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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats var att genom elevintervjuer öka förståelsen 
för vad som påverkar elevers motivation i ämnet matematik i grundsko-
lan. Detta arbete har en hermeneutisk ansats då vi gjort en tolkning av 
resultatet som elevintervjuerna visade. I den empiriska undersökningen 
har dets använts åtta stycken semistrukturerade elevintervjuer för att 
synliggöra elevernas upplevelser och uppfattningar i ämnet matematik. 
Utifrån intervjuerna så tolkades resultatet genom en fenomenografisk 
analys där fyra kategorier tydliggjorde och visade på skillnader i 
elevernas uppfattningar. De fyra kategorierna benämns inre motivation, 
yttre motivation, multipla mål och samarbete & delaktighet. Resultatet i 
studien visade att delaktighet inte var viktigt för elevernas motivation. 
Elevernas syn på samarbete däremot var varierande och mer viktigt för 
en del elever än för andra. De flesta elever såg samarbetet med kamrater 
som en motivationshöjande faktor. Alla elever visade på olika kombina-
tioner av yttre och inre mål, dessa kombinationer benämns som multipla 
mål.  

 

 

 

Nyckelord: Elevuppfattning, fenomenografisk analys, intervjustudie, 
matematik, motivation. 
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Inledning  
Varför är det viktigt med matematikkunskaper? I svensk grundskola är 
matematik ett av tre kärnämnen tillsammans med svenska och engelska. 
Redan här får vi en fingervisning om vilken betydelse matematikämnet 
har. Det är inte bara i matematikämnet som kunskaper i matematik är 
till nytta, utan även i övriga livet när det handlar om att tolka och 
bearbeta material. Såväl i andra skolämnen som i fortsatt utbildning 
kommer det ge glädje. Kunskaper i matematik behövs för att individen 
ska kunna delta i och ha åsikter om det demokratiska samhället vi lever 
i idag. Massor av information presenteras i tabeller, diagram och pro-
centsatser och det krävs en personlig kunskap för att kunna göra ett 
individuellt ställningstagande i olika frågor (Löwing & Kilborn, 2002). 

Vi har uppfattat det som att matematik i skolan betraktas av många 
elever som roligt i början av grundskolan men att intresset minskar 
någonstans på vägen uppåt i grundskolans år. Första matematikboken i 
ettan är efterlängtad av många. Eleverna får bekräftat att de verkligen 
börjat skolan och själva boken symboliserar kanske allt nytt de har 
förhoppningar om att få lära sig. Några år senare säger läraren att det är 
dags för eleverna att ta fram matematikboken och får då ofta till svar: 
”Guud, vad tråkigt!”.  

Enligt en kvalitetsgranskning som Skolverket (2003) gjort så minskar 
elevers positiva inställning till matematik någon gång kring skolår 4-5. 
Ungefär vart sjunde skolbarn har negativa upplevelser av skolans 
matematik (Magne, 1998). Det är inte bara de elever som anser att 
matematik är för svårt som ändrar inställning utan det visar sig även att 
elever som inte får tillräcklig stimulans och tycker att matematiken är 
för lätt också blir mer negativa. Minskningen som ses har alltså inte att 
göra med den kunskap eleverna besitter eller vilken nivå de ligger på 
utan det är elevens motivation inför lärandet som påverkats. Denna 
inställning har sedan en tendens att följa med eleverna uppåt i skolåren 
och dessutom förstärkas (Magne, 1998).  

Vi har granskat Skolverkets publikationer av resultat i Nationella prov i 
matematik för årskurs 5 (Skolverket, 2010a) och årskurs 9 (Skolverket, 
2010b). De visar att de elever som inte når upp till godkänd-nivå är 
betydligt fler i år 9 än i år 5 . En annan intressant jämförelse om elever 
som inte klarar målen är jämförelsen med elevers slutbetyg i år 9 i de tre 
kärnämnena svenska, engelska och matematik. Här ser man att svenska 
och engelska under de senaste tio åren legat på en relativt oförändrad 
nivå. I engelska var det 6 % av eleverna som inte nådde målen år 2009 
(Skolverket, u.å.b), år 1999 var det 5,4 % av eleverna (Skolverket, u.å.a). I 
Svenska var det 3,2 % som inte nådde målen 2009 (Skolverket, u.å.b), år 
1999 var det 3,7 % (Skolverket, u.å.a). I matematik var skillnaden under 
denna 10-årsperiod mycket större än i de andra två kärnämnena. År 
1999 var det 6 % av eleverna som inte nådde målen i matematik (Skol-
verket, u.å.a) och 2009 var det 7,4 % (Skolverket, u.å.b).  



Matematik och elevmotivation 
Eva Högbom & Maria Johansson 

2010-11-18 
Handledare: Dan Andersson 

 

6 
 
 

Grundskolans måluppfyllelse i matematik blir sämre och det är ett 
problem. Skolan har både uppnående mål i ämnet och även som upp-
drag att utveckla individen mot ett fortsatt lärande (Skolverket, 2000) 
där vi anser att matematik har stor betydelse. Vad händer på vägen? 
Varför förändras elevernas motivation och intresse till det sämre? Vi vill 
med vår studie öka förståelsen för vad som påverkar elevers motivation 
i matematik.  

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en forskningsgenomgång där vikten av matema-
tikkunskaper preciseras. Därefter definieras begreppet motivation och 
kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningsgenomgången. 
Nästa kapitel presenterar problem, syfte och de frågeställningar som 
ligger till grund för undersökningen. Efter syfte och frågeställningar 
redovisas undersökningens teoretiska perspektiv och metod. I nästa 
kapitel redovisas tolkningen av den empiriska undersökningen och 
kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. Sista kapitlet 
innehåller en diskussion av det resultat som framkommit och koppling 
av detta resultat till forskningsgenomgången som följs av en konklusion. 
Därefter följer en diskussion om metodval och uppsatsen avslutas med 
förslag på framtida forskning inom området. 
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Forskningsgenomgång 
Matematikens betydelse 
Vad är matematik? Matematik är ett ämne som har stor betydelse inte 
bara i skolan utan även i vårt samhälle. Genom dessa kunskaper får 
eleverna ett viktigt instrument för att kunna vara delaktiga i det demo-
kratiska samhället. Att besitta matematisk kompetens ger självförtroen-
de att våga ta del i diskussioner, att kunna kritiskt granska information 
som ständigt möter oss i dagens kommunikationssamhälle (Skolverket, 
2003). Många av de begrepp, metoder och modeller eleverna lär sig i 
skolan används i vardagen, matematikkunskaperna får därför stor 
betydelse för elevers kommande privat- och yrkesliv. Något som är 
viktigt vid matematikinlärning är att, när de ska lösa problem, också 
finner meningen med problemen samt att sätta in matematiken i ett 
vardagligt sammanhang så att eleven ser nyttan och kan dra paralleller 
till verkliga livet. Matematik handlar i mångt och mycket om att tänka, 
särskilt om att tänka rätt, vilket också leder till glädje och tillfredsställel-
se (Magne, 1998).  

