skolperspektiv.  

 

 
3.2.1.1 Hedonism 

 

De äldsta motivationsteorierna kan härledas tillbaka till antikens Grekland och filosofen 

Epikuros som betraktas som grundare av den hedonistiska synen på motivation. Teorin 
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handlar om sökandet efter njutning (lust) och undvikande av lidande (olust), vilket anses 

vara människans enda drivkraft inom hedonismen (Imsen, 2006).  

 

 
3.2.1.2 Behavioristisk teori 

 

Ur klassisk behavioristisk synvinkel är huvudmotivet till varför människor handlar och 

engagerar sig sprungen ur hedonismprincipen med den skillnaden att huvudmålet för 

motiverande handlingar premieras med belöning eller hot om bestraffning (Hedegard 

Hein, 2012). Imsen (2006) menar att erfarenheten av belöningsupplevelsen ger upphov 

till intensifierad motivation medan bestraffningserfarenheten stärker motivationen 

genom att inte vilja återuppleva samma obehag. Den pedagogiska verksamheten 

genomsyrades under många år av behaviorismens motivationsprinciper med belöningar 

i form olika fysiska och symboliska premier. Än i dag finns tydliga spår av 

behavioristiska motivationsprinciper kvar i skolverksamheten. Det mest framträdande 

belöningssystemet torde vara betygssystemet som starkt påverkar åtskilliga elevers 

motivation i skolarbetet.  

 

 
3.2.1.3 Kognitiv teori  

 

Under 1970-talet kom stark kritik mot det behavioristiska synsättet och intresset för den 

klassiska behaviorismen avsvalnade i takt med det kognitiva perspektivets frammarsch. 

De kognitiva teorierna fäster stor vikt vid hur våra tankar formar den enskilda 

individens motivationsintensitet. Den utgår från människan som en nyfiken och 

meningssökande varelse med ett begär av att förstå och söka mening. Vi handlar och 

engagera oss för att det ger oss mental tillfredställelse och viljan att bemästra nya 

utmaningar ligger i människans natur enligt de kognitiva teorierna (Hedegard Hein, 

2012).  

 

Jean Piaget var en av 1900-talets giganter gällande forskning om barns utveckling. Det 

mest centrala i Piaget teorier återfinns i användandet av konflikter som tänkandets 

näring. Det vill säga, det är först när saker och ting inte riktigt hänger samman som barn 

börja tänka och vill söka efter förklaringar till problematiken, som de nyfikna och 

meningssökande individer människor är enligt den kognitiva teorin (Imsen, 2006). 

Barns kognitiva utveckling är enligt Piaget biologiskt betingade, vilket innebär att barn 

inte kan tillgodogöra sig kunskap som är för avancerade för sin biologiska utveckling 

(Säljö, 2010). För att förstå Piagets motivationsteori måste begreppen assimilation och 

ackommodation introduceras. Människan har ett behov av att förstå sin omvärld, av den 

anledningen måste anpassning ske. Det kan enligt Piaget ske på två sätt. Genom 

assimilation, vilket innebär att anpassa ny information i redan befintliga tankestrukturer, 

varpå känslor av välbefinnande och motivation infinner sig. Eller genom 

ackommodation vilket innebär att redan invanda tankestrukturer måste lämna plats för 

nya. Det uppstår då en kognitiv konflikt mellan nya och gamla tankestrukturer som ger 

känslor av obehag. Enligt Piaget är det dessa obehagskänslor som motiverar oss att 

minska obehaget (Säljö, 2010). 
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3.2.1.4 Behovsteori 

 

Behovsteorin härstammar ursprungligen från det humanistiska perspektivet, vilken 

förutsätter att människan har ett spektra av medfödda eller inlärda behov som ligger till 

grund för motivationen (Imsen, 2006). Dessa behov syftar inte enbart till fysiska behov 

utan sociala interaktioner och kognitiva processer är viktiga värden som måste tas i 

beaktande. Det mest centrala inom behovsteorierna är enligt Imsen (2006) två aspekter:  

1.   Behovens intensitet och dominans skiljer sig från individ till individ. 

2. Behoven uppstår i allmänhet på grund av både inre ”bristtillstånd” och yttre 

stimulans.  

 

Den mest framstående behovsteoretikern inom humanistisk psykologi, Abraham 

Maslows har fått starkt fäste i den pedagogiska verksamheten. Maslows behovshierarki, 

behovspyramid eller behovstrappa är förklaringsmodeller för hur människan prioriterar 

sina olika behov. Behovspyramiden består av följande fem behovsnivåer: fysiska behov, 

behov av trygghet, behov av gemenskap, behov av uppskattning och högst upp återfinns 

behov av självförverkligande. Det mänskliga beteendet är enligt teorin betingat av 

otillfredsställda behov med ett begär om att bli tillfredsställda (Hedegard Hein, 2012). 

Maslows menar att vi måste tillgodose våra behov i kategorisk ordning med 

grundtanken att behoven på lägre nivå måste tillfredsställdas innan högre behov kan bli 

relevanta för individen. Förbigås något av stegen finns risk att psykisk ohälsa uppstår 

(Imsen, 2006). Dock finns inget empiriskt stöd för den teorin. Kritiska röster har på 

senare tid hörs från olika håll som anklagar Maslows behovsmodell att i realiteten inte 

ta hänsyn till individers olikheter eller kulturskillnader när det avser behov (Imsen, 

2006).  
 

 
3.2.1.5 Sociokulturell teori 

 

Flertalet psykologiska teorier inriktar sig på människan som individ. I den 

sociokulturella teorin framställs människan inte enbart som en enskild individ utan som 

individer i ett större socialt sammanhang (Imsen, 2006). Lev Vygotskij, av många 

ansedd som grundare av det sociokulturella perspektivet på lärande, menar att språket är 

vårt viktigaste kulturella redskap som får liv och näring genom interaktion med andra 

människor. Han framhåller specifikt språket, kulturen och miljön som avgörande 

faktorer för allt lärande och betonar att allt tänkande samt den intellektuella 

utvecklingen hos varje enskild individ tar sin utgångspunkt ur sociala aktiviteter och 

sammanhang (Säljö, 2010). Med elevers motivation i skolarbetet som utgångspunkt bör 

Vygotskijs myntade begrepp ”den proximala utvecklingszonen” introduceras. Med den 

proximala utvecklingszonen avser Vygotskij avståndet mellan vad en individ kan 

bemästra på egen hand och vad denne kan klara av med hjälp av en mer erfaren och 

kunnig person. Han beskriver lärandet som en tvåstegsmodell. Nivå ett sker i sociala 

sammanhang, i interaktion med andra. Processen förflyttas sedermera vidare till en 

individuell kognitiv nivå och utvecklas till ett inre samtal med sig själv (Imsen, 2006). 

Ett förenklat sätt att beskriva processen ur ett skolperspektiv är att elever lär sig genom 

socialt samspel, med stöd av erfarna, kunniga lärare som kan vägleda dem. Därefter 

vidareutvecklar eleven kunskapen på individuell kognitiv nivå. Till synes har läraren en 

betydande uppgift att genom beröm och uppmuntran vägleda eleverna genom 

exempelvis en matematisk problemlösningsuppgift och bidra med verktyg som skapar 

förståelse för problemet hos eleverna. Utifrån denna process utvecklas eleverna och får 

insikt till egna lösningar. Elevuppgifter skall därutöver vara av utmanande karaktär, det 
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vill säga något över rådande prestationsnivå och ske i en process där kunniga individer 

med högre kunskapsnivå skall stödja eleverna i sin utvecklingsprocess (Jenner, 2004 

och Hattie, 2009). I förhållande till motivation anses sociokulturell teori följaktligen 

betrakta motivationsfaktorn som ett samspel mellan inre och yttre faktorer fast med en 

given tyngdpunkt på kommunikationen och dess kvaliteter och mindre fokus på 

individens egenskaper och miljöns kvaliteter (Imsen, 2006).  

 

 
3.2.2 Inre och yttre motivation ur ett skolperspektiv 

 

Idén om att sortera motivationsfaktorn i två huvudkategorier har under lång tid figurerat 

i forskningssammanhang. Distinktionen dem emellan benämns som yttre och inre 

faktorer. Yttre motivation utgörs i skolsammanhang främst av exempelvis betyg, 

belöningar, respons, beröm, det vill säga motivationsfaktorer som uppstår i elevens 

omgivning och ligger utanför individens kontroll. Inre motivation är i motsats till yttre 

förankrad i individen själv och styrs av elevers egen inneboende nyfikenhet och 

drivkraft (Hedegard Hein, 2012).  

 
 
3.2.2.1 Yttre motivation 

 

Ur behavioristiskt perspektiv är människan en passiv och påverkningsbar varelse som 

kan styras utifrån. Belöning och bestraffning anses som viktiga styrningsredskap i 

inlärningsprocessen, vilket grundar sig i teorin om att människan vill uppleva välbehag 

och undvika obehag (Imsen, 2006). Motivationen uppstår således inte på naturlig väg, 

det vill säga genom människans egen vilja och drivkraft utan påverkas av yttre faktorer. 

Denna definition av motivation kallas yttre motivation. I ett lärandesammanhang 

innebär det att läraren driver eleven framåt med behavioristiska inslag i form av 

belöningar och bestraffningar (Hannula, 2006). Ur detta perspektiv hamnar elevens inre 

drivkraft i skymundan, vilket Gärdenfors (2010) med flera ställer sig starkt kritiska 

emot.  

 

 
3.2.2.2 Inre motivation 

 

Inre motivation härstammar från den kognitiva och humanistiska psykologin och 

innebär att utföra eller intressera sig för något av ren nyfikenhet och lust, utan inverkan 

av yttre belöningsfaktorer eller resultatet som utförandet eller intresset föranleder. Det 

handlar om att belöna sig själv. Elever med stark inre motivation har ofta god 

självkänsla och målmedvetenhet som driver eleven framåt (Wery och Thomson, 2013). 

Boström och Svantesson (2007) menar att det handlar om mål som eleven eftersträvar 

att uppnå. Det är genom målmedvetenhet som motivationen stimuleras och när känslan 

av att lyckas uppnå målet infinner sig stärks självkänslan. 

 

Det finns tre grundläggande behov som enligt Chirkov, Ryan och Sheldon (2011) måste 

tillgodoses för att elever ska känna inre studiemotivation. 1. Kompetensbehovet, vilket 

innebär förutsättningar att utvecklas i skolan. 2. Samhörighetsbehovet som innebär att 

utveckla goda relationer till kamrater och lärare. 3. Automonibehovet, omfattar elevers 

självbestämmanderätt som i skolsammanhang exempelvis kan innebära vilket arbetssätt 

eleven vill använda för att lära sig ett specifikt matematiskt innehåll. Inflytande och 

delaktighet i det egna lärandet är viktiga faktorer som enligt Chirkov, Ryan och Sheldon 
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(2011) främjar motivationen. Gärdenfors (2010) framhåller vikten av att vidmakthålla 

elevers naturliga lust att lära och betonar det meningsfulla lärandet som uppstår när 

läraren fångar upp elevens intressen och knyter dem till ämnet och undervisningen. Det 

skapar djupare förståelse och genom att behärska uppgiften känner eleven 

tillfredställelse och den inre motivationen ökar. Det är således angeläget att läraren 

strävar efter goda relationer med sina elever hävdar Wery och Thomson (2013). 

 

 
3.2.2.3 Prestationsmotivation 

 

Ytterligare en form av motivation som är värd att uppmärksamma i skolsammanhang är 

prestationsmotivationen. Prestation förutsätter mål och handlar om individers strävan att 

framgångsrikt uppnå förutbestämda mål. När en elev ställs inför en utmaning med 

avseende att prestera, väcks två motstridande impulser inom oss enligt Imsen (2006). 

Lusten att ge sig i kast med uppgiften för egen tillfredställelses skull, kontra rädslan att 

misslyckas. Dessa situationer upplevs alltid med viss tvekluvenhet, där eleven värderar 

nyttan av att anstränga sig för att lyckas nå målet mot sannolikheten att framgångsrikt 

uppnå det. Om eleven upplever bekräftelse på sin egen förmåga intensifieras 

motivationen, understryker Wery och Thomson (2013). Till synes är vikten av 

individualisering i lärandesituationer betydande för elevers motivation. Enligt Hatties 

(2009) metastudie bör elevuppgifter därutöver vara av utmanande karaktär. Alltför 

mediokra eller betungande uppgifter får alltjämt negativ effekt på motivationen. 

Gärdenfors (2010) belyser ytterligare en faktor som betydande i detta sammanhang, 

nämligen meningsfullheten i uppgifterna samt elevens värdering av målet. Om värde 

eller mening saknas, väcks inte den inre motivationen till liv.  

 

 
3.2.3 Samspelet mellan inre och yttre motivation ur ett skolperspektiv 

 

En individ kan både påverkas utifrån och handla utifrån egna intressen. Samspelet 

mellan dessa inre behov och yttre ramar är viktiga. Elever är i viss mån självreglerande 

genom skapandet av sitt liv, samtidigt som miljön sätter gränser och bestämmer 

villkoren (Imsen, 2006). I matematikundervisningen menar Hannula (2006) att dessa 

faktorer måste tas i beaktande. Huvudfokus måste riktas mot att intensifiera elevers inre 

motivation och tillfredställelse. Holden (2001) har genom sin undersökningsstudie 

kommit fram till samma slutsats men framhåller samtidigt att vissa yttre 

motivationsfaktorer som exempelvis positiv feedback från läraren kan vara gynnsamt i 

utvecklingsprocessen. Stark kritik har från flera håll på senare år riktats mot alltför 

intensivt fokus på yttre motivationsfaktorer i lärprocesser och man menar att elevers 

inre motivation undermineras (Gärdenfors, 2010). Lärarens roll ur Wery och Thomsons 

(2013) perspektiv indikerar om att ett mer aktivt arbete med att stärka elevernas inre 

motivation, självbild och självkänsla, skulle gynna elevernas kunskapsinlärning. De 

hävdar dock att yttre motivation är ett gynnsamt verktyg för läraren att använda sig av 

för de elever som har svårt att finna motivation. 

 

Som tidigare berörts har autonoma former av motivation mycket positiv inverkan på 

elevers utveckling, lärande och studieresultat (Chirkov, Ryan och Sheldon, 2011). Till 

synes är självständiga och meningsfulla uppgifter viktiga inslag i undervisningen för 

främjandet av elevers inre motivation, där lärarens roll är att verka som 

autonomistödjare och vägledare. Även om det i praktiken är en omöjlighet att ständigt 
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låta elevers autonoma behov styra undervisningen, bör frihet av självbestämmande ges 

inom rimliga ramar (Jungert och Koestner, 2014).  