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) skrivs det om ämnets 
syfte och roll i utbildningen:  

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana 
kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade 
beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka 
och använda det ökande flödet av information och för att kunna 
följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall 
ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning 
och ett livslångt lärande. (Skolverket, 2000, s. 26) 

 
Definitioner på matematik 
Motivation är ett svårdefinierat begrepp och det finns en uppsjö av olika 
definitioner som på olika sätt vill förklara sanningen. Till och med 
forskarna har gett upp drömmen om att finna själva ”teorin” om moti-
vation. De väljer istället att fördjupa sin kunskap i och kring ämnet 
motivation (Jenner, 2004). Motivation kan ses som bestående av olika 
faktorer. Nationalencyklopedins korta definition lyder som följer:  

De faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 
beteendet mot olika mål. (Nationalencykopedin, u.å.) 
 

En lite mer poetisk definition hittar vi hos Imsen.  

Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas 
ihop och ger färg och glöd åt våra handlingar. Det ligger 
känslor och förväntningar för en aktivitet, de följer med medan 
vi utför aktiviteten, och de lägger sig som en slöja runt minner 
av handlingen.(Imsen, 2006, s. 271)  
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Vad påverkar motivationen? 
Imsen (2006) menar att människans grundläggande värderingar 
påverkar motivationen. Värderingar som finns i den kultur vi lever och 
verkar i spelar stor roll för motivationen Den avgör till exempel vad som 
i en grupp anser vara väsentligt eller oväsentligt, bra eller dåligt. Den 
sociala omgivningen och dess värden gäller då som referensram för vad 
som motiverar människan till handling. Magne (1998) anser också att 
motivation kommer sig av sociokulturell påverkan, men han tar också 
upp att motivation är ett personlighetsdrag. Eftersom människor är 
olika individer med olika känslor så passar det in i det Imsen (2006) tar 
upp när det handlar om motivation. Hon säger att motivation 
uppkommer i samspel med kognition och känslor. Kognitionen som är 
förnuft och känslorna som är det som gör människan levande och 
motiverar oss att utföra handlingar. Motivation är dock inte enbart ett 
personlighetsdrag, Imsen (2006) menar att det är flera faktorer som 
spelar in och att dessa bland annat finns i människans psyke. Imsen 
(2006) kallar detta psykets trilogi, de tre komponenterna är starkt 
sammanflätade med varandra såsom bilden nedan visar.  
 

 
(Imsen, 2006. s. 459) 
 
Lägg där till kulturen som ständigt existerar kring människan och som 
skapar en referensram för det individuella motivationssystemet.  
Motivationsforskare skiljer ofta på yttre och inre motivation. Det beha-
vioristiska motivationsperspektivet speglar yttre motivation på ett 
tydligt sätt. Den behavioristiska teorin är en objektivistisk teori som 
anser att endast det som kan observeras är värt att studera (Imsen, 
2006). Skinner (1968) ansåg att inlärning sker genom att ett beteende 
uppmuntras med positiva förstärkningar. Dessa förstärkningar kan till 

Kognition 

Känslor Motivation
n 

Kultur 
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exempel vara naturliga i form av ett material som skapar roliga föränd-
ringar som pussel. Det kan också vara skapade förstärkningar som 
självrättande undervisningsmaterial. Det finns också negativa förstärk-
ningar som innebär att något obehagligt försvinner som en belöning. 
Pavlov (Imsen, 2006) pratar mer om betingning som handlar om hur 
känslor förknippas med olika situationer och hur dessa känslor får oss 
att vilja undvika vissa situationer som ger oss negativa känslor eller 
göra det motsatta och aktivt söka upp situationer som framkallar 
positiva känslor. I det stora handlar yttre motivation om att aktiviteten 
som individen utför ska leda till belöning på något sätt, det kan till 
exempel vara att vinna lärarens gillande men också att få ett bra betyg. 
Det är prestationen i sig som är målet. Yttre motivation innebär att man 
gör något inte bara gynnar sitt eget lärande utan också för att man vill 
vinna respekt hos sin omgivning (Imsen, 2006). Magne (1998) menar att 
det finns ett behov av att bli erkänd av andra eller att det är en otill-
fredsställd längtan efter närhet och ömhet som styr handlingen.  

Den kognitiva teorin (Imsen, 2006) är en subjektivistisk teori och lägger 
stort fokus på de inlärningsprocesser som anses ske inom individen. 
Genom att barnet upplever något eller aktivt gör någonting så skapas ny 
inlärning. Enligt Piaget (1968) så benämns denna process med begrep-
pen ackommodation och assimilation. Man tar in nya intryck som 
assimileras till det man redan känner till och då sker samtidigt en 
ackommodation då barnet fördjupar sin kunskap med detta nya. Det 
kognitiva perspektivet på motivation speglar inre motivation på ett 
tydligt sätt. Det menas att människan av naturen är nyfiken och vill lära 
sig och upptäcka nya saker för att få förståelse för den värld den lever i. 
Den inre motivationen styrs av individens egna behov av att söka nya 
utmaningar och finna en inre tillfredsställelse i sitt lärande. Enligt 
Magne (1998) handlar det också om att själv styra och medvetet utnyttja 
sin förmåga mot det önskade målet. 

Utifrån 1900-talets forskning kring motivationens alla aspekter så har 
Jenner (2004) tagit vara på de definitioner han finner viktiga i samman-
hanget. Han har utifrån denna forskning valt att se motivation utifrån 
tre samverkande faktorer. Det första handlar om motivation som en inre 
faktor. Motivationen finns i att man vill nå fram till ett uppsatt mål. Den 
andra faktorn är att det finns en strävan hos individen att nå målet. 
Agerandet är riktat mot något, det kan vara både ett inre och ett yttre 
mål. Den tredje faktorn är ett samspel mellan personens drivkraft och 
målen. Är viljan och självförtroendet hos individen tillräcklig för att 
målet ska nås? Jenner (2004) ser inte motivationsarbetet som en egen-
skap hos den enskilde individen utan mer som att de erfarenheter de 
har mött och de bemötande de har fått är av stor betydelse. Hur de ser 
på sina tidigare upplevelser av uppgiften spelar roll för hur de tar sig an 
den. Den vuxnes bemötande och engagemang spelar stor roll i hur 
elever motiveras i sitt skolarbete. Hur de känner inför sina möjligheter 
att lyckas, vilka förväntningar som finns och vilken tilltro läraren sätter 
till att de ska klara av uppgiften. Jenner (2004) menar att motivations-
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processen även påverkas av individfaktorer och sociala faktorer där 
individfaktorer innefattar personlighetsdrag, värderingar och minnes-
bilder. De sociala faktorerna består bland annat av relationer och andras 
förväntningar.  

När motivation styrs av mer en än faktor i taget så skriver Giota (2002) 
om multipla mål. Hon har hittat olika typer av elevmotivation. Det finns 
de elever som styrs av en egen önskan att förbättra sina skolprestationer 
med en tydlig tanke på framtiden och de val de vill kunna göra. Andra 
typer är de elever som motiveras av att de är medvetna om vad andra 
människor tycker och drivs av rädsla inför vissa situationer som de vill 
undvika i framtiden. Hon har även funnit elever som motiveras av både 
inre och yttre faktorer samtidigt och det är dessa elever som enligt Giota 
(2001) får bäst resultat i skolan. En som kommit långt med att definiera 
begreppet multipla mål är Ford (1992). Han menar att elever strävar 
efter att uppnå flera mål inom flera olika situationer samtidigt. Han 
ansluter sig därmed inte till den dualistiska synen på motivation som 
beroende av antingen lärandemål eller prestationsmål. Elever kan också 
sträva efter mål som gäller just här och nu samtidigt som dessa mål kan 
ha ett framtidsperspektiv.  