 

 

3.3 Faktorer som påverkar elevers inre motivation i 
matematikundervisningen 
 

Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning visar att det finns många faktorer som påverkar 

elevers lust att lära och att en blandning av många olika faktorer är viktigt för att skapa 

intresse och lust för ämnet. Alla elever lär sig och motiveras på olika sätt och påverkas 

även olika på skilda motivationsfaktorer. Det innebär att det inte finns någon färdig 

modell på hur matematikundervisningen ska organiseras för att alla elever ska få känna 

en inre lust att lära sig. Även Gärdenfors (2010) understryker att på samma sätt som 

människor har olika personligheter, har vi även olika lärstilar som motiverar oss. Dock 

poängterar han att elevens motivation till viss del också bestäms av skolans och 

samhällets struktur. 

 

 
3.3.1 Lärarens roll 

 

Skolverkets (2003) granskningsrapport visar att cirka 70 % av eleverna från årskurs fem 

som genomförde enkätundersökningen ser läraren som den absolut viktigaste faktorn 

för att motiveras till att lära. Engagemang, förmågan att motivera, inspirera och 

förmedla kunskap ses som centrala aspekter för lärarens roll. Holden (2001) framhåller 

lärarens sätt att undervisa, inställning till ämnet och till eleverna som viktiga faktorer till 

motivation. Hattie (2012) redogör i sin metastudie vilken effekt 138 påverkansfaktorer 

har på studieprestationer. Den visar att läraren har en mycket viktig roll då bland annat 

lärarens trovärdighet, tydlighet, återkoppling, klassrumsdiskussioner och relationen 

lärare-elev ligger högt upp på listan. Samtidigt understryker Hattie (2012) vikten av att 

läraren har en kritisk syn på sin egen roll som lärare, där de hela tiden reflekterar och 

utvärderar sitt förhållningssätt och vilken effekt den har på lärandet. Det är inte läraren i 

sig som spelar roll, utan det förhållningssätt, den attityd och reflektion läraren har till 

rollen att utvärdera sin påverkan på studieresultatet. 

 

 
3.3.2 Återkoppling och reflektion 

 

Skolan har till uppgift att se till att alla elever lär sig, inte bara att de undervisas. För att 

klara den uppgiften krävs lärarens övertygelse och engagemang där också återkoppling 

är en nyckelfaktor (Hattie, 2012). Karlsson och Kilborn (2015) understryker också 

vikten av reflektion och återkoppling där de menar att en kontinuerlig uppföljning av 

elevernas kunskapsutveckling krävs för att nå en bra måluppfyllelse. Även Skolverkets 

(2003) granskning visar att många elever uppfattar skolämnen som roligare då de får 

vara med och påverka sina studier och hur undervisningen ska se ut. 

 

Läraren måste veta vad eleverna ska lära sig och hur väl eleverna sedan har lyckats med 

att nå dessa mål. Genom att ge och få återkoppling lär sig läraren om elevernas 

förkunskaper, lärandeförmågor och vad som motiverar dem (Hattie, 2012). 

Återkoppling gör också att eleverna blir mer delaktiga och får lärandemålen 

synliggjorda vilket enligt Hattie (2012) gör att eleverna känner sig mer engagerade i 
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skolan. Det skapar även möjligheter för läraren att hitta rätt lärandenivå för varje elev 

och hela tiden ligga strax ovanför elevernas aktuella kunskapsnivå. Även Gärdenfors 

(2010) framhåller att lärare måste hitta rätt nivå på uppgifter för att eleverna ska kunna 

uppnå den bästa motivationen. 

 

Wistedt (2001) diskuterar begreppet personligt meningssammanhang och att det i allt 

mänskligt samspel spelar en avgörande roll. Med personligt meningssammanhang 

menas det handlingsrum människor själva skapar för att tillskriva dem mening och 

innebörd. Alla lärare känner igen frågor som Vad ska vi göra? Varför gör vi det här? 

och Wistedt (2001) antyder att det är här eleverna tolkar och formulerar syfte och mål 

för uppgiften och blir tolkningen för snäv begränsas elevens personliga 

meningssammanhang. Här har läraren ett ansvar att leda eleverna mot utveckling och 

förståelse för undervisningsinnehållet. Häggblom (2013) och Gärdenfors (2010) 

framhåller att det är viktigt att eleverna dels görs medvetna om vilka mål det finns för 

deras lärande och syftet med dessa.  Det ska också finnas plats för eleverna att själva 

sätta gemensamma och individuella mål för sitt matematiklärande. Enligt Gärdenfors 

(2010)  leder elevers egen reflektion till att de får ökad förståelse för sina förmågor men 

även begränsningar vilket ger eleverna kontroll över sitt lärande. Om eleverna förstår 

målen och syftet med sitt lärande ökar det också tilliten till deras egen förmåga och att 

våga söka efter ny kunskap. Läroplaner och kursplaner är också tydliga med att eleverna 

ska känna till målen och dess syfte (Skolverket, 2003).  

 

 
3.3.3 Individualisering 

 

Löwing (2006) förklarar begreppet individualisering med att läraren anpassar innehållet 

till varje elevs behov, förkunskaper och förmåga. Hennes studie visar att begreppet ofta 

tolkas felaktigt och att lärare istället använder sig av differentiering vilket innebär att 

elever tillfälligt eller under längre tid delas in i grupper efter en särskild förmåga. Giota 

(2013) hävdar att individualisering  ofta tolkas mer som ett arbetssätt än som ett 

förhållningssätt. Även Löwing (2006) har efter observationer och lärarintervjuer i sin 

studie iakttagit att lärare uppfattar individualisering främst som en organisatorisk åtgärd 

och inte som en individuell anpassning för varje elev utifrån innehållet. Hon 

understryker också att det är orimligt för lärare att hinna handleda alla elever men att det 

istället handlar om att möta varje elev på dennes individuella nivå. Läraren har ett 

ansvar att ”se” alla elever och fördela sin hjälp därefter. Även Gärdenfors (2010) och 

Malmer (2002) betonar att läraren måste ha förmågan att se om en elev inte förstår och 

sedan finna andra vägar för att skapa den förståelse som krävs. 

 

Skolans styrdokument förutsätter att lärare anpassar undervisningen efter elevers behov 

och förutsättningar. Detta kräver planering med olika mål för olika målgrupper där vissa 

elever till exempel kan behöva alternativ undervisning men som ändå kan nå upp till de 

uppsatta målen (Karlsson och Kilborn, 2015). Giota (2013) hävdar att skolan brister i att 

både stötta och utmana elever vilket leder till bristande motivation hos samtliga. 

Karlsson och Kilborn (2015) framhåller att det är orimligt att ge alla elever i en normal 

klass en särskild undervisning efter deras kunskapsnivå. Elever är ofta inte är så olika 

och att man då kan ge de elever med lägre motivation mer stöd och de elever som har 

hög motivation får istället fokusera på extra stimulans. Undervisningen för övriga elever 

brukar kunna genomföras på samma sätt. Dock poängteras att detta kräver bra planering 

och goda didaktiska kunskaper hos läraren. Individualisering handlar ursprungligen om 

att kunna förklara på olika sätt beroende på vilka elever som läraren har framför sig. Det 
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är inte variation på arbetssätt och arbetsform som gör undervisningen roligare för 

eleverna. Istället lyfts variation av innehållet fram där läraren varierar sättet att förklara 

och konkretisera, vilket ökar möjligheten för fler elever att förstå. Undervisningen blir 

då mer individualiserad vilket de ser som kärnan för en intressant lektion (Karlsson och 

Kilborn, 2015).  

 

 
3.3.4 Glädje kring matematik 

 

Holden (2001) har utgått från en lärares undervisning under ett års tid där det 

övergripande målet för undervisningen var att alla skulle tycka att matematik var roligt. 

Att ha tråkigt eller tröttna på arbetet gör att elevernas motivation till matematik sjunker. 

Lärarens inställning till matematik påverkar i sin tur eleverna, där till exempel äkta 

entusiasm smittar av sig på eleverna och påverkar deras motivation. Holden (2001) 

beskriver lärarens undervisning som ett samspel mellan inre och yttre motivation där 

hon blandade belöningar och beröm som kom från henne med upplevelser där eleverna 

fick känna känslan av kontroll, glädje och förståelse. En viktig faktor för att detta ska 

kunna genomföras är kommunikationsformen där hon tydligt visar att hon tar eleverna 

på allvar. Alla elever känner sig delaktiga, trygga och alla förslag och lösningar är lika 

viktiga för att utvecklas. Holden (2001) fann med sin undersökning att arbetssätt och 

lärandestrategier vars grundtanke gick ut på att ha roligt kunde bidra till att skapa inre 

motivation hos eleverna under matematiklektionen. Även Hattie (2012) och Skolverket 

(2003) poängterar lärarens passion, kärlek till ämnet och engagemang som faktorer som 

gör skillnad för elevers skolprestationer. 

 

 
3.3.5 Elevers självbild och känslan av att lyckas 

 

Elevers självbild skapas genom en sammansättning av dels elevens erfarenheter och 

attityder men också av andras uppfattningar av individen. Dessa uppfattningar kan 

komma både från andra klasskamrater men även av läraren. Genom att stärka elevers 

självbild får ämnet personlig mening för eleven (Petersen, 2012). Elevernas upplevelser 

av matematikämnet påverkar hur de ser på sin egen intelligens. Trots att det finns 

många olika slags intelligenser i ämnet är det dessvärre oftast få av dem som värderas 

som viktiga (Bolaer, 2011). 

 

Kommunikation under matematikundervisningen framhålls som en central faktor för att 

skapa positiva attityder och en stärkt självbild. Bland annat kan man genom olika 

kommunikationsformer kring matematik göra kopplingar mellan skolmatematik och 

vardagsmatematik vilket i sin tur ökar elevernas förståelse för ämnets betydelse 

(Petersen, 2012). Skolverkets (2003) studie tyder på att elever som får känna framgång 

får ökat självförtroende och därför är det viktigt att läraren anpassar undervisningen så 

att alla elever får känna att de kan lyckas.  Även Gärdenfors (2010) understryker 

betydelsen av att få känna känslan av att lyckas och att det motiverar eleven att ta sitt 

lärande till en ny nivå. 

 

Det är viktigt att det finns en hög nivå av förtroende mellan lärare och elev men även 

elever emellan. Eleverna ska känna att det är okej att göra fel och att ett felsvar inte ska 

ses som ett misslyckande utan som en möjlighet att lära och utvecklas. Läraren måste 

också skapa en klassrumsmiljö där eleverna känner sig trygga nog att fritt diskutera med 

varandra utan att riskera att få negativa kommentarer, vilket kan sänka det matematiska 
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självförtroendet. Samtidigt som läraren ska visa uppskattning för elevernas ansträngning 

får inte beröm blandas med återkoppling, då beröm kan göra att eleverna inte kan ta till 

sig återkopplingen utan istället upplöser berömmet effekten av den (Hattie, 2012).  

 

 
3.3.6 Matematik kopplat till verkligheten 

 
Barn ser inte omvärlden utifrån matematiska strukturer och formella uttryck utan utifrån 

sina egna erfarenheter och sina behov. Erfarenheterna präglar deras 

kunskapsbearbetning, den ger dem insikt och motivation för att utvecklas vidare 

(Häggblom, 2013:237). 

 

Människor har en naturlig nyfikenhet och att elever behöver se lärandet i meningsfulla 

sammanhang. Undervisningen bör använda elevernas intressen som utgångspunkt för att 

öka deras motivation till undervisningsinnehållet (Gärdenfors, 2010). Skolverkets 

(2003) granskning pekar på att många elever vill lära för livet och är i behov av att 

förstå meningen med matematik. De behöver se nyttan med matematik både ur 

matematikämnets syfte men även matematikens roll i ett demokrati- och 

medborgarperspektiv. En viktig faktor i lärarens roll är just att kunna knyta an till 

verkligheten, engagera elever utifrån deras erfarenheter och visa hur kunskapen kan 

användas i verkliga livet. Genom konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar kan 

eleverna även få förståelse och känna lust för den abstrakta matematiken. Häggblom 

(2013) framhåller att läraren på ett medvetet sätt måste få eleverna att uppleva de 

samband som de finner i sin egen vardag för att kunna se sambandet mellan matematik 

och deras omvärld. Elever kan ha svårt att uppleva den abstrakta logiken mellan siffror 

och räknesätt. Då krävs ett, för eleven, välkänt och relaterbart sammanhang för att på så 

sätt kunna koppla ihop matematiken med elevens verklighet (Petersen, 2012). 

 

Även Boaler (2011) tar upp problematiken med lärande utan verklighetsanknytning. 

Hon menar att elever ofta får frångå verkligheten och räkna uppgifter som inte handlar 

om realistiska situationer. Uppgifter som till exempel behandlar hus som målas i samma 

hastighet varje dag eller tåg som färdas mot varandra på samma spår blir inte realistiska 

för eleverna.  Med konkreta realistiska sammanhang ges mening åt uppgifterna och 

eleverna kan inse att matematik är ett viktigt ämne som kan hjälpa dem förstå 

omvärlden. 

 

 
3.3.7 Lärarens kunskaper i och om matematik 

 

Den kunskap om matematik som läraren måste besitta är omfattande och innefattar både 

faktakunskaper och begrepp men även samband mellan matematikens olika delar. För 

att eleven ska känna ett meningsfullt lärande krävs det att läraren kan synliggöra, dels 

samband mellan olika begrepp och strategier men också samband mellan matematik och 

elevens omvärld. Lärarens pedagogiska kunskap innefattar kunskap om hur elever lär 

sig matematik men även om variationen i elevernas tänkande. Läraren ska kunna 

organisera och planera sin undervisning så att alla elever får en positiv utveckling i 

matematik (Häggblom, 2013). Även Skolverket (2003) och Löwing (2006) understryker 

att lärarens professionella kunnande både innefattar ämneskunskaper men också hur 

dessa ämneskunskaper kan förklaras för elever med olika förutsättningar, motivation 

och behov. 
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3.3.8 Interaktion med andra 

 

Skolverket (2003) beskriver genom sin granskning en undervisning med gemensamma 

samtal i matematik mellan eleverna där de får vara aktiva och där olika tankar och idéer 

diskuteras och värderas. Dock visar deras studie att denna typ av undervisning är 

ovanligt förekommande i klassrummen. Deras granskning visar att en undervisning som 

till stor del består av individuellt arbete, styrda av läroböcker fortfarande dominerar ute 

på skolorna. Gärdenfors (2010) framskriver ömsesidighet och att människor motiveras 

av att uppnå mål tillsammans med andra. För att samarbetet ska bli gynnsamt förutsätter 

det att eleverna har god inlevelseförmåga och kan sätta sig in i varandras idéer och 

lösningar. 

 

En lärare ställer i genomsnitt 200-300 frågor på dag där även en stor del av frågorna har 

låg kognitiv nivå. Eleverna får sedan i genomsnitt mindre än en sekund att besvara den. 

De eleverna med goda studieresultat får i regel något längre tid på sig att besvara. 

Kommunikationen i klassrummet bör vara dialogisk snarare än en monologisk där lärare 

måste bli bättre på att lyssna och ge elever utrymme till att diskutera, både med läraren 

men också tillsammans med andra elever (Hattie, 2012). Samtidigt visar Löwing (2006) 

att diskussioner mellan elever kräver genomtänkta arbetsuppgifter och en bra planering 

så att deras kommunikationsförmåga kan utvecklas på ett djupare plan. Risken är annars 

att eleverna bara berör varandras svar och att resten av samtalet handlar om vardagliga 

saker. Bolaer (2011) betonar också vikten av att läraren medvetet organiserar 

diskussioner där eleverna får tid att resonera och kommunicera med varandra. 

 

 
3.3.9 Varierade arbetssätt och arbetsformer 

 

Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning tyder på att matematikundervisningen är det 

ämne där läroboken oftast används. De menar att läroböcker inte behöver vara negativt 

men att lärare bör se över hur och varför de använder läromedlet. Läraren har som 

uppgift att tolka läroplan och kursplan och därefter välja lämpligt läromedel som 

stämmer överrens men både nationella mål och elevernas behov. Löwing (2006) visar i 

sin studie att de flesta lärare låter eleverna arbeta i sin egen takt och där det är 

läromedlet som styr innehållet. Kommunikationen för eleverna sker främst genom 

läroboken istället för med sina klasskamrater eller med läraren. Även Malmer (2002) 

framhäver att diskussioner och laborativa arbetssätt ofta anses som 

undervisningsmetoder läraren sällan har tid med och istället ses läroboken som den 

dominerade arbetsformen. Boaler (2011) hävdar att den traditionella undervisningen 

hämmar elevernas möjligheter att diskutera olika lösningsmetoder. När elever får 

möjlighet att tänka logiskt och visa sina lösningar för andra får de större insikt i ämnet. 

Det handlar om att göra problemen begripliga. De kan se att en uppgift kan mötas från 

olika perspektiv  men att ämnet ändå hålls ihop av specifika begrepp och regler. 

 

Skolverket (2003) samt Karlsson och Kilborn (2015) förespråkar en varierad inlärning 

för att tillgodose elevers olika lärandesätt. Att kunna variera innehåll, arbetsformer och 

läromedel ökar förutsättningarna för ett lyckat lärande. Rystedt och Trygg (2010) 

understryker att eleverna måste få möta en variation av arbetssätt och laborativt material 

ses ofta som ett alternativt arbetssätt till läroboken. Laborativt material kan vara 

vardagligt material som kommer från elevernas vardag eller naturen. Det kan också vara 

pedagogiskt material som är speciellt framtagna för ett matematiskt syfte. Dock 

poängterar dem att arbetet med laborativt material bör planeras noga så att både lärare 
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och elever vet hur och i vilket syfte det ska användas. Enligt Malmer (2002) ger 

laborativt material eleverna möjligheten att få undervisningen konkretiserad och 

varierad.  

 

 
3.3.10 Hemmets betydelse 

 

Boaler (2011) och Skolverket (2003) betonar att föräldrarna har en betydande roll för 

vilken inställning deras barn har till matematik men även vilken tillit de har till sin egen 

förmåga. Även matematikdelegationen (2004:97) framhäver föräldrars betydelse för 

vilken attityd elever har till matematik. Enligt deras enkätundersökning har föräldrar 

den största påverkningsfaktorn på barnens attityd till matematik.  Har föräldrarna ett 

positivt förhållningssätt till ämnet smittar det ofta av sig på barnet vilket skapar lust och 

mening. De skriver också att matematik är det ämne som flest vuxna har fördomar om 

och tycker är minst intressant. Den negativa attityden om matematik skapas inte bara i 

skolan utan kan även komma från olika håll i barnets närhet som till exempel föräldrar, 

media men också samhället i stort. Dessa attityder kan föras över till nästa generation 

vilket skapar en ond spiral och de negativa föreställningarna om ämnet ärvs vidare 

vilket leder till att matematikens status blir oförändrad. Boaler (2011) framhåller också 

vikten av att föräldrarna bör hålla en positiv inställning till matematik inför sina barn. 

 

 
3.3.11 Lärandemiljöer 

 

De danska forskarna Borbjerg, Dragsted, Rye och Kantsø (1999) framhåller i sin studie 

betydelsen för den fysiska klassrumsmiljöns utformning och inredning som viktiga 

redskap för främjandet av elevers inre motivation och kommunikation i matematik. De 

menar att läraren har en viktig roll i att inrätta klassrummet för att främja de 

matematiska samtalen och ge eleverna förutsättningar för en naturlig och gynnsam 

kommunikation. Forskarna hävdar av den anledningen att elevbänkarna bör placeras i 

grupper och den traditionella ”alla elever sitter vända mot tavlan i raka led” placeringen 

bör undermineras.  

 

Även Kjellberg (2000) har genomfört en studie om hur den fysiska klassrumsmiljön 

inverkar på elevers inlärning i skolan. I studien fick elever rita bilder av sitt 

drömklassrum samt fylla i enkäter om inlärningsmiljön. Analysen av bilder och 

enkätsvar pekade på att eleverna hade många tankar och idéer kring hur de ville inreda 

sitt klassrum för att skapa ett gynnsamt inlärningsklimat som inspirerar till lärande och 

kommunikation utifrån det centrala innehållets olika ämnesområden i matematik. Det 

mest betydande fyndet som framkom av studien var att läraren i möjligaste mån bör ta 

hjälp av eleverna gällande klassrumsmiljöns utformning och inredning, för att skapa en 

inlärningsmiljö som stimulerar elevernas inre motivation att lära genom matematikens 

olika uttrycksformer såsom kommunikation. Det handlar således om att skapa en miljö 

som stimulerar eleverna mot en positiv utveckling enligt läroplanens mål i matematik. 

Svensson och Sävås, Nicholaisen (1997) hävdar utifrån sina utvärderingsstudier av 

skola 2000 att klassrumsmiljön inte bara är en inlärningsmiljö utan även en plats för 

socialisation. Det är i klassrummet som samarbete tränas och sociala identiteter formas 

genom gemenskap och vänskap men även av utstötthet och ensamhet, vilket de menar 

påverkar elevernas självkänsla och självuppfattning. 

 



  
 

17 

4 Metod 
 

I följande avsnitt presenteras undersökningsmetod, urvalsprocess, genomförande av den 

empiriska undersökningen, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden.  

 

 

4.1 Metodval 
 

Syftet med den empiriska studien var att undersöka vilka faktorer som enligt fyra 

erfarna matematiklärare i årskurs 4-6 påverkar elevers inre motivation, samt hur dessa 

lärare planerar och genomför undervisningen för att stärka elevers lust att lära med 

fokus på kommunikationsförmågan. Studien syftar således till att möjliggöra en rik och 

nyanserad bild av lärarnas personliga erfarenhet och kunskap i ovan nämnda 

redogörelse, vilket fick till följd att en kvalitativ intervjustudie valdes som huvudsaklig 

undersökningsmetod. Avsikten var därtill att ställa öppna frågor (Bilaga 1) med 

kompletterande följdfrågor som intervjuinformanterna fick möjlighet att skildra rikt och 

nyanserat, vilket förbättrar villkoren för en mer fullständig och komplett data enligt 

Denscombe (2009). Data som utgör grunden för fortsatt kvalitativ databearbetning och 

analys. För att ytterligare öka träffsäkerheten och erhålla en än mer fullständig bild har 

observationer och elevintervjuer adderats som undersökningsmetod. Två systematiska 

observationer har genomförts i avsikt att verifiera, att det som matematikläraren uppger 

under intervjuerna i själva verket även influera undervisningen. För att minimera risken 

av subjektivitet och variation av data hos observatörerna har observationsschema 

(Bilaga 5) använts vid observationstillfällena, vilket Denscombe (2009) framhåller som 

viktiga i strävan efter att skapa gemensam tolkningsram för samtliga forskare som 

använder schemat. Intentionen med elevintervjuerna var att få kännedom om elevernas 

inre motivation harmonierar med lärarens uppfattning om vad som stimulerar elevernas 

naturliga lust att lära samt erhålla elevernas perspektiv på hur läraren arbetar för att 

stimulera deras inre motivation i att föra matematiska samtal. Inre motivation är 

förankrad i individen själv och inget som bör mätas i tabeller eller diagram. Vi valde av 

den anledningen att genomföra personliga intervjuer med eleverna (Bilaga 2).  

 

 

4.2 Urval 
 

Studien genomfördes med sex elever samt fyra matematiklärare som främst är inriktade 

mot undervisning i årskurs 4-6. Valet av skolor grundar sig främst i urvalet av 

matematiklärare och dess erfarenhet av undervisning i matematik. Valet av 

intervjuinformanter föll på fyra yrkesverksamma matematiklärare med minst 15 år i 

branschen och med ett gediget intresse för matematik som undervisningsämne. 

Intentionen var att lärarnas mångåriga erfarenhet i matematikundervisning och trygghet 

i sin yrkesroll skulle ge ökad tillförlitlig data, vilket Denscombe (2009) framhåller som 

angeläget i intervjusituationer. Tidigare kontakt med lärarna genom VFU har även 

bidragit till urvalet. Följaktligen tillämpas ett subjektivt urval där studiens syfte är att gå 

in på djupet och utforska det specifika. Denscombe (2009) beskriver dessa 

karakteristiska drag som utmärkande för valet av informanter till intervjustudier.  

 

Valet av elevinformanter utsågs genom bekvämlighetsurval i två av pedagogernas 

klasser och i enlighet med vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. I dessa klasser 

genomfördes även två observationer, en på varje skola. Som tidigare berörts i 
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inledningen hävdar Giota (2013) att det inte existerar omotiverade elever, däremot kan 

de vara omotiverade för det som skolan vill att de ska vara motiverade för. Därtill skall 

tilläggas att individers inre motivation är personlig och bör inte generaliseras. Varje elev 

är unik och lärarens uppdrag är att se till varje enskild elevs förutsättningar och behov, 

således finns inga övervägande skäl till att tillämpa ett subjektivt urval.  

 

 

4.3 Genomförande 
 

Utvalda pedagoger kontaktades via e-mail med en förfrågan om de var intresserade av 

att medverka i en intervjustudie som behandlar ämnet inre motivation med fokus på 

kommunikationsförmågan. Samtliga fyra pedagoger tackade ja till intervjun varpå tid 

för intervju bokades in. I samband med bokning av intervjuerna skickades missivbrev 

(Bilaga 3) ut till pedagogerna samt samtyckeformulär till elevernas vårdnadshavare 

(Bilaga 4) i enlighet med vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Med anledning av studiens 

syfte, befarade vi att det fanns en övervägande risk till reducerad data, om lärarna i 

förväg inte fick tillgång till frågorna. Studiens inriktning kan vid första anblicken 

uppfattas relativt ogripbar för individer som inte är grundligt insatta i studien. Med 

möjlighet att i förväg sätta sig in i temat och formulera mer utförliga och detaljerade 

svar, ökar chanserna för ett mer gynnsamt utfall (Patel och Davidsson, 2003). 

Nackdelen kan vara att pedagogerna i förväg läser in sig på ämnet och under 

intervjuerna beskriver sin uppfattning genom forskningsstudiernas ”korrekthet”. Dock 

anser vi att fördelen med att låta pedagogerna på förhand få tillgång till frågorna 

överväger nackdelen i detta specifika fall. Utifrån ovanstående resonemang utformades 

på förhand en intervjuguide (Bilaga 1) genom att tillämpa nyckelfrågor med möjlighet 

till följdfrågor vid intervjutillfället. En pilotstudie med både lärare och elev 

genomfördes före intervjutillfällena vilket Patel och Davidsson (2003) menar ger ökad 

träffsäkerhet och tillförlitlighet. 

 

Vid intervjuerna användes teknik för ljudupptagning med kompletterande 

fältanteckningar för att inte gå miste om betydande data. Före varje enskilt 

intervjutillfälle kontrollerades ljudupptagningsutrustningen noggrant för att minimera 

risken för teknikhaveri, vilket Denscombe (2009) understryker är en grundläggande 

åtgärd.  

 

Närvaron av två forskare under genomförandet av intervjuerna gav notabel fördel av det 

skäl att en av forskarna kunde hålla fokus på själva intervjudialogen medan den andra 

ansvarade för den tekniska utrustningen samt fältanteckningar. Lärarintervjuerna 

inleddes med information om studiens syfte och deltagarens rättigheter klargjordes. 

Därefter påbörjades intervjun med bakgrundsfrågor som behandlade frågor om bland 

annat utbildning och antalet yrkesverksamma år (Bilaga 1). Därefter fördes intervjun in 

på utvalda samtalsämnen relaterat till syftet och frågeställningarna.  

 

Samtliga elevintervjuer inleddes med ”en smula” kallprat för att eleverna skulle känna 

sig trygga och tillfreds med situationen. Därefter informerades eleverna om sina 

rättigheter enligt vetenskapsrådets (2002) riktlinjer, varpå intervjuerna tog sin början 

(Bilaga 2). Vi upplevde att samtliga samtal i sin helhet flöt på bra och att det präglades 

av ett intresse från deltagarna.  

 

För att bibehålla klassrumsmiljöns naturlighet besökte vi i förväg klasserna varpå vi 

under observationstillfället lättare skulle smälta in och ha mindre effekt på 
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handlingsutvecklingen, vilket Denscombe (2009) framhåller som betydande för 

dataresultatet. Denna åtgärd stärker validitet- och reliabilitetsaspekten.  

Vid observationstillfällena användes observationsschema för att säkerhetsställa 

tillförlitligheten och äktheten i studien (Bilaga 5). Under själva observationstillfället 

placerade vi oss diskret i ett hörn med god utsikt över klassrummet för att inverka så 

minimalt som möjligt på undervisningen. Observationen flöt på bra och vi kunde 

undvika interaktion med deltagarna.  

 

 

4.4 Analys och databearbetning 
 

Samtliga intervjuer bandades och transkriberades. Under transkriberingsprocessen har 

intervjuerna skrivits av exakt och har ingalunda förtydligats eller omarbetats från 

talspråk till skriftspråk enligt Patel och Davidssons (2003) samt Denscombes (2009) 

inrådan, vilket de hävdar höjer studiens validitet. Den kvalitativa databearbetningen 

utgick från syftets frågeställningar, vilket innebär att data reduceras till de fragment som 

besvarar syftesfrågorna (Lantz, 2013). Denscombe (2009) framhåller att analysen av 

kvalitativ data grundar sig på fyra vägledande principer, vilka omsorgsfullt efterföljdes.  