Enligt Säljö (2000) så innebär den sociokulturella synen på människan 
en tro på att hon vill vara aktiv och att människan lär genom sitt delta-
gande i det som benämns sociala praktiker och som skapas och förnyas 
av individerna som deltar. Människan kan inte undvika att lära. En 
intressant fråga är varför vissa inlärningssituationer engagerar och 
skapar motivation hos individen medan det kan vara svårt att skapa 
detta i andra sammanhang. Det sociokulturella perspektivet anser att 
det är viktigt att inte lägga fokus på individens inneboende förmåga för 
att förklara lärande eller problem med lärande. Det menar istället att 
förklaringarna till detta kan hittas i den kontext som individen finns i. 
Kontexten beskrivs som ett svårfångat begrepp men handlar enligt Säljö 
(2000) inte om faktorer som påverkar individen utifrån.  

Våra handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexter. 
(Säljö, 2000, s. 135) 
 

Kommunikationen är också väldigt viktig i sociokulturell teori. Den ses 
som avgörande för inlärning och genom att kommunicera med andra så 
bidrar de olika individerna till ett kollektivt tänkande. Språket blir den 
länk som finns mellan eleven och dess omgivning. Kommunikationen är 
också grunden och en förutsättning för den proximala utvecklingszonen 
(Vygotskij, 1934). Genom att en elev kommunicerar med läraren eller 
med kamrater om det som är svårt så innebär det att denna dialog 
hjälper eleven att utveckla en större förståelse och eleven får då en ökad 
kunskap. 

Prestationsmotivation kan beskrivas som att motivationen är stark när 
eleven vill klara av en utmaning och göra ett bra arbete, inte bara för att 
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få högre status eller andra fördelar (Imsen, 2006). Denna typ av motiva-
tion lägger fokus på långsiktiga mål och kan acceptera en större belö-
ning i framtiden istället för att behöva belöningen här och nu.  

Det är viktigt att olika elevers uppfattningar om vad som är motiveran-
de tas tillvara. Ames (1992) påpekar att elever har olika erfarenheter 
med sig i bagaget och därför kommer de att uppfatta och tolka upple-
velser i klassrummet på olika sätt. Det innebär också att eleverna har 
olika mål och detta påverkar hur de motiveras. Klassrumsstrukturen 
byggs till stor del av läraren och därför kommer lärarens mål med 
undervisningen till stor del att påverkas av dennas syn på vad som är 
effektiva inlärningsstrategier. När lärarens och elevernas mål inte har 
samma utgångspunkt så menar Ames (1992) att eleverna inte utvecklar 
sin motivation inför att behärska sakkunskap. Detta kan då uppnås 
genom att läraren på ett medvetet sätt förändrar de strukturer i klass-
rummet som skapats. Fokus bör ligga på elevens ansträngning snarare 
än på elevens förmåga. För att öka elevers motivation inför skolarbete så 
måste de lära sig uppskatta och värdera sina ansträngningar på ett 
positivt sätt. 

Jenner (2004) menar att elever motiveras av vad som är möjligt för 
stunden. Elever vill veta till vilken nytta de ska lära sig och vad kunska-
pen kan användas till. Lindahl (2003) har sett att elever i år fem ofta har 
en relativt klar bild över sin framtid och vad de kommer att jobba med. 
Om då inte eleverna får klart för sig till vilken nytta matematik kommer 
vara för dem i framtiden så kommer även motivationen inför ämnet att 
försvinna eller åtminstone minska. Ett barn är inte intresserat av att lära 
sig bara för att skolan har mål de måste uppnå, barn vill lära för livet. 
Det är då de finner inre motivation. Här är lärarens roll att hjälpa elever 
att sätta realistiska mål oerhört viktig. Målen får inte vara för låga men 
heller inte för höga. Om de ska ha långsiktiga mål så är delmål på vägen 
en bra strategi för att hålla motivationens låga brinnande. Jenner (2004) 
menar att som pedagog utgå ifrån elevens förkunskaper och intresse 
hjälper också till att upprätthålla motivationen. Motivation handlar hos 
en elev om viljan att lyckas med det man företar sig. Hur eleven ser på 
möjligheten att lyckas spelar stor roll för hur de tar sig an uppgiften. 
Möter eleven en uppgift som de vet kommer att leda till misslyckande 
så har de också svårt att finna motivation att utföra den  

Andra forskare som tar upp lärarens stora påverkan på elevers motiva-
tion är Walter och Hart (2009). De nöjer sig dock inte med den dualistis-
ka förklaringen på motivation som enbart är bestående av inre och yttre 
motivationsfaktorer som annars är en vanlig företeelse (Imsen, 2006). 
Walter och Harts (2009) forskning visar att elevers motivation när det 
handlar om matematikinlärning styrs av mycket mer komplicerade 
relationer mellan dessa faktorer. De sticker ut hakan rejält och säger att 
det varken finns ointresserade eller omotiverade elever. De styrs istället 
av personligt motiverade val. Elever har tidigare erfarenheter som 
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hjälper dem att göra sina val. Walter och Hart (2009) har identifierat två 
typer av motivation: 

- Intellektuell – matematisk motivation innebär att eleven styrs av en 
önskan att se meningsfullhet i matematikinlärningen och en vilja att lösa 
matematiska problem. 

- Social – individuell motivation kan till exempel vara att man tillsam-
mans bygger, och därmed delar, meningsfullhet i matematikinlärning-
en. 

Dessa två typer kan inte bara existera var för sig utan uppträder också 
simultant då de styrs av den kontext de uppträder i. Här har då både 
lärarens och elevens val en stor del i hur dessa olika typer av motivation 
fungerar i relation till varandra och det är detta som orsakar den kom-
plexitet som elevmotivation innebär menar Walter och Hart (2009).  

Giota (2001) knyter även an till Ames (1992) klassiska forskning som 
handlar om att det finns klara samband mellan en eventuell konflikt 
mellan lärarens och elevens mål och en elevmotivation som inte utveck-
las. Hon anser därför att lärare borde vara mer intresserade av att veta 
hur elever uppfattar skolan eftersom det påverkar elevernas motivation. 
I sin avhandling har Giota (2001) funnit att om vi anammar ett sådant 
synsätt mer aktivt så kommer vi inte att hitta elever utan motivation, 
utan elever vars mål och prestationer inte stämmer överrens med 
lärarens krav och förväntningar. Denna synpunkt faller in i linje med 
Walter och Harts (2009) påstående att det inte finns omotiverade elever.  

Den sociala kontextens påverkan på motivationen bygger Nelson och 
DeBacker (2008) vidare på. De har tittat på jämnåriga kamraters påver-
kan för elevmotivationen och kommit fram till att den är större än vad 
lärarens påverkan genom olika lärstrategier är. Elever som kände sig 
uppskattade och respekterade av sina jämnåriga visar en högre grad av 
motivation. Men inte bara positiva relationer med jämnåriga påverkar 
motivationen utan även en negativ social påverkan har påvisats. Hur de 
blir sedda av andra jämnåriga är särskilt märkbart hos de elever som har 
olika typer av motivation samtidigt. Detta liknar det Walter och Hart 
(2009) uppfattar som en av motivationens komplexitet. Nelson och 
DeBacker (2008) talar om dessa elever som har både prestationsmål och 
mål av en mer socialt accepterande variant.  