 Analysen av data och de slutsatser som dras, ska vara fast förankrade i data.  

 Forskarens redogörelse skall komma av mycket noggrann läsning av data.  

 Forskaren skall undvika att implicera obefogade fördomar i analysen av data, 

vilket kan innebära personliga fördomar eller snedvridning på grund av 

kännedom om tidigare forskning.   

 Data skall inkludera en repetitiv process. Det vill säga utvecklingen av teorier, 

begrepp och generaliseringar skall grunda sig i en process som kontinuerligt 

jämför empirisk data med de begrepp och kategorier som har använts.  

Efter flera genomläsningar av insamlad data, sorterades och grupperades fragmenten 

upp efter gemensamma mönster, matematiska begrepp och skillnader, varpå 

kategorierna utformades. Kategorierna representerar rubrikerna i resultatavsnittet. 

Resultatet analyserades och relaterades sedermera till den framskriva teoretiska 

bakgrunden.   

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om att forskare måste kunna lita på att deras mätningar inte är 

påverkade av forskningsinstrument som ger varierande resultat vid första och andra 

mätningen av samma oförändrade enhet. Validitet referera till i vilken utsträckning data 

och metoder anses exakta, riktiga och träffsäkra (Denscombe, 2009).  

 

Studien har som tidigare framställts antagit en kvalitativ inriktning. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) är tillförlitligheten mindre komplicerad att mäta i en kvantitativ studie 

(exempelvis enkätundersökningar) i kontrast till en kvalitativ intervjustudie där är varje 

enskild intervju är unik. Följaktligen har vi valt att använda diverse hjälpinstrument för 

att i möjligaste mån upprätthålla tillförlitligheten och träffsäkerheten i studien. 

  

 Exempelvis har observationsschema använts under observationerna. Som tidigare 

berörts används schemat för att minimera risken av subjektivitet och variation av 
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data hos observatörerna vilket Denscombe (2009) framhåller som betydelsefulla i 

strävan efter att skapa en gemensam tolkningsram för samtliga forskare som 

använder schemat.  

 Observatörernas förberedelse som tidigare nämnts, placering under 

observationerna samt obefintliga interaktion med deltagarna är ytterligare faktorer 

som stärker studiens träffsäkerhet samt äkthet.  

 Intervjustudien genomfördes i en för intervjuinformanterna naturlig och känd 

miljö, vilket också stärker tillförlitligheten (Denscombe, 2009).  

 Vid intervjutillfällena var vi ytterst noga med att motivera och synliggöra syftet 

med studien för informanterna, vilket enligt Patel och Davidsson (2003) reducerar 

risken att uttala sig enligt forskningsstudies ”korrekthet”. Erkännandet av 

eventuella brister kan på så vis vara lättare att tillkännage varpå validiteten i 

studien stärks.  

 Urvalet av pedagoger och elever har tidigare diskuterats. Emellertid bör validitets- 

och reliabilitetsaspekten i urvalet framhållas. För att åstadkomma ett så pass 

tillförlitligt resultat som möjligt utsågs en matematiklärare och tre elever från 

varje skola. I lärarnas klasser på respektive skola utfördes även observationer. 

Elevintervjuerna valdes medvetet ut från samma klasser. Det var dock ett 

slumpmässigt urval utan inverkan av observationen. Intentionen var att upprätta 

ett tillförlitligt resultat under den tidsrymd vi hade till vårt förfogande.  

 Ytterligare åtgärden har vidtagits och redovisas löpande i studien.  

Faktorer som inverkar på studien är främst vår oerfarenhet som forskare/intervjuare 

vilket neutraliseras av handledare som granskat och godkänt allt material relaterat till 

studien.  

Ytterligare en faktor som bör tas i beaktande är intervjufrågornas utformning, vilka är 

av öppen karaktär. I relation till tillförlitligheten i kvalitativa intervjustudier finns en 

anmärkningsvärd risk att svaren varierar från gång till gång. Det behöver dock inte 

grunda sig i frågornas bristande karaktär utan faktorer som exempelvis ändrad 

uppfattning hos informanten kan ligga till grund för variation av data (Denscombe, 

2009).  

 

 

4.6 Forskningsetiska principer 
 

Undersökningen sker i enighet med vetenskapsrådets (2002) riktlinjer, där de fyra 

forskningsetiska huvudkraven framställs.  

 

Informationskravet  

Forskarna har skyldighet att informera informanterna om undersökningens syfte samt 

villkor. Deltagarna har rättighet att vid valfritt tillfälle avbryta eller helt avstå från 

intervjun. Intervjun är således frivillig (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I informantbrevet och missivbrevet som forskarna sänt till informanterna samt 

vårdnadshavarna bifogas en redogörelse av informanternas rättigheter och villkor för 

deras medverkan (Bilaga 4) Dessa rättigheter betonades även vid intervjutillfällena.  

 

Samtyckeskravet  

Deltagarna bestämmer själva hur länge och på vilka villkor de ska delta.  
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Forskaren har skyldighet att inhämta samtycke från vårdnadshavare om de intervjuade 

eleverna är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

Samtliga informanter har lämnat skriftligt samtycke till sin medverkan.  

Genom missivbrevet har samtycke inhämtats från elevernas vårdnadshavare.   

 

Konfidentialitetskravet  

Alla uppgifter om identifierbara personer skall redogöras på ett sådant sätt att enskilda 

personer inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informanterna kommer att benämnas som lärare 1-4 samt elev 1-6 under projektet. 

Analysen kommer inte alltid redovisa enskilda elevers uttalanden utan sammanfattas i 

en beskrivande text.   

 

Nyttjandekravet   

Insamlat material och uppgifter om enskilda personer får inte användas på annat sätt än i 

vetenskapligt syfte och får på inga villkor leda till negativa konsekvenser för den 

berörda (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Studien sker i enlighet med nyttjandekravets framställan. Ljudfilerna med 

intervjumaterialet har efter avslutat arbete raderats.  
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5 Resultat 
 

Under intervjuerna reflekterade lärarformanterna över vilka faktorer som de anser 

påverkar elevers inre motivation vid matematisk kommunikation samt hur de 

lektionsplanera och undervisar för att intensifiera elevers inre motivation i att 

kommunicera matematiskt. I detta avsnitt redogörs för de faktorer och aspekter som 

framträdde efter kvalitativ databearbetning.  

 

Kategorierna i resultatavsnittet är utifrån syfte och frågeställningar indelade i två 

huvudkategorier: 

 

 Faktorer som påverkar elevers inre motivation i att kommunicera matematiskt. 

 

 Konkret undervisning och lektionsplanering, reflektioner av lärare och elever. 

 

 I varje huvudkategori följer underrubriker som efter granskning och databearbetning 

tydligt framträdde som centrala.  

 

 

5.1 Faktorer som påverkar elevers inre motivation i att kommunicera 
matematiskt 

 

 

5.1.1 Lärarens förhållningssätt 

 

Samtliga lärarinformanter menar att läraren har en avgörande roll i att skapa 

förutsättningar för eleverna att känna lust, mening och mod till att utveckla sin 

kommunikativa förmåga i matematik. För att dessa förutsättningar ska uppstå 

poängterar lärarinformanterna vikten av att alltid förklara syftet med de matematiska 

övningar och uppgifter de utför. Nedanstående citat pekar på betydelsen av att förstå 

syftet med undervisningen:  

 
Verkligen ta diskussionen – Varför ska du lära dig det här? Varför är det viktigt att vi 

gör detta? Hur hänger det ihop med livet (Lärare 2)? 

 
… och förstå syftet med det man gör och få en större förståelse varför de är i skolan 

och varför de gör det de gör, vad är syftet med uppgiften (Lärare 1)? 

 

För att elever ska få möjlighet att föra matematiska samtal med varandra krävs enligt en 

av lärarinformanterna att de kan använda grundläggande matematiska begrepp. Samma 

lärare uttrycker följande: 

 
… använda rätt begrepp, ämnesspecifika begrepp men även diskutera dom. Att vi 

pratar om algoritm, att vi pratar om aritmetik och att vi försöker använda dom för att 

skapa förståelse för språket (Lärare 3).  

 

En annan lärarinformant upplever språket som ett svåröverkomligt motivationshinder i 

en klass med nyanlända elever eller elever med språkstörningar och pekar på att 

språklig kompetens utgör grunden för all matematikinlärning. Saknas den språkliga 

kompetensen, undermineras även den inre motivationen. Dock anser informanten att 

dessa elever tillgodogör sig mycket av det matematiska innehållet genom att lyssna och 

lära.  
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elever med språkstörningar eller nyanlända elever som inte har språket, då är det ju 

svårt men samtidigt är det ju en chans för dem att kunna lyssna så att de tillgodogör 

sig ändå är ju själva tanken. De lyssnar och lär sig (Lärare 1). 

 

En annan central faktor som poängterades under lärarintervjuerna var kopplingen 

mellan matematikundervisningen och elevernas livsvärld. Det tyder således på att 

eleverna ska ges möjlighet att reflektera och samtala om matematikens betydelse, 

användning och begränsningar i vardagslivet. Tre av lärarna påtalade att 

verklighetsförankrad undervisning kontinuerligt bör förekomma under 

matematiklektionerna för att gynna kommunikationen och den inre motivationen. 

 
Så man försöker använda verkligheten också i undervisningen så långt som det är 

möjligt (Lärare 1). 

 

Det är det här med att försöka få dem att se att så mycket är matematik. Matte är inte 

att räkna i matteboken, det är nästan det minsta det är.  Jag tror att kommunikation är 

nödvändigt för att lära sig matematik (Lärare 3). 

 

En variation av kommunikativa undervisningsmetoder i matematikens olika 

ämnesområden betraktades av två lärarinformanter som betydande faktor för att nå 

samtliga elever. De menar att ett arbetssätt inte passar alla, utan att det krävs en 

variation av kommunikativa arbetsmetoder för att stimulera elevers inre motivation.  

 
… försöker ta hänsyn till klassen. Variation är viktigt. Olika lärstilar för olika elever.  

(Lärare 4). 

 

Variera undervisningen då allt inte passar alla (Lärare 2). 

 

En av lärarinformanterna framhäver att den inre motivationen gynnas av elevernas 

inflytande i undervisningen. Genom matematiska samtal kan lärare och elever 

gemensamt finna arbetssätt som dels inkluderar elevernas intresse men också stärker 

den kommunikativa förmågan i matematik. 

 
Det kommer man ihåg själv när man satt och räknade i matteböckerna, varför gör jag 

det här? det kändes helt meningslöst och det tror jag är svårt egentligen att inse och det 

är något man måste försöka prata om, vad syftet är egentligen, varför gör vi det här och 

varför så ofta och varför måste man kunna det här? Så det tror jag nog är viktigt i 

lärarrollen, att kunna förstå nyttan och syftet och att eleverna får vara med och 

bestämma på vilket sätt dom vill lära sig (Lärare 1). 

 

När lärarinformanterna reflekterade över huruvida sin relation till eleverna är en 

betydande faktor för att locka fram elevers inre motivation till att kommunicera 

matematiskt, ansåg två av lärarinformanterna att det är viktigt att förstå den enskilda 

elevens behov. En god relation skapar förutsättningar till att befästa undervisningen så 

nära barnens egna intressen och matematiska förmågor som möjligt, vilket de menar 

stärker intensiteten i motivationen. Det handlar om att anpassa sig efter den enskilda 

elevens behov.  

 
Att lära känna eleverna. Och att hjälpa dom att hitta vad just dom motiveras av (Lärare 

2). 

 

Jag kan inte undervisa om någonting som är över deras huvuden eller under. Vi måste 

hitta rätt nivå. Det tror jag är jätteviktigt (Lärare 3). 
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5.1.2 Kognitiva faktorer 

 

Det primära vi uppmärksammade under lärarintervjuerna var att matematiklärarna 

poängterade betydelsen av att eleverna måste få en gedigen plattform att stå på för att 

vara modiga nog att kommunicera matematiskt.  Samtliga fyra lärarinformanter 

uttryckte vikten av att våga prata, att ha en åsikt och att våga stå för den åsikten. Det 

handlar främst om att känna trygghet och ha mod att uttrycka sina tankar och idéer i 

matematiska sammanhang. Lärarinformanten förklarar vad som krävs för att eleverna 

ska få en gedigen grund till att utveckla sin kommunikativa förmåga i matematik: 

 
… så trygghet är nummer ett, två är redskap, begrepp och ord, och tre är ett klimat som 

gör att det är helt okej att säga tokiga saker som är helt uppåt väggarna. (Lärare 3) 

 

För att skapa en sådan plattform krävs, enligt samtliga fyra lärarinformanter, ett 

klassrumsklimat där det aldrig ska vara fel att gissa och där ett felsvar skall upplevas 

som en chans till att lära och utvecklas.   

 
… skapa ett sådant klimat där det är helt okej att gissa och det blir fel än att aldrig 

gissa alls eller att aldrig ha en åsikt. När någon svarar fel så försöker jag se till att det 

inte blir negativt, att det blir bra, jag säger ofta: Vad gissar du? Jag säger inte vad 

svarar du? Utan istället: Hur tänker du, hur gissar du? Inte så mycket: Vad är svaret. 

Det gäller att vara noggrann att skapa ett sådant klimat i klassrummet att det är okej 

och att våga (Lärare 3).   

 

Vidare betonas framgång och misslyckande som betydande faktorer för elevers inre 

motivation i att föra matematiska samtal. Samtliga fyra lärarinformanter beskriver 

framgångsfaktorn som en känsla av att lyckas uppnå sina mål och att behärska olika 

ämnesområden inom matematikämnet. De menar att det i sin tur leder till att eleverna 

stärker sin självbild samt upplever tillfredställelse och glädje. Samtidigt framhäver de 

misslyckanden som starkt motivationskvävande. Två av lärarinformanterna menar att 

eleverna måste vara medvetna om att alla gör misstag och att det är helt okej att 

misslyckas och göra fel. Två lärarinformanter uttrycker följande:  

 
… visa att alla gör misstag och visa att det är okej att göra fel (Lärare 2). 

 
De får ju också ett dåligt självförtroende många gånger i matematikämnet för att de 

känner själva att de inte kan eller vågar eller litar på sin förmåga. De kan istället lägga 

av och då är det ju svårt att motivera dem till att göra sina uppgifter ibland. Men då får 

man ju försöka anpassa så att de känner sig trygga och kan och behärskar. Lyckas man 

så är det ju roligare. Det vet man ju själv hur det är, när man känner sig trygg och säker 

(Lärare 1). 

 

Två av lärarinformanterna betonar även att inre motivation drivs av glädje och 

nyfikenhet men framhåller också att undervisningen inte alltid kan byggas på glädje. 

 
Jag har hört någon någongång som sagt att det inte går att lära sig något om man inte 

har roligt, när barnen inte har lust för det tror jag heller inte riktigt på. Ibland är det bara 

att nöta in, till exempel multiplikationstabellen. Den är bara att nöta in, den kommer nog 

aldrig bli speciellt rolig. Men att allting ska vara så roligt, det tror jag inte (Lärare 3).  

 

En av lärarinformanterna menar att sitt eget intresse till matematikämnet har stor 

påverkan på elevernas inställning till ämnet och att elever fortfarande, till stor del, drivs 

av lusten att tillfredsställa sin lärare. 
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Sen tror jag ju att man som lärare har jättestor chans att påverka vad de kommer att gilla 

och inte gilla. Så är det, tyvärr på gott och ont för det jag brinner för det märker jag ju 

att mina elever ganska snabbt också brinner för. Så man har stor makt som lärare och är 

man bara medveten om det så går det ju att använda till något positivt. Jag tror inte 

heller att det går att lura dem. Att fejka något intresse för något (Lärare 3). 

 

Elevers reflektion är ytterligare en faktor som framhålls i intervjuerna. Två 

lärarinformanter påstår att eleverna måste vara medvetna om sitt lärande och inse att de 

gör saker för sin egen skull. Samtidigt som det är viktigt att kommunicera med andra är 

det minst lika viktigt att kommunicera matematiskt med sig själv för att skapa 

förståelse, mening och därigenom stärka den inre motivationen.  

 
Inre motivation är när eleverna känner mening med lärandet. Något som skapar 

intresse och engagemang (Lärare 4). 

 

Man måste kommunicera med sig själv också, varför gör jag så här (Lärare 3)? 

 

 
5.1.3 Sociala faktorer 

 

Hemmets betydelse spelar en avgörande roll för elevens lärande och inställning till 

matematikämnet och skolan i stort, enligt samtliga fyra lärarinformanter. De menar 

således att föräldrarnas inställning till ämnet smittar av sig på barnen. En av 

lärarinformanterna hävdar också att utbildningsnivå och erfarenheter från föräldrarnas 

egen skolgång har relevant betydelse för barnens inställning och framgång i skolarbetet. 

Anser föräldrarna att matematikämnet är svårt eller tråkigt är risken överhängande att de 

överför den negativa inställningen till sina barn.  

 
Det här med motivation och framgång det är så viktigt med föräldrar och deras 

inställning till ämnet matematik. Det smittar av sig. Sitter man hemma och gör läxorna 

och så tycker föräldrarna att ja, jag hade också svårt och att det här är jättetråkigt då blir 

det ju inte bättre. Så det är jätteviktigt och det är något man får lyfta på föräldramöten. 

Att ni där hemma har en viktig roll oavsett vad ni tycker så ha en positiv inställning 

(Lärare 1). 

  
Det är väldigt viktigt att vi är på det klara med att det är tre parter; eleven, det är jag och 

det är hemmet och alla bär en viktig del i det hela. Jag kan aldrig lära en elev om jag 

inte har föräldrarna med mig. Mycket kommer från mamma och pappa redan innan de 

börjar skolan.  Jag hör ju när de säger: Mamma säger att hon inte kan någon matte, det 

är alltid pappa som får hjälpa mig. Så jag tror ju att mycket kommer från redan hemifrån 

(Lärare 3). 

 

Hemmet är också viktigt för elevernas lärande (Lärare 4). 

 

Även kompisar har stort inflytande över elevers inställning till matematikämnet, antyder 

två av lärarinformanterna. Eleverna drivs till stor del av vad kompisarna vill och känner 

för ämnet.   
 

Det kan vara i en grupp att det är en stämning eller en jargong om att matte är svårt 

eller töntigt att vara duktig (Lärare 2). 

 

Kommunikation och samarbete eleverna emellan ses av samtliga fyra lärarinformanter 

som ett sätt att utveckla den matematiska kommunikationsförmågan. När eleverna 

samarbetar inom olika matematiska ämnesområden utbyts tankar och idéer, varpå 

lärarna menar att de lyssnar och lär sig av varandra. Dock anser två lärarinformanter att 

gruppkonstellationen kan vara en svårighet för att skapa gynnsam kommunikation under 
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matematiklektionen. De hävdar att det krävs fingertoppskänsla för att veta hur man ska 

konstruera grupperna för att samtalen ska leda till framgångsrikt lärande. Vidare 

uttrycker en lärare att ett bra samarbete även gynnar elevernas allomfattande 

matematiska utveckling.   

 
Matte kan delas med andra, en tanke mot en annan (Lärare 4). 

 

 Kommunikation är ju en chans att ta till sig hur kompisarna tänker. Sen är det ju alltid 

med grupper. Att dela upp grupper kan vara svårt, vissa grupper funkar bättre än 

andra. Så det är ju rätt så viktigt att sätta ihop bra grupper och variera grupperna också 

emellanåt (Lärare 1) 

 

När man gör det i grupp då är det ju inte fokuserat på person, då är det fokus på 

gruppen, och att gruppen lyckas (Lärare 1) 

 

 
5.1.4 Miljö, material och resurser 

 

Samtliga fyra lärarinformanter diskuterade också andra faktorer såsom miljö, material 

och resurser som viktiga faktorer som påverkar elevernas inre motivation att föra 

matematiska samtal. Två lärarinformanter påtalade att för stora klasser och tidsbrist är 

betydande faktor som negativt påverkar elevers inre motivation under 

matematiklektionerna. De två lärarinformanterna menar att stora klasser med uppåt 30 

elever hämmar elevernas matematikutveckling, då det finns alltför få tillfällen till dialog 

mellan elev och lärare samt att läraren får svårare att upptäcka den enskilda elevens 

behov och motivationsförutsättningar. Samtliga lärarinformanter poängterade också 

vikten av alternativa läromedel och främst framhölls praktiskt material såsom 

mattehörna med laborativt material. Det kan till exempel handla om låtsaspengar och 

viktenheter som inbjuder eleverna till att föra matematiska samtal. En av 

lärarinformanterna nämner brist på utrymme och ekonomiska resurser som största 

anledning till att dessa förbättringar inte är genomförbara. Även skolmiljön såsom 

skolgård, klassrum och korridorer är miljöer som kan stimulera elevers intresse till 

matematik. Enligt lärarinformanten ges också möjlighet att samtala kring områden från 

det centrala innehållet i matematik för årskurs 4-6. Det kan till exempel handla om 

geometriska objekt, tabeller, diagram eller förändringsfaktorer med intressanta 

matematiska inslag från vardagslivet som finns uppsatta på väggar.  

 
Skolmiljön, att den kan vara lite utmanande med lite olika saker. Som 100 rutor och allt 

möjligt. Geometriska former. Allt som stimulerar matematik. Mycket praktiskt material 

ska man ha, mer än vad man har idag (Lärare 1). 

 

En mattehörna som är utrustad med lite praktiska saker så att det på ett naturligt sätt till 

exempel när vi jobbar med volym och vikt. Man skulle kunna låta allt vara framme och 

tillgängligt för barnen att gå bort till kommunikationshörnan eller vad man skulle kunna 

kalla den och lös de här uppgifterna så kunde man ha ett antal kort där eller något som 

barnen hade kunnat plocka och jobba med tillsammans. Det hade ju varit underbart. Så 

det hade jag gjort om jag hade haft gott om pengar och utrymme (Lärare 3). 

 

Samtliga fyra lärarinformanter anser att läroboken har en central utgångspunkt i 

matematikundervisningen. Däremot skiljer sig åsikterna åt gällande vilken 

motivationskraft den har för att stimulera elevernas inre motivation i att föra 

matematiska samtal. En av lärarinformanterna hävdar att läroboken i matematik kan 

verka som motivationshöjande, medan övriga tre lärare påstår motsatsen. De anser att 

läroboken kan hämma elevernas inre motivation i att kommunicera och betonar vikten 
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av att tillämpa fler praktiska matematikuppgifter och metoder som stimulerar till 

konversation.   

 
Jag tror att många kan bli stärkta av att mala på i boken (Lärare 2). 

 

För det eleverna oftast ogillar med matte är just att jobba i matteboken och det andra har 

de inget problem med (Lärare 3).  

 

 

5.2 Matematikundervisning för att stärka elevers inre motivation i att 
kommunicera matematiskt 
 

Under intervjuerna reflekterade matematiklärarna över hur de undervisar för att utveckla 

den matematiska kommunikationsförmågan och samtidigt stärka den inre motivationen 

hos eleverna. För att lärarinformanternas påståenden ska få liv och mening kommer 

redogörelserna att ställs mot elevernas uppfattning om hur undervisningen bedrivs. För 

att klargöra upplägget bör det understrykas att eleverna 1-3 är elever till lärare 2 och 

eleverna 4-6 är elever till lärare 3.  

 

 
5.2.1 Lektionsplanering 

 

Ingen av de fyra lärarinformanterna menar att de lägger någon större vikt vid 

lektionsplanering enbart utifrån att stimulera elevernas inre motivation i att föra 

matematiska samtal. De ser det istället som en naturlig del i matematikundervisningen. 

Samtliga fyra informanter understryker dock att variation av metoder och uppgifter är 

betydande för en välgrundad och utvecklande kommunikativ undervisning. 

 
Så svårigheter kan vara att hitta bra metoder som inte kräver flera timmars förberedelse 

och ommöblering i klassrummet och så, utan lätta smidiga sätt, och utvecklande. 

Jag försöker ändå tänka att en mattelektion ska innehålla lite av varje. Det ska inte bara 

vara att räkna i matteboken eller prata utan att det finns en viss form av variation i 

lektionen. Jag tror på en hälsosam blandning av färdighetsträning och kommunikation 

(Lärare 3). 

 

Först och främst lektionsplanerar jag inte för att stimulera den varje lektion. För det tror 

jag inte är möjligt (Lärare 2). 

 

 
5.2.2 Undervisningsmetoder 

 

De fyra matematiklärarna framhöll att de mestadels försöker använda sig av någon form 

av par- och gruppövningar när de har för avsikt att utveckla elevernas kommunikativa 

förmåga i matematik. Öppna och större frågor såsom problemlösningsuppgifter där 

eleverna gemensamt behöver tänka i flera steg anses vara viktiga medel för utvecklandet 

av den kommunikativa förmågan i matematik. För att eleverna ska ges möjlighet att föra 

matematiska samtal poängterar en av lärarinformanterna vikten av att ta sig tid till att 

diskutera och träna matematiska begrepp med eleverna. Informanten menar att 

förståelse för centrala matematiska begrepp är en förutsättning för att eleverna ska 

kunna använda det matematiska språket i undervisningen och för att stimulera den inre 

motivationen. Förståelse och inre motivation är nära besläktade enligt lärarinformanten.  
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Det handlar mycket om att lösa olika problem i grupp eller i par. Där man ska delge 

varandra sina tankar och idéer och komma fram till en gemensam lösning och ett svar. 

Men även det med begrepp- vad innebär det för dem, prata och diskutera (Lärare 1). 

 

 

… då tycker jag om att använda en sån, någon form av öppen problemlösning och 

köra då EPA till exempel (Lärare 2). 

 

 

Två lärarinformanter uppger att EPA är en utmärkt undervisningsmetod att använda för 

att utveckla elevernas kommunikativa förmåga i matematik. EPA står för Enskild, Par, 

Alla och är en kommunikativ övning i matematik. Lärarinformanten menar att nästintill 

samtliga elever känner glädje och engagemang vid de tillfällen EPA-metoden används. 

Vidare anser lärarinformanten att metoden starkt stimulerar elevernas inre motivation 

när de kommunicerar matematiskt och förklarar den på följande sätt: 

 
Att vi jobbar med olika problem, först enskilt där man får anteckna och skriva hur 

man har tänkt. Sen jobbar man två och två i par. Berättar för varandra att så här gjorde 

jag. Och då, det här är ju också inövat hos barnen att du kanske inte kom fram till rätt 

svar, du kanske hamnade i en återvändsgränd men det gör ingenting. Du behöver ändå 

kunna redogöra för hur du tänkte för det kan generera nya idéer. Så oavsett om du 

kommer fram till rätt eller fel svar, eller inte kommer någonstans alls så måste du 

kunna berätta hur du har tänkt, och visa med bilder, text och så vidare.  Och slutligen 

pratar vi alla i klassen omkring samma problem och då får ju kanske inte alla prata 

varenda gång men många får berätta hur de har löst sitt problem (Lärare 3). 

 

Samma lärarinformant beskriver ytterligare en undervisningsmetod som flitigt används i 

undervisningen och menar att den både stärker den kommunikativa förmågan i 

matematik samt den inre motivationen. Undervisningsmetoden används via ett 

dataprogram och kallas ”Concept cartoon” och beskrivs på följande sätt: 

 
Det är ett matematiskt problem, det kan till exempel vara att man ska räkna ut arean på 

en matta. Sedan finns det 5-6 barn som dyker upp runt den här mattan och så säger 

kanske det första barnet att jag tar sida gånger sida och det blir såhär och det andra… 

alltså de har fem olika lösningar och de som har tänkt ut det här programmet har tagit de 

här vanliga vanföreställningarna som barn har omkring de här problemen. Då kan man 

titta på de här dåliga exemplen och man kan titta på de här goda exemplen utan att något 

barn behöver leverera det (Lärare 3). 

 

Fortsättningsvis förespråkar lärarinformanten en kombination av de två 

undervisningsmetoderna för att stärka den kommunikativa förmågan. 

 
Jag gör ofta EPA av Concept Cartoons så jag kombinerar de två. De får först sitta själva 

och fundera på hur har de här barnen tänkt, vem tänker rätt och den tänker fel men hur 

tänker hon? Sedan tar de det i par och sedan pratar vi om det allihop i klassen (Lärare 

3). 

  

En annan lärarinformant använder sig av en alternativ undervisningsteknik som kallas 

See three before me för att eleverna ska använda varandra som kunskapssökare när de 

behöver hjälp, istället för att fråga läraren. På så sätt uppstår en lärarsituation där 

eleverna får reflektera och samtala med varandra om matematik.   