Brooks (2005) har gjort en jämförande studie med elever från årskurs 5 i 
Sverige och i Schweiz. I sin avhandling finner hon åtta huvudsakliga 
teman i elevernas upplevelser av sin inlärning i skolan. Eleverna vill att 
skolan ska vara rolig och tycker om att lära sig nya saker. De vill även 
kunna se en framtida nytta med det de lär sig, det ökar deras motiva-
tion. Ett tredje tema som framkom var att det var viktigt med en lagom 
utmanande nivå på uppgifterna i skolan. Eleverna ville också ha kontakt 
med miljön och det verkliga livet och fick motivation av aktiva och 
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konkreta arbetsmetoder. De två sista teman som Brooks (2005) fann var 
att eleverna tyckte det var viktigt att få vara delaktiga i beslut om 
skolarbetet och att de framförallt ville arbeta tillsammans med kamra-
terna, i par eller grupper, eftersom de ansåg att det var både lärorikt och 
kul.  

En svensk forskare som anser att kamraternas påverkan är ett viktigt 
område är Sjögren (2006) som genom observationer i klassrum konstate-
rat att eleverna ofta befinner sig i den proximala utvecklingszonen. 
Eleverna väljer ibland bort lärarens kommunikation till förmån för 
kamraternas förklaring. Sjögren (2006) menar att detta beror på att 
läraren inte kunde hitta en lämplig nivå att lägga sina insatser på och 
därför förklarade alltför noggrant. Istället för att guida eleven vidare i 
sitt resonemang så lade läraren dit sin förklaring som lösning på pro-
blemet. Detta skapar inte motivation hos eleven.  

Sammanfattning av forskningsgenomgång 
Viss forskning om motivation har ett dualistiskt synsätt där särskilt två 
områden ställs mot varandra, inre och yttre motivation. Annan forsk-
ning har ett mer helhetsperspektiv där många fler olika faktorer spelar 
in för elevers motivation, däribland samspelet med andra och den 
sociala kontextens betydelse. Forskningen visar bland annat att elever 
motiveras av att arbeta med utmanande uppgifter som de känner är 
möjliga att klara av. Eleverna vill också veta vilken nytta de kan ha av 
kunskapen, de vill kunna sätta in det i ett verklighetsperspektiv. Elever 
motiveras också när de får vara delaktiga i beslut rörande undervis-
ningen samt när samarbetet med kamraterna känns kul och lärorikt. 
Dessa faktorer påverkar hur elever upplever matematik och hur de 
motiveras i ämnet och enligt forskningen så påverkar det även elevers 
resultat i ämnet. Det var svårt att hitta forskning som tar upp kombina-
tionen av elevers uppfattning om motivation i matematik. Det är inom 
detta område som vi ser att vår undersökning har en plats att fylla 
(Giota, 2002). 
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Problem, syfte och frågeställningar 
I denna uppsats studeras hur eleverna upplever matematikundervis-
ningen i skolan för att ta reda på vad det är som gör att en del elever i 
årskurs fem ändrar inställning och ser matematik som ett tråkigt ämne.  

Syftet med denna uppsats är att genom elevintervjuer öka förståelsen 
för vad som påverkar elevers motivation i ämnet matematik i grundsko-
lan.  

Dessa är de frågeställningar vi vill ha svar på i vår studie. 

- Hur upplever eleverna matematik i skolan?  

- När känner eleverna störst motivation i skolarbetet? 

- Vad har eleverna för mål med sina matematikkunskaper? 

- Hur anser eleverna att de lär sig matematik som bäst?  
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Metod  
I detta avsnitt redogörs det teoretiska ramverket och tillvägagångssättet 
med planerandet och genomförandet av den empiriska undersökning-
en.  

Teoretiskt perspektiv 
Vi författare till denna uppsats är båda två personer som gått i skolan på 
1970- och 1980-talet och har naturligtvis formats av vår skolgång. Under 
vår lärarutbildning har mycket av våra egna pedagogiska grundtankar 
utvecklats och det som framförallt gått som en tråd genom hela utbild-
ningen är det sociokulturella synsättet där eleven lär i ett samspel med 
andra där kommunikation och kontext är avgörande för inlärning (Säljö, 
2000). Vi anser dock att man även bör ha en kritisk hållning till detta 
synsätt och inte stanna upp i sitt eget tänkande. Vi är medvetna om att 
dessa erfarenheter har format oss till var vi är idag och vi är även 
medvetna om att vår förförståelse kan inverka på denna studie.   

Det finns en hermeneutisk tanke bakom syftet och frågeställningarna i 
denna uppsats. Hermeneutik kallas även tolkningslära och används för 
att göra tolkningar av många olika saker såsom skrifter, bilder och 
människors upplevelser och känslor (Thurén, 2007). Hermeneutiken är 
inte ute efter att förklara utan vill istället förstå och anser att förståelsen 
är viktig i humanvetenskapen. Att förstå fenomen utifrån intervjuer 
med människor kommer alltid att ske med en ganska stor del tolkning i 
grunden. Förförståelse, handlar om den tolkning som görs och denna 
tolkning är aldrig endast rena sinnesintryck utan består också av värde-
ringar och önskningar. Denna förförståelse är inget som forskare kan 
ignorera utan den bör lyftas fram och medvetandegöras (Thurén, 2007). 
Vi är medvetna om att den kvalitativa forskningsansatsen ibland 
betraktas med skepsis då den baseras på tolkningar och därför kan 
påverkas av förförståelse hos forskaren (Starrin & Svensson, 1994). 

Att undersöka hur individer uppfattar sin verklighet så används lämp-
ligast kvalitativa metoder som riktar fokus mot hur individen tolkar och 
formar sin omvärld istället för att producera mätbara fakta som är 
kvantitativa (Backman, 2008). I den empiriska undersökning valdes att 
göra elevintervjuer eftersom Giota (2002) tar upp att det görs för lite 
studier som fokuserar på elevernas perspektiv. Detta har vi själva 
uppmärksammat vid forskningsgenomgången. Hela undersökningen 
har en fenomenografisk ansats eftersom den handlar om att vi vill 
identifiera elevers uppfattningar och tolkningar och att beskriva de 
variationer vi finner i dessa uppfattningar. 

Urvalsprocess 
En mellanstor skola i södra Norrland valdes ut där vi inte tidigare haft 
någon kontakt med varken elever eller lärare, detta för att undvika att vi 
forskare skulle ha med oss förutfattade meningar kring arbetssätt eller 
de elever som deltog i intervjun. Skolan har elever från förskoleklass till 



Matematik och elevmotivation 
Eva Högbom & Maria Johansson 

2010-11-18 
Handledare: Dan Andersson 

 

16 
 
 

år 9 och upptagningsområdet är stort och innefattar både villa- och 
lägenhetsboende, elever boende på landsbygd och i tätort. Skolan har 
inte någon uttalad inriktning mot matematik vilket ansågs viktigt då det 
representerar en mer generell bild av grundskolan i Sverige. I urvalet av 
informanter valdes elever i år 5 för att Skolverkets granskning (2003) 
visar att det under denna period händer något med inställningen till 
matematik. Åtta elever intervjuades. Lärare på den aktuella skolan 
kontaktades och syftet med undersökningen förklarades. En lärare var 
intresserad av att delta det mejlades ett mer detaljerat informationsbrev 
(se bilaga 1) med syfte och exempel på intervjufrågor till denne som 
också distribuerade till berörda föräldrar för godkännande. Föräldrarna 
fick meddela läraren om eleven inte fick delta i undersökningen.  

Ett urval i fenomenografiska studier bör utgå från att de personer som 
intervjuas ska ha olika värderingar om den företeelse man vill undersö-
ka och gärna ha olika bakgrund, ålder och kön. Detta för att det ska vara 
så stort undersökningsvärde som möjligt i undersökningen (Alexander-
son, 1994). Vi utgår från att olika individer har skilda uppfattningar i 
samma fråga utifrån de olika erfarenheter de har med sig (Kihlström, 
2007a) och därför anses att vårt urval av elever från samma klass ändå 
innebär en variation i värderingar även om eleverna är i samma ålder. 
Inom ramen för denna studie så gavs inte möjlighet att bredda detta 
urval ytterligare.  

Urvalet gick till så att läraren från klasslistan, med elevernas namn i 
bokstavsordning efter efternamn, plockade ut de fyra första och sista 
pojk- respektive flicknamnen. Dessa elever erbjöds delta i intervjustudi-
en och de var positiva till att vara med i undersökningen.  

Etiska riktlinjer 
Eleverna informerades om de forskningsetiska principerna som är 
riktlinjer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Veten-
skapsrådet, 2002). Huvudkraven är informationskravet, samtyckeskra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa riktlinjer finns till 
för att bland annat skydda individen mot negativa konsekvenser av 
vetenskapliga undersökningar och för att upprätthålla hur förhållandet 
mellan forskare och undersökningsdeltagare bör vara. Vi anser att de 
etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) presenterar är relevanta 
och utgår ifrån dessa i vår undersökning.  

- Informationskravet beaktas på så sätt att deltagarna informeras först 
genom brev och sedan vid intervjutillfället om vad undersökningens 
syfte är och att de kan delta frivilligt och även har rätt att avsluta 
undersökningen närhelst de önskar.  

- Samtyckeskravet beaktas genom att  samtycke införskaffas både av 
eleven, vårdnadshavare och lärare och att frivilligheten att delta i 
intervjun poängteras när vi träffar eleven. 
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- Konfidentialitetskravet upprätthålls genom att det varken användes 
namn eller kön på deltagarna i resultatet. För att bevara anonymiteten 
namnges eller beskrivs inte den skola eleverna går på. Endast intervju-
arna kommer att ta del av de enskilda intervjuerna och de inspelade 
intervjuerna raderas då uppsatsen är godkänd.  

- Nyttjandekravet beaktas genom att de uppgifter som samlas in i 
undersökningen endast kommer användas till denna uppsats. 

Procedur 
Facklitteraturen presenterar flera olika typer av forskningsintervjuer. 
Delvis strukturerade intervjuer kallas också semistrukturerade intervju-
er (Bell, 2006) och innebär att intervjuaren har i förväg förberedda frågor 
som informanten förväntas svara på. Dessa frågor behöver inte besvaras 
i en speciell ordning utan ordningsföljden kan anpassas beroende på 
informanten svar. Det finns även möjlighet att låta informanten tala mer 
fritt och intervjuaren tillåts följa upp dessa tankegångar (Bell 2006.). 
Denna typ av intervju används i denna studie eftersom när barn inter-
vjuas så kan frågorna behöva förtydliga frågorna. Denna intervjumetod 
gör också att mer utförliga svar kan fås av eleverna som annars kan vara 
fåordiga (Kihlström, 2007b). Det som ofta upplevs som svårt för oerfar-
na intervjuare är att göra bra och relevanta frågor som motsvarar syftet. 
Inför denna studie valdes att göra en pilotintervju med en person som 
går i grundskolans år tre och det upptäcktes då att intervjufrågorna gav 
för lite material till det kommande arbetet. Utifrån denna så vidareut-
vecklades intervjufrågorna med hjälp av relevant facklitteratur såsom 
Bell (2006) och Dalen (2007). Problem med detta val av intervjumetod 
kan vara att elevernas svar på frågorna påverkas av det faktum att 
intervjuarna är vuxna och för eleverna representerar en del av vuxen-
världens förväntningar. Detta problem är vi medvetna om men alterna-
tivet med enkäter kändes inte möjliga för denna undersökning. 

Intervjufrågorna (se bilaga 2) var väl förberedda med följdfrågor för att 
kunna stötta upp intervjun vid behov. Intervjuerna spelades in för att 
kunna ägna informanterna full uppmärksamhet under intervjun (Bell, 
2006). Intervjuerna gjordes på den skola där eleverna går. Klassläraren 
rekommenderade ett mindre rum i anslutning till klassrummet där 
eleverna är vana att vistas. Endast en vuxen var i rummet så att inte 
informanten skulle känna sig i underläge. Intervjuaren och informanten 
satt snett mitt emot varandra vid ett bord. Att sitta så ger informanten 
möjlighet att se förbi intervjuaren om de kände behov av det, inte 
tvingas till ständig ögonkontakt (Kihlström, 2007b). Intervjuaren samta-
lade först lite allmänt med eleverna om vad intervjuerna skulle handla 
om och vad de skulle användas till. Det visades också att intervjun 
skulle spelas in på mobiltelefonen som låg på bordet. Detta för att de 
skulle känna sig avslappnade och bekväma. Det talades också om att de 
var anonyma i undersökningen och att det bara var vi som utför inter-
vjuerna som ska lyssna till inspelningen (Bell, 2006).  
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Eleverna gav varierande svar både med tanke på utförlighet och detalj-
rikedom. Då det gavs kortfattade svar så försökte intervjuaren att lägga 
in följdfrågor för att på så sätt få fram mer information. Dessa följdfrå-
gor användes också för att ta upp tråden om samtalet kom in på andra 
ämnen. Intervjuerna tog cirka 10 minuter vardera. 

Efter att ha intervjuat eleverna så lyssnades det på upptagningarna och 
svaren transkriberades ordagrant så snart som möjligt efter intervjun. 
Detta för att fånga in känslan som fanns vid intervjutillfället på ett 
korrekt sätt. Att intervjuerna spelades in gav möjlighet att lyssna till 
svaren upprepade gånger så att inget viktigt glömdes bort. Dessa 
intervjuer användes som grund för analys och tolkning. Detta anses 
vara en metod som passar bra när förståelse om individers upplevelser 
söks (Backman, 2008). Det är ett typiskt tillvägagångssätt i en fenome-
nografisk undersökning menar Alexandersson (1994). Vid transkribe-
ring saknas den sociala närvaro och den interaktion som uppstår under 
intervjutillfället vilket är viktigt att tänka på vid analysen (Kihlström, 
2007b). Medvetenhet har funnits om att inga egna tolkningar får läggas 
in i svaren vid transkriberingen. 

Analysprocess 
Vi har inspirerats av en fenomenografisk metod för bearbetning av våra 
intervjuer eftersom fenomenografin ofta använder sig av just intervjuer 
som utgångspunkt för de tolkningar som ska göras (Alexandersson, 
1994). Denna analys görs genom upprepade genomläsningar av inter-
vjuerna för att hitta mönster i likheter och skillnader i elevernas utsagor. 
Detta menar Kihlström (2007a) leder till att förståelsen fördjupas och 
nya mönster kan framkomma. Kategorierna särskiljde elevernas olika 
uppfattningar. Färgade pennor användes för att markera de olika 
uppfattningarna som framkom i elevernas transkriberade intervjusvar. 
Detta gjordes för att öka strukturen (Malmqvist, 2007) och användes 
som utgångspunkt i utformandet av kategorierna som användes vid 
resultatarbetet. Kategorierna visar de mönster som sågs i intervjutran-
skriberingarna och särskiljer elevernas olika upplevelser och uppfatt-
ningar av matematik. 
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Resultat av elevintervjuer 
I detta avsnitt redovisas resultatet av den empiriska undersökning som 
består av intervjuer och tolkningar av dessa. Tolkningarna har resulterat 
i fyra kategorier som här presenteras i en icke hierarkisk uppställning. I 
slutet av detta avsnitt görs en sammanfattning av resultatet. 