 
Jag brukar säga: See three before me, alltså fråga tre innan du frågar mig och det är ju 

ett sätt att kommunicera. Att man istället för att räcka upp handen och be om hjälp, 

fundera själv en stund och fråga någon kompis (Lärare 1). 
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Två av lärarinformanterna anser att undervisning som skiljer sig från den traditionella 

läroboksundervisningen påverkar elevernas inre motivation positivt. Deras uppfattning 

är att praktiska matematikuppgifter som eleverna själva får vara delaktiga i, är 

undervisningstillfällen som eleverna uppskattar och tycker mycket om. Det kan 

exempelvis handla om gruppuppgifter där man ska mäta hastigheten på bilar eller 

uppskatta vikt på olika föremål. En annan lärarinformant framhåller ytterligare en form 

av kommunikativt arbetssätt, där eleverna tillsammans får skapa och konstruera egna 

matematikuppgifter. Uppgifterna ska därefter lösas och diskuteras med varandra, vilket 

enligt läraren ökar elevernas intresse och inre motivation.  

 
… praktiska uppgifter som att gå ut och mäta, väga och uppskatta volym och vikt. Vi 

har varit ute och mätt hastighet på bilar när vi jobbade med sånt. Det är både teori och 

praktik man kan jobba med i grupper eller par. De är något som de uppskattar mycket 

och tycker att det är jättekul och intressant men även att de får en större förståelse 

(Lärare 1) 

 

 
5.2.2.1 Undervisningsmetoder utifrån elevperspektiv 

 

Två elevinformanter uttrycker att EPA-metoden ger möjlighet att utveckla den 

kommunikativa förmågan i matematik. När vi ställde intervjufrågan om hur deras 

”drömlektion” skulle se ut svarade två elevinformanter att de helst skulle vilja arbeta 

utifrån EPA-metoden. 

 
Ibland pratar vi matte när man typ… Ibland kör vi EPA och då ska vi prata. EPA är 

kul (Elev 4). 

 

Vi skulle då jobba väldigt mycket med EPA och med kluringar (Elev 5). 

 

Fyra av elevinformanterna förespråkar undervisning där man får samarbeta och föra 

matematiska samtal med varandra medan två elevinformanter menar att självständigt 

arbete utan kommunikation gynnar den inre motivation mer än samarbetsövningar. 

 
Jag lär mig mer i grupp, för då är vi mer än bara en och prata och då är det lättare (Elev 

6). 

 

Att arbeta i grupp är roligare än matteböckerna (Elev 3). 

 

Det är så lätt att det skulle vara störande om en kompis hjälpte till för då skulle det ta 

längre tid att räkna ut det talet (Elev 2). 

 

Jag tycker nog att jag lär mig mer när jag jobbar enskilt för jag har en väldigt dålig 

social kompetens (Elev 5). 

 

 
5.2.3 Läromedel 

 

Samtliga fyra lärarinformanter anser att den lärobok de använder ger eleverna möjlighet 

att på olika sätt utveckla sin kommunikativa förmåga i matematik. En lärarinformant 

använder en lärobok som är uppbyggd utifrån de matematiska förmågorna som står 

framskrivna i läroplanen 2011 och där den kommunikativa förmågan specifikt tränas. 

Övriga lärarinformanter använder en annan lärobok där den kommunikativa förmågan 

inte är lika synlig men där lärarna har hittat andra vägar för att få eleverna att 

kommunicera matematiskt med varandra. 
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Man tittar på med bild och så ska man hitta olika saker. Om vi tar geometri så ska man 

hitta olika geometriska figurer på bilden., mäta och uppskatta så det är ju diskussion där. 

Sen brukar det ju finnas lite diskussionsfrågor i kapitlet också att man ska jobba i par 

eller i grupp, Och så finns det ju i lärarhandledningen lite extra material man kan ta till. 

Men i matteböckerna är det ju mest det repetitiva. Att räkna mest, så är det ju. Men det 

finns ju i lärarhandledningen lite tips och sen har man ju mycket eget, från eget huvud 

och egna erfarenheter (Lärare 1). 

 

… uppgifter där eleverna får arbeta tillsammans och det finns några kluringar och 

utmaningar som uppmuntrar till samarbete och kommunikation. I lärarhandledningen så 

finns det en del uppgifter man kan göra tillsammans, lite spel och sådant där (Lärare 3). 

 

Samtliga lärarinformanter hävdar dock att de använder alternativa material vid sidan av 

läroboken för att tillgodose eleverna med passande material till varje enskilt 

matematiskt ämnesområde som ska beröras i undervisningen. Enligt lärarna krävs en 

variation av undervisningsmaterial och metoder för att eleverna på olika sätt ska få 

möjlighet att uttrycka och utveckla sin matematiska kommunikationsförmåga. 

 
Tar ju mycket eget som man hittar på nätet, kollegor, använt sig av tidigare. Begrepp, 

spela spel, leka eller helt enkelt sitta och diskutera vad det betyder. Titta på film, vanliga 

spel, både specifika och vanliga mattespel, dataspel och en hel del appar. 

Alternativa medel, appar, datorer, paddor och mobiltelefoner (Lärare 1). 

 

 
5.2.3.1 Läromedel utifrån elevperspektiv 

 

Fem av sex elevinformanter upplever att läroboken dominerar 

matematikundervisningen. Av dessa fem elevinformanter anser fyra att det är roligt att 

arbeta i boken. Den femte elevinformanten menar att läroboken är tråkig att arbeta i 

men givande ur lärandesynpunkt. Enbart en elevinformant upplever att läroboken inte 

dominerar matematikundervisningen. Samma elevinformant anser att det är en viss 

variation vilket upplevs som positivt. 

 
Matteboken är rätt tråkigt men man lär sig rätt mycket (Elev 2). 

 

Ja, vi räknar mycket men matteboken är rolig (Elev 6). 

 

Asså vi gör inte det jätteofta, men jag tycker det är rätt bra för då tar inte matteboken 

slut så snabbt och så växlar man lite mellan uppgifterna. Ibland får man sitta själv och 

det kan vara skönt och ibland får man lära sig lite mer tillsammans, så det är bra att det 

växlar lite. Det är bra att inte bara jobba i matteboken (Elev 1). 

 

Undervisningen upplevs av fem elevinformanter enligt följande: 

 
Det brukar vara mycket att man ska jobba till en viss sida och ibland ska man bara jobba 

på, och det är ofta mattelektionerna är så. Att vi bara jobba i matteboken själva (Elev 2). 

 

Först brukar läraren gå igenom, sen börjar vi jobba i matteboken (Elev 3). 

 

Ja, läraren brukar ibland visa något på tavlan och ibland något gemensamt. Annars 

jobbar vi i matteboken (Elev 4). 

 

Läraren har först en genomgång och så brukar hon oftast läsa faktarutan och sen så 

brukar vi få jobba till stoppsidorna, sen rätta och sen får vi göra extrauppgifter (Elev 5). 

 

Alla sitter i matteboken och räkna (Elev 6). 
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Sammanfattningsvis uppfattar fem av elevinformanterna att den kommunikativa 

förmågan inte tydligt framträder i matematikundervisningen då de till största del arbetar 

självständigt i läroboken. Matematisk kommunikation sker endast på uppmaning av 

läraren och främst när alternativa läromedel används. Dock anser de att det inte är ofta 

förekommande. 

 

 
5.2.4 Verklighetsförankrad undervisning 

 

Samtliga fyra lärarinformanter betonar starkt betydelsen av att verklighetsanknyta 

undervisningen. En av lärarinformanterna menar att om eleverna kan förstå nyttan med 

matematik ökar chanserna till att känna naturlig lust och inre motivation för ämnet 

matematik. Lärarinformanten poängterade att detta gäller samtliga skolämnen och gav 

här ett exempel från det naturvetenskapliga ämnet: 

 
Jag förberedde dem, försökte skapa lite lust inför nästa NO-lektion då gläntade jag lite 

på dörren vad vi skulle göra nästa lektion. Nästa gång ska vi prata om Alfred Nobel, och 

då kan man ju prata om det här att det kan ju faktiskt vara så att det sitter någon 

nobelpristagare här inne i fysik eller litteratur eller vad det nu kan vara (Lärare 3). 

 

Man får inte vara för mycket här och nu, man måste tänka framtiden. Vad ska ni göra 

med det här? Vad har ni för glädje med det här? Vad kan vi använd det till?  

Om ni blir frisörer och ska mäta upp vätskor när ni ska färga ett hår när vi höll på med 

centiliter och milliliter och sådär (Lärare 3). 

 

 
5.2.4.1 Verklighetsförankrad undervisning utifrån elevperspektiv 

 

Samtliga sex elevinformanter ser på ett eller annat sätt nyttan med matematik i deras 

vardag och framtida liv vilket bidrar till ökad förståelse och inre motivation för 

matematikämnet. Elevinformanterna till den ena lärarinformanten uppger endast att 

matematik behövs i affärssituationer, det vill säga när de går och handlar:  
 

Ja, när man ska handla, när man ska få pengar tillbaka (Elev 3). 

 

Om man har pengar och sen ska man gå och köpa något och då kan man se om man har 

så det räcker (Elev 2). 

 

Elevinformanterna till den andra lärarinformanten kan uppge fler användningsområden 

för matematik i deras livsvärld:   

 
För att vi ska kunna klara oss där ute i vuxenlivet. Man hade inte kunnat handla eller 

absolut inte ta vissa jobb om man inte kan matte. Jaa, och man ska kunna klara 

universitetet också (Elev 5). 

 

För att vi ska klara oss i livet sen. När man handlar. När man ska mäta upp något på nåt  

slags jobb eller något (Elev 4). 

 

 
5.2.5 Sammanfattning av matematikundervisning för att stärka elevers inre 
motivation i att kommunicera matematiskt ur lärar- och elevperspektiv 

 

Sammanfattningsvis beskriver lärar- och elevinformanterna matematikundervisningen 

enligt följande: 
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 Lärarinformanterna anser överlag att de använder sig av varierad undervisning 

där den kommunikativa förmågan synliggörs genom till exempel EPA, Concept 

Cartoon och alternativa läromedel. 

 Elevinformanterna uttrycker överlag att läroboken dominerar undervisningen 

och att den kommunikativa förmågan då undermineras. De få tillfällen som 

eleverna upplever att de får föra matematiska samtal med varandra är under 

samarbetsövningar som till exempel EPA. 
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6 Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras den metod som antagits för studien. Vidare förs en 

diskussion kring det resultat som framkommit i den framskrivna studien i förhållande 

till den teoretiska bakgrunden.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Studien har genomförts med stöd av kvalitativa intervjustudier, där lärare och elevers 

tankar och uppfattningar om elevers inre motivation i att föra matematiska samtal har 

synliggjorts. Därtill adderades två systematiska observationer som redogör för våra 

tolkningar av elevers inre motivation i att kommunicera matematiskt utifrån 

observationstillfällena. Totalt genomfördes fyra lärarintervjuer, sex elevintervjuer samt 

två systematiska observationer. Det är viktigt att betona att resultatet i studien inte kan 

generaliseras och innefattar endast åsikter och uppfattningar från de fyra 

lärarinformanterna och sex elevinformanterna som ingick i urvalet samt våra tolkningar 

utifrån två observationer. Vi kan således inte dra generella slutsatser utifrån resultatet. 

Däremot kan vi konstatera att lärarinformanterna på det hela taget hade ett likartat 

tankemönster och sannolikheten att det finns fler lärare som resonerar i samma 

associationsbanor är rimligt.  Även elevinformanterna hade likartade tankemönster. 

Trots att det förekom inslag av utbrytande åsikter är det även i detta sammanhang en 

rimlig förklaring, att det kan finns fler elever som har liknande upplevelser och tankar 

kring sin inre motivation i att föra matematiska samtal i matematikundervisningen.  

Eftersom två observationer på olika skolor är alltför få för att kunna dra generella 

slutsatser, har vi i diskussionsavsnittet valt att endast använda observationerna till att 

förstärka elever eller lärarens perspektiv.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Lärarens förhållningssätt 

 

Lärarinformanterna är eniga om att läraren besitter en avgörande roll i att skapa 

förutsättningar för eleverna att känna inre motivation till att utveckla sin kommunikativa 

förmåga i matematik. Lärarens viktiga roll förankras också både i Skolverkets (2003) 

granskning och i Hatties (2012) metastudie. Dock betonar en lärarinformant att läraren 

inte kan bära hela ansvaret själv. Istället menar lärarinformanten att det är tre parter, där 

läraren tillsammans med elev och föräldrar ska samarbeta för att finna den mest 

gynnsamma vägen till lärande för eleven. 

 

För att eleverna ska få förutsättningar och möjligheter att kommunicera matematiskt 

krävs god planering och kunskap från läraren (Häggblom, 2013). En lärarinformant 

uttrycker att det är viktigt att ge eleverna tid att matematiskt resonera och kommunicera 

samt att ge dem matematiska begrepp att diskutera med. Karlsson och Kilborn (2015) 

framhäver också vikten av att utveckla det specifika matematiska språket och uppger att 

en blandning av vardagsspråk och det matematiska språket kan skapa missförstånd hos 

eleverna.  
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Skolverkets (2003) granskning belyser att läraren har en viktig roll till att få elever att 

förstå meningen med matematik både från matematikämnets syfte men också ur ett 

samhällsperspektiv. Även Häggblom (2013) anser att eleverna måste få uppleva 

samband som de finner i sin vardag för att verkligen förstå nyttan med matematik. 

Det stämmer väl överrens med föreliggande studie där samtliga lärarinformanter 

poängterade vikten av att skapa mening för eleverna och att verklighetsanknyta 

undervisningen. Det beskrevs främst genom diskussion kring syftet med de matematiska 

ämnesområden och uppgifter som eleverna arbetade med men också genom att använda 

sig av matematikuppgifter som berör elevernas intresse och vardag.  

 

Under det första observationstillfället framkom ingen verklighetsförankrad 

undervisning. Däremot synliggjordes en tydlig koppling till elevernas vardag under den 

andra. Lektionen inleddes med en genomgång där bland annat simresultat, 

fotbollsresultat samt temperaturskillnader på olika platser i Sverige diskuterades. 

Läraren tog upp exempel från egna erfarenheter och frågade även eleverna om deras. 

Förutom att läraren verklighetsförankrade undervisningens innehåll till elevernas 

nuvarande livsvärld gjordes också en koppling för framtida matematiska studier. 

Läraren förklarade för eleverna att temperaturskillnader och negativa tal är nära 

besläktade och något de kommer att få nytta av när de arbetar med negativa tal på 

högstadiet.  

 

Det förefaller utifrån studiens resultat att lärarna har goda intentioner då de i 

intervjuerna är tydliga med att poängtera vikten av att verklighetsanknyta 

undervisningen. Dock tyder observationen på att det inte kontinuerligt genomförs under 

varje undervisningstillfälle. Wistedt (2001) menar att eleverna kontinuerligt måste 

tillskrivas mening och innebörd för innehållet som behandlas. På så sätt skapar eleverna 

syfte och mål  för uppgifterna vilket bidrar till ökad förståelse för 

matematikundervisningen.  