Inre motivation 
I intervjuerna framkommer ett tydligt mönster i hur eleverna visar att 
de känner inre motivation. Det som skapar inre motivation är känslan 
av att ha fått en uppgift som är något av en utmaning men som eleven 
ändå känner att den klarar av.  

Ja, lätta uppgifter är inte så jätte roligt, man vill ju ha som en 
utmaning tycker jag nästan. 
 

Eleverna vill inte heller att det ska vara för lätt. Uppgifter som repeterar 
olika områden och som syftar till att upprätthålla elevernas automatise-
ringskunskaper upplevs ofta som monotona och tråkiga uppgifter. 

Om de är jätteenkla uppgifter så kan det ibland bli tråkigt att 
göra dom. 
 
Ja men tänk om det är flera tal som kanske är väldigt lika så får 
man ju jobba o jobba samma hela tiden å så, å det kan vara lite 
jobbigt.  
 

Eleverna pratar ofta i termer som roligt och kul. Detta tolkas som att 
dessa begrepp spelar roll för elevernas inre motivation.  

Plus och minus, det är kul, till exempel såna här former som 
man kan dela på och sätta ihop. 
 
Det finns olika saker som är rolig å så. Fast typ att man kanske 
fick spela nåt roligt mattespel eller nåt sånt. 
 

Ytterligare ett mönster, dock inte lika tydligt, är att elever finner inre 
motivation när de tävlar mot sig själva för att utvecklas för sin egen 
skull. Här märks att vissa elever har egna mål, till exempel att bli bättre 
på multiplikationstabellen.  

Räkna dom för jag vill bli bättre. 
 
Desto fler extra uppgifter man gör desto bättre blir man. 
 

Här sker ingen referering till någon annans uppsatta mål utan det är 
elevens önskan att uppleva sig själv som bättre på multiplikationstabel-
len som framkommer och det tolkas som inre motivation.  
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När det handlar om denna kategori så är det intressant att notera att det 
fanns elever som inte uppvisade något tecken på att drivas av en inre 
motivation.  

Det kanske inte är så viktigt för mig men man måste ju kunna 
matte, att man lär sig det. 
 

Yttre motivation 
Det finns 3 tydliga mönster när det handlar om yttre motivation. Elever 
vill prestera för någon annans skull och de mönster som ses är att de vill 
prestera för lärarens skull, för föräldrarnas skull och för kamraternas 
skull.  

De elever som presterar för lärarens skull drivs till exempel av jakten på 
bra resultat i matematik och att hinna tillräckligt mycket utifrån vad 
läraren satt som uppnåendemål. 

 Det är väl kanske typ att när man håller på med ett kapitel så 
vill man hinna klart, asså vi har ju typ röda och blå sidor efter 
att man räknat klart det man måste.  
 

Här är det lärarens uppsatta mål som ska hinnas med. Lärarens krav att 
eleverna ska prestera på prov motiverar också eleverna.  

Mm, ja jag vet inte riktigt men det känns bara som att det är 
det, eftersom att det liksom man får prov på det sen också. 
 

Läraren bestämmer vad som är viktigt att kunna, just nu är det multi-
plikationstabellen. Vissa elever tar upp just att de vill lära sig alla 
tabellerna och detta skulle kunna tolkas som tecken på en inre motiva-
tion men eftersom det framkommer att det är det mest aktuella område 
som läraren har tagit upp så tolkas det som ett uttryck för en yttre 
motivationspåverkan. Eleverna upplever att lärarens mål har ett här- 
och nu-perspektiv. Det de lär sig på matematiklektionerna i skolan just 
nu är viktigt för att de ska kunna prestera bra på prov. Till exempel vet 
elever att det kommer nationella prov för dem i årskurs 5. 

Som ett andra mönster ses att föräldrarnas åsikter och uppfattningar av 
skolan har stor påverkan på eleverna. De flesta elever upplever att 
föräldrarna ser läxor och skolan som viktig. Det framkommer att många 
föräldrar hjälper sina barn med läxläsning.  

Mina föräldrar tvingar mig att göra extra läxor hemma, för att 
jag ska bli ännu bättre i skolan. 
 

De flesta elever upplever att föräldrarna har ett framtidsperspektiv för 
dem när det handlar om varför de vill att barnen ska prestera i skolan.  
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Om man ska bli vuxen så måste man ju kunna matte för att få 
jobb och så där. Till exempel om man ska bli läkare eller 
nånting så måste man ha höga betyg. 
 

Detta tolkas som att elever upplever att skolan och läxorna är viktiga 
eftersom om eleven får fina betyg så kan denne komma in på en bra 
gymnasieskola och detta leder förhoppningsvis vidare till ett bra jobb. 
Några elever har därmed anammat framtidsperspektivet. 

Det tredje mönstret är de elever som motiveras av konkurrensen kamra-
ter emellan. Eleverna gör många jämförelser med kamraternas presta-
tioner.  

Jag ligger inte sist av dom som jobbar matte i alla fall. 
 

Konkurrensen kamraterna emellan upplevs inte som stressande av vissa 
elever utan jämförelsen beskrivs istället med positiva ord.  

Sitta brevid en kompis å kolla var den är, och kolla vart man 
själv är å så. 
 

Men det finns även elever som upplever att det är en tävling mellan 
kamrater som kan kännas pressande. Det tolkas också som att lärarens i 
förväg uppsatta mål spelar in i den negativa känslan hos eleven. 

Det är inte så bra att vara så långt bak i matteboken, det är 
bättre att vara långt fram. 
 

Multipla mål 
Multipla mål är den tredje kategorin som analysen utmynnat i och här 
är spridningen i uppfattningar större. Multipla mål handlar om att 
eleverna visar motivation genom en kombination av flera olika faktorer. 
Kombinationerna av de olika mål som driver eleverna varierar mycket 
mer än i tidigare kategorier även om en viss tyngd ligger på kombina-
tionen av yttre motivation som hittas i ett här-och-nu-perspektiv och i 
ett framtidperspektiv. Flera elever drar paralleller mellan matematikun-
dervisningen i skolan och dess vikt inför deras kommande yrkesliv.  

Eftersom jag ska bli snickare så måste jag ju kunna räkna ut 
vinklar och kunna former. 
 
När man jobbar typ, så ska man kunna räkna om man säljer 
saker. 
 

Ytterligare en multipel kombination som urskiljs är de elever som visar 
sig ha inre och yttre motivation tillsammans med ett framtidsperspektiv. 
De vill ha en utmaning i matematikundervisningen för att det ska vara 
kul och stimulerande samtidigt som resultaten på prov också motiverar. 
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Detta upplever eleverna som viktigt eftersom de behöver ha dessa 
kunskaper i framtiden.  

Ja, det ska man ju kunna när man är vuxen, för då ska man ju 
ha hand om pengar ganska mycket. Ekonomin och sånt. Av det 
kan man få hjälp när man ska betala räkningar. 
 

Samarbete och delaktighet 
I den fjärde och sista kategorin så upplever de flesta elever i undersök-
ningen att kamraterna spelar en stor roll för deras trivsel i skolan. För 
många är det denna aspekt som är grundläggande för att de tycker det 
är roligt att gå i skolan. 

Det är ju roligt att vara med kompisar, och leka och så. 
 

Några av dessa elever upplever att samarbetet med kamraterna i 
matematikämnet är viktigt och givande. De visar att de förstår hur deras 
insatser i diskussioner kan ha betydelse för kamraternas förståelse. 

Ja, det kan man ju göra, det är ju samarbete. Det går rätt så 
bra, men ibland så finns det såna som inte förstår precis och då 
får jag tala om det en gång till.  
 

Detta tolkas som att samarbetet med kamraterna är motivationshöjande 
för dem när det arbetar med matematik. Här är det inte endast samva-
ron med kamrater som är lustfylld utan hela det lärande samarbetet 
upplevs som givande. 

Vi tänker att man ska jobba tillsammans, lösa talen 
tillsammans. Inte jobba var för sig för då sitter man ju bara 
bredvid varann. Först frågar jag en kompis och sedan frågar jag 
fröken. 
 
Vi brukar hjälpas åt. 
 

Elevernas upplevelse av sina möjligheter till delaktighet i undervisning-
en är att de får välja mellan rött eller blått avsnitt i matteboken när de 
redan nått lärarens uppställda mål samt välja ämne under Elevens val. 

 Nja, vi jobbar ju liksom i matteböcker och då kommer det 
kapitel, så vi får inte bestämma själva vad vi ska jobba med. 
 
Elevens val har vi ibland. Då får man välja vilket ämne man 
vill. Men man väljer ju inte det som är roligast utan man 
väljer det man inte är klar med. 

 

Detta tolkas som att delaktigheten i att bestämma om undervisningen 
inte har så stor betydelse för just dessa elever när det handlar om 
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motivation. Utifrån deras svar så tolkas detta som att det inte är något 
eleverna själva reflekterar över heller.  

Sammanfattning av resultat 
I detta avsnitt sammanställs resultatet från intervjuerna utifrån syfte och 
frågeställningar.  

Intervjuerna visar att eleverna upplever skolans matematik som ett 
relativt roligt ämne. De flesta är medvetna om vilken betydelse kunska-
perna har för deras framtida liv, både de privata och yrkesmässiga 
aspekterna. Vissa elever upplever samarbetet tillsammans med en 
kompis som motivationshöjande. Ibland upplevs dock matematikäm-
nets uppgifter som slentrianmässiga då de får arbeta med alltför lätta tal 
och upprepningar. De vill ha utmaningar. Störst motivation känner 
eleverna då de får utmaningar som de känner att de behärskar. Vissa 
elever känner utmaning när de ’tävlar’ med kompisar och andra sporras 
av att lyckas med uppgiften. Några av de elever som intervjuats är 
väldigt medvetna om betygens betydelse för framtiden. De har klara 
mål med vad de vill arbeta med och strävar efter att bli duktiga i skolan 
just för att få bra betyg så de blir antagna till den utbildning de önskar. 
Ytterligare någon av de intervjuade ser en direkt koppling mellan nyttan 
i kunskapen i matematikämnet och det kommande arbetslivet. Elever-
nas upplevelse av hur de lär sig matematik som bäst är en kombination 
av det som tidigare tagits upp i de fyra kategorierna i resultatet. Vissa 
elever lär sig som bäst när de arbetar tillsammans med kamrater. Vissa 
lär sig bäst när de arbetar med sådant som känns roligt eller att uppgif-
terna är utmanande, medan någon annan vill ha ett yttre mål att sträva 
mot som till exempel prov.  
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Diskussion 
Detta avsnitt startar med en diskussion kring resultatet av den empiris-
ka undersökningen där detta ställs mot forskningsgenomgången samt 
efterföljs av en konklusion. Därefter kommer en metoddiskussion där 
val av metod diskuteras utifrån undersökningens validitet och reliabili-
tet. Diskussionen avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
De frågeställningar vi ville ha svar på i vår studie riktades direkt till 
eleverna för att klargöra deras inställning till matematik. Det framkom 
att de flesta elever i undersökningen fortfarande är positiva till matema-
tik och visar inte på en ökad negativ inställning som Skolverkets (2003) 
granskning tar upp. Sett i ljuset av det behavioristiska (Skinner, 1968) 
och det kognitiva perspektivet (Piaget, 1968) så skulle detta kunna bero 
på att eleverna inte haft några upplevelser av matematik i skolan som 
gett dem negativa erfarenheter ännu. Dessa två synsätt lägger fokus 
direkt på individen och dennes upplevelser. Vi menar att det då är 
frågan om ett lärande som skett inom individen baserat på de erfarenhe-
ter som gjorts. Det sociokulturella sättet att se på saken innebär att de 
inte vill förklara lärande utifrån individen utan ser förklaringen i den 
kontext som eleven befinner sig i (Vygotskij, 1934). Detta skulle då 
betyda att skolan genom sina metoder och arbetssätt hittills inte fått 
elevernas inställning att bli mer åt det negativa hållet. Skolverkets (2003) 
granskning talar om att förändringen i elevernas inställning börjar 
förändras i år 5 och undersökningen görs i början av höstterminen så 
det är kanske inte rimligt att deras inställning redan skulle ha svängt 
mot det mer negativa. Det är också viktigt att poängtera att majoriteten 
av eleverna i år 9 faktiskt når upp till de uppställda målen (Skolverket, 
2003). Undersökning har här valts att fokuseras på elever i år 5 och detta 
innebär då att processen där elevinställningen förändras inte kommer 
att kunna följas, detta var inte heller syftet.  

Precis som den fenomenografiska synen på att generaliserbarhet inte är 
möjlig i denna typ av studie dras paralleller till det som Ames (1992) tar 
upp om att eleverna har olika erfarenheter med sig till skolan. Det känns 
därför nödvändigt att hela tiden kunna se elevernas olika uppfattningar 
och upplevelser i ljuset av olika teorier, inte bara en enskild. Den 
dualistiska synen på motivation är den som varit vanligast i vår forsk-
ningsgenomgång. Man skiljer på yttre och inre motivation, framtidsper-
spektiv och här-och-nu-perspektiv, ja exemplen är många. Vi anser att 
det är relevant att istället fokusera mer på det som benämns som mul-
tipla mål och som tas upp av både Giota (2001), Ford (1992) och Walter 
och Hart (2009). Detta blir extra relevant i ljuset av just Giotas (2001) 
forskning eftersom den visar att de elever som har multipla mål är de 
elever som det går bäst för i skolan. 

En fundering vi vill lyfta lite extra här är de olika mål som eleverna 
visar i sammanhanget och hur man ser på detta. Det låter så vackert 
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med det inre lärandet och att det är elevernas lust och nyfikenhet som 
driver dem, men är det så egentligen? Man styrs också av yttre faktorer 
som till stor del påverkar motivationen och dessa är inte att se ner på 
anser vi. Kombinationen av olika motivationsfaktorer visar sig enligt 
Giota (2001) vara det som ger bäst resultat i skolan. I intervjustudien 
visas det på stor spridning av olika kombinationer av mål som motive-
rar de åtta elever som deltagit och detta stärker Giotas (2001) uttalande. 
Jenner (2004) väljer också att se faktorerna som samverkande i motiva-
tionsarbetet. Det är alltså inte endast en faktor som är viktig. Här drar vi 
paralleller till Imsens (2006) tanke om psykets trilogi, där känslor, 
kognition och motivation påverkas av och påverkar varandra i den 
kontext som den rådande kulturen ger.  