 

En annan betydande faktor som framträdde under intervjuerna var elevernas möjlighet 

till delaktighet och inflytande över sitt eget lärande. Här skiljer sig lärarinformanternas 

och elevinformanternas svar åt relativt markant. Lärarinformanterna menar att eleverna 

kontinuerligt är delaktiga och har inflytande över sitt eget lärande, medan fem av sex 

elevinformanter hävdar motsatsen och framhåller att skolans matematikundervisning 

skulle bli mycket mer lustfylld om de fick större inflytande i undervisningen.  

 
Ibland händer det men inte så ofta men det hade varit roligare om vi fått bestämma mer 

(Elev 2). 

 

Jag tror inte vi får vara med att bestämma faktiskt (Elev 4). 

 

Under de två observationstillfällena som genomfördes kunde ingen delaktighet eller 

elevinflytande urskiljas. Elevers möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt eget 

lärande har stor betydelse för deras lust och motivation att söka och tillgodogöra sig 

kunskap (Gärdenfors, 2010).  Att elever ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt eget 

lärande är en lagstadgad rättighet och bör vara en självklarhet (Skolverket, 2011). Även 

Chirkov, Ryan och Sheldon (2011) samt Jungert och Koestner (2014) framhåller 

autonoma former av motivation, som de menar medför positiv inverkan på elevers 

utveckling, lärande och studieresultat. Frihet och självbestämmande bör ges inom 

rimliga ramar, där lärarens roll är att verka som autonomistödjare och vägledare. Så 

varför sker då inte elevinflytande och delaktighet i högre grad eller varför upplevs det 

inte av eleverna i undervisningen? Det är en svår fråga att ge svar på men efter noga 
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granskning och databearbetning av lärarintervjuernas svar, tenderar yttrandena att 

genomsyras av en föreliggande problematik. Att under varje undervisningstillfälle 

uppfylla den mängd krav som ställs på samtidens matematiklärare upplevs av 

lärarinformanterna som i det närmaste utopisk. Alla dessa faktorer som måste tas i 

beaktande för att elevers inre motivation i att kommunicera matematiskt ska framträdda 

känns stundtals som ouppnåelig. Genom lärarinformanternas tolkning av läroplanen, att 

eleverna måste lära sig diverse matematiska ämnesområden på ett bestämt sätt, tyder 

studien på att skolans struktur har en tendens att begränsa lärarnas kreativitet samt 

elevernas möjlighet att få känna delaktighet och tilldelas inflytande i 

matematikundervisningen. 

 

 
6.2.2 Kognitiva faktorer 

 

Hattie (2012) betonar vikten av en hög nivå av förtroende mellan lärare och elev men 

också elever emellan. Ett tryggt klassrumsklimat innefattar att det är okej att svara fel 

och att det ska ses som en möjlighet att lära. Det stämmer väl överrens med två av 

lärarinformanterna som framhåller att eleverna måste få känna att det råder en trygg 

atmosfär under matematiklektionerna. Eleverna måste vara medvetna om att alla gör 

misstag, både elever och lärare. Samtliga fyra lärarinformanter uttryckte också 

betydelsen av att eleverna måste våga prata, att ha en åsikt och att stå för den åsikten. 

 

Holden (2001) beskriver en undervisning där det övergripande målet var att samtliga 

elever skulle tycka att matematik är roligt och lustfyllt. Undersökningen visade att ett 

arbetssätt som gick ut på att ha roligt kunde bidra till att skapa inre motivation hos 

eleverna. Holden (2001) får medhåll av två lärarinformanter som under intervjuerna 

betonar att elevers inre motivation drivs av glädje. Dock framhåller de två 

lärarinformanterna att matematikundervisningen inte alltid kan byggas på glädje. De 

menar att vissa matematiska arbetsområden som till exempel multiplikationstabellen 

måste nötas in och kan därför inte alltid anses som roligt. Att allting i 

matematikundervisningen ska vara roligt ser de som en omöjlighet. En av 

lärarinformanterna uttrycker följande: 

 
Men så är ju matte mycket så att man bara måste göra vissa saker, metoder, tabeller eller 

så och man måste göra det på ett visst sätt (Lärare 2). 

 

Fem elevinformanter uttrycker att de har roligast då undervisningen skiljer sig från den 

”traditionella” läroboksundervisningen. Främst är det filmer, mattespel, grupparbeten, 

EPA, kluringar som framhålls i deras svar. En elevinformant hävdar att det är som mest 

lustfyllt när det är lätt i läroboken och då man inte behöver be om hjälp, medan en 

annan elevinformant uttrycker att undervisningen är som roligast när det är lite svårare 

tal att diskutera. Här syns tydligt att åsikterna mellan eleverna ibland skiljer sig åt vilket 

pekar på vikten av att läraren måste individualisera samt variera undervisningen för att 

stimulera samtliga elevers inre motivation i att föra matematiska samtal. På frågan om 

vad som är minst lustfyllt var svaren blandade. En elevinformant svarade att det är när 

de får sitta och räkna i läroboken, en annan vid genomgångar där de redan förstår 

innehållet och en tredje när de behöver hjälp vid varje uppgift. Den matematiska 

kommunikation som framträder i dessa sammanhang är därutöver begränsad, vilket kan 

bekräftas genom elevintervjuerna samt observationerna. Hattie (2012) menar att en 

lärare ställer i genomsnitt 200-300 frågor på dag där en stor del av frågorna har låg 

kognitiv nivå. Eleverna får sedan i genomsnitt mindre än en sekund att besvara den. 
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Hattie (2012) förespråkar en dialogisk kommunikation snarare än en monologisk. 

Lärare måste bli bättre på att lyssna och ge elever utrymme till att diskutera, både med 

läraren men även tillsammans med andra elever. Petersen (2012) framhåller 

kommunikationen i matematikundervisningen som en central faktor för att skapa 

positiva attityder och stärkt självbild. 

 

 
6.2.3 Sociala faktorer 

 

Boaler (2011) och Skolverket (2003) betonar att föräldrarna har en betydande roll för 

vilken inställning deras barn har till matematik. Även matematikdelegationens 

(2004:97) enkätundersökning framhåller föräldrarna som den största påverkningsfaktorn 

till barnets attityd till matematik. I föreliggande studie indikerar lärarinformanterna om 

att hemmets betydelse spelar en avgörande roll för elevens lärande och inställning till 

matematikämnet. De menar att föräldrarnas inställning till ämnet överförs till barnet och 

att det därför krävs ett nära samarbete mellan lärare, elever och föräldrar. Bland annat 

understryks betydelsen av att dessa typer av frågor lyfts på föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Utifrån studiens resultat samt tidigare forskningsresultat tyder det på 

att hemmet har en avgörande betydelse för elevernas framgång i matematikämnet. Det 

indikerar också på att det är svårt att få föräldrar delaktiga i barnens lärande och att det 

behövs fler insatser för att skapa positiva attityder till matematikämnet, både hos elever 

och föräldrar.    

 

Kommunikation och samarbete är enligt samtliga fyra lärarinformanter nära 

sammankopplade och utgör grunden för elevernas utveckling av den matematiska 

kommunikationsförmågan. Detta framhålls av Häggblom (2013) som menar att 

undervisningen bör vara språkorienterad med aktiva sociala interaktioner.  En svårighet 

med elevsamarbeten är enligt två lärarinformanter problematiken med att bilda 

gruppkonstellationer. De menar att det krävs fingertoppkänsla för att veta hur man 

konstruerar grupper där samtalen leder till framgångsrikt lärande. Även Löwing (2006) 

understryker vikten av välplanerade arbetsuppgifter och en god planering av 

gruppkonstellationerna för att elevernas kommunikationsförmåga ska utvecklas på ett 

djupare plan.  

 

 
6.2.4 Miljö, material och resurser 

 

Borbjerg, Dragsted, Rye och Kantsø (1999) framhåller i sin studie den fysiska 

klassrumsmiljöns utformning och inredning som viktiga redskap för främjandet av 

elevers inre motivation och kommunikation i matematik. De hävdar genom sin studie att 

läraren har en viktig roll i att inreda klassrummet för att främja de matematiska samtalen 

och att placera elevbänkarna i grupper för att ge eleverna förutsättningar till en naturlig 

och gynnsam kommunikation. Även Svensson och Sävås, Nicholaisen (1997) hävdar 

utifrån sina utvärderingsstudier av skola 2000 att klassrumsmiljön inte bara är en 

inlärningsmiljö utan även en plats för socialisation. Elevbänkarna bör därför vara 

placerade gruppvis för att främja kommunikationen eleverna emellan.  

 

Endast en av lärarinformanterna uppger att eleverna vid enstaka tillfällen får använda 

grupprummet med soffor vid matematiska diskussionsövningar för att stimulera till 

samtal. Övriga lärarinformanter reflekterade inte över att klassrummets utformning som 

exempelvis bänkplaceringar kan utgöra ett hinder för kommunikationsmöjligheterna. 
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Under de två genomförda observationstillfällena var elevbänkarna placerade som ett U 

runt klassrummet. Tolkningen som gjordes av båda observatörerna oberoende av 

varandra, var att kommunikationsmöjligheterna begränsades. Vid ett 

observationstillfälle, skulle eleverna i grupp om tre till fyra elever gemensamt klippa ut 

geometriska former och därefter dela upp dessa i olika kategorier för att lära sig att 

urskilja dess egenskaper. Därefter skulle resultatet redovisas inför klassen och eleverna 

fick förklara hur de hade tänkt. Det framgick relativt omgående att 

kommunikationsproblemen hopade sig när de diskuterade hur de skulle dela upp 

formerna i kategorier. Nackdelen med att sitta på rad och diskutera medför att vissa 

elever får svårt att komma till tals (Borbjerg, Dragsted, Rye och Kantsø, 1999)  och 

konsekvensen i detta tillkortakommande blev att endast en eller ett par elever i varje 

grupp var delaktiga i arbetet medan de andra höll sig i bakgrunden. Under 

redovisningen var det samma elever som utfört arbetet som även redovisade ”gruppens” 

resultat medan de andra stod tysta bredvid. Klassrummets utformning signalerar vilken 

aktivitet som förväntas av eleverna och vilken pedagogik som dominerar (Borbjerg, 

Dragsted, Rye och Kantsø, 1999). I det här fallet var signalerna om klassrummets 

utformning och lärarens uppmaning om aktivitet motsägelsefulla. Enligt vår tolkning 

hade en mer gynnsam bänkplacering främjat samtliga elevers utveckling av 

kommunikationsförmågan samt inre motivation genom samhörighetsbehovet. Enligt 

Chirkov, Ryan och Sheldons (2011) studie är samhörighetsbehovet ett av tre 

grundläggande behov som måste tillgodoses för att elever ska känna inre 

studiemotivation.  

 

 
6.2.5 Lektionsplanering 

 

Från resultatet av lärarintervjuerna framgick att ingen lektionsplanering gjordes utifrån 

att stärka elevernas inre motivation i att kommunicera matematiskt. Den tolkning som 

gjordes utifrån observationerna var att de faktorer som lärarna framhåller som viktiga 

under intervjuerna har en viss tendens att undermineras i undervisningen. Som vi 

tidigare redovisat verklighetsförankrades undervisningen endast vid ett 

observationstillfälle. Elevintervjuerna tyder på att uppfattningen kring att förstå syftet 

med matematikundervisningen skiljer sig åt beroende på lärare. Enligt föreliggande 

studie förefaller det som att elever till den ena läraren har svårt att förstå syftet med 

matematikundervisningen. Elever till den andra läraren  som  verklighetsförankrade 

undervisningen under observationstillfället visade större förståelse till syftet med 

matematikundervisningen genom att ge fler tydliga kopplingar till deras livsvärld.      

Av den anledning kan det ifrågasättas om de faktorer som lärarna uttryckt som 

betydande för den inre motivationen inte bör tas i beaktande vid lektionsplanering.   

Enligt Wistedt (2001) bör läraren ge eleverna möjligheter att kontinuerligt skapa syfte 

och mål med all matematikundervisning. 

 

 
6.2.6 Undervisningsmetoder 

 

Boaler (2011) framhåller att när elever får möjlighet att tänka logiskt och diskutera olika 

lösningar med andra får de större insikt i ämnet och problemen blir mer begripliga. 

Genom att se en uppgift från olika perspektiv skapas bredare förståelse men också goda 

förutsättningar att matematiskt samtala kring de olika lösningarna och på så sätt 

utveckla sin kommunikativa förmåga. Boaler (2011) får medhåll från samtliga 
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lärarinformanter som på olika sätt berör vikten av att variera arbetsmetoder och att 

använda öppna stora frågor där eleverna tillsammans ska diskutera sig fram till olika 

lösningar. En lärarinformant använder sig av en konkret metod som kallas see three 

before me vilket enligt läraren innebär att eleverna ska fråga tre andra klasskamrater om 

hjälp innan läraren tillfrågas. Lärarinformanten ser det som ett bra tillfälle för eleverna 

att träna sin matematiska kommunikationsförmåga. Samtliga elevinformanter uttrycker 

att de ibland tar hjälp av varandra istället för att räcka upp handen och fråga läraren men 

att det inte händer så ofta. 

 

Två lärarinformanter uppger att de ofta använder sig av en undervisningsmetod som 

kallas EPA-metoden där man först bemöter matematikuppgiften själv och därefter 

diskuterar den i grupp för att slutligen behandla och samtala kring uppgiften i helklass. 

En av lärarinformanterna förklarar ytterligare en konkret undervisningsmetod som 

kallas Concept cartoon som är ett material där påhittade barn i pratbubblor får uttrycka 

tankar och lösningar kring olika matematiska begrepp och problem. Eleverna ska sedan 

tillsammans diskutera barnens olika lösningsförslag på det specifika problemet eller 

begreppet. Lärarinformanten förespråkar en kombination av de två metoderna för att 

utveckla den kommunikativa förmågan i matematik. 

 

Under ett observationstillfälle utgick läraren från EPA-metoden då eleverna skulle 

arbeta med geometriska former. Matematiklektionen inleddes med att läraren hade en 

kort genomgång om geometri där eleverna även enskilt fick reflektera över likheter och 

skillnader på olika geometriska former. Därefter organiserades klassen i grupper där de 

tillsammans skulle diskutera de geometriska formernas likheter och skillnader. 

Gruppernas idéer togs sedan upp i helklass där läraren skrev upp de likheter och 

skillnader som eleverna kommit fram till på tavlan.  

 

Två elevinformanter uttrycker att den form av undervisning där EPA-metoden används 

är den roligaste och eleverna visar att de är väl medvetna om att den kommunikativa 

förmågan är central i denna undervisningsmetod. Följande elev uttrycker följande: 

 
Ibland pratar vi matte när man typ… ibland kör vi EPA och då ska vi prata. EPA är kul 

(Elev 4) 

 

Häggblom (2013) framhåller att det är viktigt att eleverna förstår syftet och målet med 

undervisningsinnehållet för att tillskriva matematikämnet mening och förståelse. 

Samtliga lärarinformanter hävdar att de använder sig av en varierad undervisning med 

mycket samarbetsövningar. Fyra av elevinformanterna uttrycker att undervisning med 

olika former av samarbetsövningar gynnar förståelsen för matematik men även den inre 

motivationen eftersom undervisningen anses bli roligare då samarbete förekommer 

istället för vid självständigt arbete. Dock anser de att samarbetsövningar inte är så 

vanligt förekommande.  

 

 
6.2.7 Läromedel 

 

I föreliggande studie framkom under lärarintervjuerna att läroboken har en central 

utgångspunkt i matematikundervisningen. Däremot skiljer sig åsikterna åt gällande 

vilken motivationskraft den har för att stimulera elevernas inre motivation i att föra 

matematiska samtal. Lärarinformanterna menar att de utgår från läroboken i 

matematikundervisningen men att de kontinuerligt använder alternativa läromedel som 
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komplement till läroboken. Dock anser endast en av sex elevinformanter att det 

förekommer en viss variation på undervisningen vilket beskrivs på följande sätt: 
 

Asså vi gör inte det jätteofta, men jag tycker det är rätt bra för då tar inte matteboken 

slut så snabbt och så växlar man lite mellan uppgifterna. Ibland får man sitta själv och 

det kan vara skönt och ibland får man lära sig lite mer tillsammans, så det är bra att det 

växlar lite. Det är bra att inte bara jobba i matteboken (Elev 1). 

 

På frågan om hur en ”vanlig” matematiklektion ser ut svarar samma elevinformant på 

följande sätt: 

 
Jobba i matteboken. Hon brukar skriva på tavlan: nummer 1 stencil eller rätta, nummer 

2 och nummer 3. I vilken ordning vi ska jobba, är det genomgång så var det lite som det 

var nu på lektionen. Då berättar hon vad vi ska göra och så gör vi det. Och så berättar 

hon igen, och så gör man det (Elev 1). 

 

Det förefaller således som att det uppstår en viss tvetydlighet kring elevens upplevelser 

av matematikundervisningen. Övriga fem elevinformanter upplever däremot att 

läroboken dominerar undervisningen. Det indikerar utifrån studiens resultat som att 

lärobokens dominans representerar den mest sannolika teorin.   

 

 
6.2.8 Verklighetsförankrad undervisning 

 

Häggblom (2013) anser att läraren på ett medvetet sätt måste få eleverna att se 

kopplingen mellan matematiken och deras omvärld. Även Petersen (2012) understryker 

att det krävs ett, för eleven, välkänt och relaterbart sammanhang för att eleven ska 

kunna koppla matematiken till sin verklighet. 

 

Lärarinformanterna gav ett flertal konkreta exempel på hur matematikundervisningen 

kan verklighetsförankras utifrån eleverna. Bland annat kan eleverna själva få konstruera 

egna frågor utifrån intresse och sedan diskutera möjliga lösningar med varandra samt att 

använda sig av verklighetstroget material såsom att räkna med pengar. En 

lärarinformant framhåller praktiska uppgifter där eleverna till exempel själva får mäta 

och uppskatta vikt eller mäta hastighet på bilar som motivationshöjande för eleverna. 

Dock understryker en annan lärarinformant att en svårighet kan vara att hitta bra 

metoder som inte kräver flera timmars förberedelse och ommöblering i klassrummet. 

Blir förberedelserna för omständiga undviks istället arbetsmetoden menar 

lärarinformanten.  

 

Två lärarinformanter framhäver betydelsen att ge eleverna tydliga kopplingar till deras 

vardag och att verkligen ta diskussionen för att tydliggöra syftet med uppgiften. 

 
Om du ska måla en vägg och räkna ut hur mycket färg du ska ha då måste du använda 

multiplikationstabellen (Lärare 2). 

 

… om ni blir frisörer och ska mäta upp vätskor när ni ska färga ett hår när vi höll på 

med centiliter och milliliter och sådär (Lärare 3). 

 

Det sammanfaller väl med bland annat Boaler (2011) som tar upp problematiken med 

att elever ofta måste frångå verkligheten och arbeta med uppgifter som inte handlar om 

realistiska situationer. 
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Verklighetsförankring kan också enligt en lärarinformant användas som förberedelse 

och för att skapa lust inför nästa lektion. Läraren gav ett exempel från det 

naturvetenskapliga ämnet men poängterade att detta gäller samtliga skolämnen. 

 
Jag förberedde dem, försökte skapa lite lust inför nästa NO-lektion då gläntade jag lite 

på dörren vad vi skulle göra nästa lektion. Nästa lektion ska vi prata om Alfred Nobel, 

och då kan man ju prata om det här att det kan ju faktiskt vara så att det sitter någon 

nobelpristagare här inne i fysik eller litteratur eller vad det nu kan vara (Lärare 3). 

 

 

6.3 Slutsats 
 

Sammanfattningsvis så överensstämmer stora delar av resultatet med den framskrivna 

forskningen i den teoretiska bakgrunden. De faktorer som forskare framhåller som 

betydelsefulla för elevers inre motivation då de kommunicerar matematiskt anser även 

lärarinformanterna som betydelsefulla. Dock indikerar studien på att skolans struktur 

och de krav som ställs på lärarna hämmar elevers inre motivation att kommunicera 

matematiskt. 

 

 

6.4 Vidare forskning 
 

I föreliggande studie synliggörs vilka faktorer som enligt enskilda matematiklärare 

påverkar elevers förmåga att känna inre motivation då de kommunicerar matematiskt 

samt hur samma matematiklärare beskriver att de undervisar och lektionsplanera för att 

stärka elevers inre motivation då de kommunicerar matematiskt. Studien synliggör även 

hur enskilda elever uppfattar den kommunikativa undervisningen i matematik. Likheter 

och skillnader mellan elevinformanternas och lärarinformanterna uppfattningar 

åskådliggörs genom data från intervjuerna. Även två observationer har genomförts för 

att förstärka uppfattningar och betraktelsesätt hos elever och lärare. En intressant idé till 

fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra en studie om hur matematiklärare 

kollegialt kan arbeta för att stärka elevers inre motivation inom olika matematiska 

ämnesområden. 
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I 
 

Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide till lärare 

 

Presentera oss och tacka för han/hon tagit sig tid till intervjun. Informera om 

deltagarvillkoret enligt forskningsetiska principerna: 

 

 Allt deltagande är frivilligt och du kan avbryta när som helst 

  Deltagandet är anonymt 

 Ingen obehörig får ta del av insamlingsmaterialet 

Berättar även att intervjun kommer att spelas in. 

 

Inledning 

Syftet med intervjun är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers förmåga att 

känna inre motivation då de kommunicerar matematiskt, samt hur lärare 

lektionsplanerar och undervisar för att stärka elevers inre motivation då de 

kommunicerar matematiskt. 

 

Öppningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken utbildning har du? Vilka 

ämnen/stadier? Hur såg lärarutbildningen ut då? (kommunikation & 

motivation) 

 

Syftesfrågor 

1. Vilket synsätt har du på lärande?   

 

2. Hur undervisar du för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga? Anser du 

att det finns det några svårigheter med en kommunikativ undervisning i 

matematik?  

 

3. Vad är inre motivation för dig? Hur ser du när en elev drivs av inre motivation? 

 

4. Hur lektionsplanerar du för att stimulera elevers inre motivation i att 

kommunicera matematik?  

 

5. Hur undervisar du för att skapa en vilja att kommunicera inom matematiken? 

 

6. Kan du se någon skillnad på elevers inre motivation i olika 

undervisningsmetoder i matematik? Vilka är lättast/svårast att motivera i? 

Varför? 

 

7. Vilka faktorer tror du påverkar elevers naturliga lust att lära i 

matematikundervisningen? 

 



  
 

II 

8. Tror du att kommunikation kan stärka elevers inre motivation och i så fall på 

vilket sätt? 

 

 

9. Anser du att de läroböcker ni använder stimulerar elevers inre motivation till 

kommunikation? Kompletterar ni läroböckerna med annat material för att 

skapa en naturlig lust att kommunicera matematik? 

 

10. Om du helt fick fria händer och obegränsat med resurser, vilken faktor i 

matematikundervisningen skulle du helst vilja ändra för att utveckla förmågan 

kommunikation? 

 

11. Vad anser du är viktigt för att främja elevernas intresse för det livslånga lärandet 

i matematik? 

 

Avslutningsfrågor 

Finns det något som du skulle vilja tillägga i intervjun? 

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

Får vi höra av oss om vi behöver komplettera med någon fråga? 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 2 Intervjuguide till elever 

 

Presentera oss och tacka för han/hon vill vara med på intervjun. Informera om 

deltagarvillkoret enligt forskningsetiska principerna: 

 

 Allt deltagande är frivilligt och du kan avbryta när som helst 

  Deltagandet är anonymt 

 Ingen obehörig får ta del av insamlingsmaterialet 

Berättar även att intervjun kommer att spelas in. 

 

Inledning 

Syftet med intervjun är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers förmåga att 

känna inre motivation då de kommunicerar matematiskt, samt hur lärare 

lektionsplanerar och undervisar för att stärka elevers inre motivation då de 

kommunicerar matematiskt. 

 

Intervjufrågor 

1. Varför tror du att ni har matematik i skolan? När kan du ha nytta av matematiken 

utanför skolan? 

2. Vad är det som gör matematik roligt/tråkigt? När är matematiklektionerna som 

roligast/tråkigast? 

3. Hur brukar en matematiklektion se ut/ vad gör ni? Hur skulle din ”drömlektion” i 

matematik se ut? 

4. Hur ska en lärare vara för att du ska tycka det är roligt att lära dig matematik? 

5. Hur ofta har ni matematik? Hur ofta får ni prata matematik med varandra och i så 

fall när gör ni det? 

6. Räknar ni mycket i matteböckerna? Tycker du att det är roligt att arbeta i 

matteböckerna? Skulle du hellre vilja jobba på något annat sätt, i så fall vilket? 

7. Brukar ni arbeta i grupper på matematiklektionerna? Hur tycker du att det är? Lär 

du dig mer när du arbetar i grupp? 

8. Förstår/lär du dig mer när en lärare eller kompis förklarar för dig? Varför? 

9. Får ni i klassen vara med och bestämma hur lektionerna ska se ut? Gör det att 

matematiklektionen blir roligare? 

Avslutningsfrågor 

Finns det något som du skulle vilja tillägga i intervjun? 

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

Får vi höra av oss om vi behöver komplettera med någon fråga? 

 

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

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 3 Missivbrev 

Missivbrev 
Kalmar 151126 

Hej! 

 
Vi är två studenter, Hanna Gustafsson och Carolin Holgersson som är inne på sista året 

vid Linnéuniversitets grundlärarutbildning med inriktning 4-6. Vi skriver nu vårt 

självständiga arbete i matematikdidaktik där syftet är att undersöka vilka faktorer som 

enligt matematiklärarna i årskurs 4-6 påverkar elevers förmåga att känna inre 

motivation då de kommunicerar matematiskt. Till syftet hör också att se hur 

matematiklärare i årskurs 4-6 undervisar och lektionsplanerar för att stärka elevernas 

inre motivation då de kommunicerar matematiskt samt hur undervisningen i att utveckla 

den kommunikativa förmågan uppfattas av eleverna. 

 

Vi undrar om du har möjlighet att ta emot oss för en intervju? Intervjun tar ungefär 40 

minuter och kommer att spelas in. 

 

Villkor för deltagande 

Materialet kommer användas i vårt examensarbete för att sedan efter arbetets 

godkännande förstöras. Identifierbara uppgifter kommer att skrivas om så att det inte är 

möjligt att spåra ditt namn eller skola. Deltagandet är självklart frivilligt och du har rätt 

att när som helst avbryta intervjun när du så önskar. Uppgifterna som då redan lämnats 

kommer strykas från vårt resultat. 

 

Tack på förhand! 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carolin Holgersson ch222ir@student.lnu.se 

Hanna Gustafsson hg222de@student.lnu.se 

_________________________________________________________ 

 

Handledare John Örtendahl john.ortendahl@lnu.se 
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Bilaga 4 Samtycke från vårdnadshavaren 

Hej! 

 
Vi är två lärarstudenter, Hanna Gustafsson och Carolin Holgersson som går vår sjunde 

termin på lärarutbildningen med inriktning 4-6 på Linnéuniversitetet. Vi skriver ett 

självständigt arbete i matematik och matematikdidaktik där syftet är att undersöka vilka 

faktorer som påverkar elevers inre motivation i att utveckla sin 

kommunikationsförmåga under matematikundervisningen. Vi ska också se hur läraren 

lektionsplanerar och undervisar för att stärka elevers inre motivation då de 

kommunicerar matematiskt samt hur undervisningen i att utveckla den kommunikativa 

förmågan i matematik uppfattas av eleverna.  

 

Vi kommer att göra en observation under en lektion och därefter väljs två elever för 

intervju. Resultatet kommer att analyseras och användas som underlag till vårt arbete. 

Vi kommer använda informationen från barnen på så sätt att de inte kan kännas igen. 

Under intervjun kommer vi att behöva spela in elevens röst men vi kommer inte att 

filma dem.  

 

För att använda insamlat material i samband med examensarbetet enligt ovan behöver vi 

Ditt/Ert samtycke. Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare 

senast 2015-12-09 då vi kommer att besöka klassen.  

 

 

Tack för att ni vill hjälpa oss med denna undersökning!  

 

Har du/ni frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 Carolin Holgersson ch222ir@student.lnu.se 

 Hanna Gustafsson hg222de@student.lnu.se  

 

_________________________________________________________ 

 

Handledare John Örtendahl john.ortendahl@lnu.se 

 

-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 

Samtycke för _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ  (   )  

 

 

Vårdnadshavaren underskrift  

 

_________________________________________________ 



  
 

VI 

Bilaga 5 Observationsschema 
 

OBSERVATIONSSCHEMA 

 Vilka faktorer påverkar enligt matematiklärarna elevers förmåga att känna inre 

motivation då de kommunicerar matematiskt? 

 Hur beskriver matematiklärare att de undervisar och lektionsplanerar för att stärka 

elevers inre motivation då de kommunicerar matematiskt samt hur undervisningen i 

att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik uppfattas av eleverna? 

 

 

TEMA 
 

 

 

BESKRIVNING 

 

TOLKNING 
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