Hur är det i skolan idag? Förr såg man motivation som styrt av endera 
lärandemål eller prestationsmål, och skolan har formats efter dessa 
tankar. Men i och med att nyare forskning tar upp tanken om multipla 
mål (Giota, 2001) och de fördelar som det ger så har kanske inte skolan 
riktigt hängt med. Tas det inte hänsyn till att elever kan ha flera olika 
mål samtidigt? Detta kanske innebär annat än att för mycket yttre krav 
tar bort inre motivation? Som vi ser det så vill läraren att eleven ska 
finna den inre drivkraften till sitt lärande samtidigt som det i varje 
årskurs görs bedömningar utifrån de mål som eleven ska uppnå. Utifrån 
elevernas uppfattningar om matematik så tolkade vi det som att de 
flesta hade multipla mål med sin matematikinlärning men de var inte 
alltid så självklara och preciserade hos eleverna. Det är något som 
skolan bör arbeta vidare med för att medvetandegöra eleverna om att 
deras mål kan och bör finnas på flera olika plan och tydliggöra att 
skolan ser detta som något positivt. Här måste en medvetenhet finnas 
om att lärarens krav och förväntningar kan komma i konflikt med 
elevernas mål (Giota, 2001). Det som tydligast framkom i resultatet var 
att de elever som hade ett klart framtidsmål också var de som visade sig 
ha stor motivation i skolan. 

Elever som har framtida mål har också motivation för skolarbetet här 
och nu menar Lindahl (2003). Även Brooks (2005) har i sina studier sett 
att framtida nytta med det eleverna lär sig ökar motivationen hos dem. 
Andra faktorer som Brooks (2005) har funnit som motivationsskapande 
är att elever vill vara delaktiga i beslut kring sitt skolarbete och att de 
anser att arbeta tillsammans med andra elever är både roligt och läro-
rikt. I studien har inte hittats lika tydliga samband mellan delaktighet, 
samarbete och en ökad motivation. Delaktigheten för eleverna i den 
klass vi gjorde våra intervjuer kan diskuteras. Eleverna gör först det de 
ska, sedan får de välja mellan något de egentligen inte behöver göra. 
Betyder det att delaktighet inte är viktigt eller att eleverna inte fått 
någon erfarenhet av detta som känts positiv, kanske inte fått någon 
erfarenhet alls? De är inte introducerade till att vara medvetna om att de 
faktiskt kan få vara delaktiga på riktigt och vad delaktigheten kan skapa 
för känslor. I resultatet har framkommit att delaktigheten i skolarbetet 
inte har så stor betydelse för dessa elevers motivation måste därför ses i 
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ett större sammanhang där läraren har stor påverkan och kan medve-
tandegöra elever i deras möjligheter till delaktighet. 

Samarbete däremot är viktigare för dessa elever. I den första intervju-
fråga (se bilaga 2) som handlade om vad eleverna rent allmänt tycker 
om att gå i skolan så svarade alla utom en att det är roligt att vara med 
kompisar. Den elev som inte sa något om kompisar tyckte att skolan var 
tråkig. Detta tolkas som att skola och kompisar är intimt förknippade 
med varandra för eleverna och att de upplever lust när de får samarbeta 
med kamrater, något som också Brooks (2005) har sett. En typ av 
samarbete är att be en kompis om hjälp när någon uppgift är svår att 
lösa. Detta menar Sjögren (2006) kan bero på att lärarens nivå på förklar-
ingar inte känns lämplig för eleven själv. Innebär detta att kamraternas 
förklaringar befinner sig på en mer passande nivå i den proximala 
utvecklingszonen för den enskilde eleven? Eller kan det hänga ihop med 
att de mål som tidigare sett kan skilja sig åt mellan lärare och elev är det 
som egentligen ses som påverkan? En annan tanke som kommit upp 
under arbetets gång är lärarens roll för hur eleverna samarbetar. Vi 
uppmärksammar särskilt den delen där eleverna ber varandra om hjälp. 
Likheten i svaren tyder på ett inlärt sätt, de ska först fråga en kompis 
och sedan fröken. Vi anar lärarens ord. När eleverna däremot pratar om 
samarbete så handlar det om att de vill lösa uppgifter och tänka till-
sammans där de kan utnyttja varandras kunskaper. Här syns en elev-
preferens som verkar ärlig. Detta tyder på att det Sjögren (2006) skriver 
om den proximala utvecklingszonen verifieras. Kan detta betyda att 
eleverna i så fall själva kan bedöma vem de ska samarbeta med för att 
denna zon ska utnyttjas maximalt?  

Konklusion 
Det vi kommit fram till är alltså att eleverna motiveras av en mängd 
olika saker där de multipla målen är en gemensam nämnare som binder 
ihop vår undersökning med tidigare forskning. Elever som visar multip-
la mål når bättre resultat i skolans matematik enligt tidigare forskning. 
Vår undersökning visar att många elever har multipla mål och motive-
ras av flera olika saker samtidigt. Vi anser därför att en av skolans 
uppgifter när det handlar om att skapa motivation för matematikstudier 
är att lyfta fram dessa olika mål och låta dem ta plats i undervisningen. 

Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning är det svårt att nå högsta reliabilitet eftersom det 
är förståelsen för olika fenomen som eftersöks. När man gör en herme-
neutisk undersökning där tolkning av människors upplevelser ska göras 
så riskerar man den goda reliabiliteten anser vi. Som forskare så finns en 
förförståelse av både skola och matematik som vi naturligtvis ansträng-
er oss för att medvetandegöra så att det inte ska påverka hur vi ser på 
intervjun eller hur tolkningen görs. För att stärka reliabiliteten skulle det 
ha kunnat användas en oberoende medbedömare (Alexandersson, 1994) 
som gjort en tolkning av samma material för att enligt den fenomeno-
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grafiska metoden komma fram till kategorier som då skulle kunna 
jämföras med våra tolkningar. Detta kändes inte rimligt med tanke på 
att dennes arbetsbörda då skulle bli lika stor som vår. Tillvägagångssät-
tet är istället noggrant förklarat för att stärka reliabiliteten så mycket 
som möjligt. Reliabiliteten är också stärkt genom att kategorier används 
för att förtydliga analysen av intervjuerna. Detta ses som en fördel i 
arbetet då vi inte utnyttjat metodtriangulering som också kan göra att 
man uppnår en större helhetsuppfattning (Wallén, 1996).  

Reliabiliteten är beroende av flera faktorer som vi varit medvetna om 
under studiens gång. Under intervjuerna så utgicks det till exempel 
ifrån en intervjumall med huvudfrågor och följdfrågor. Beroende på 
omfånget av elevens svar gjorde intervjuaren bedömningen om den 
information den fått klargjort elevens upplevelse och uppfattning om 
matematik. Detta innebar att det inte användes exakt samma frågor 
under intervjun till alla respondenter och det minskar tyvärr reliabilite-
ten.  

Vi är också medvetna om att den tidpunkt vi valt för intervjugenomfö-
randet även kan påverka elevernas uppfattningar om matematik bero-
ende på vad de arbetar med i skolan just nu och hur detta moment 
upplevs av den enskilde eleven (Bell, 2006). Vi anser ändå att inom 
ramen för denna studie har det tagits hänsyn till tillräckligt många 
faktorer för att studiens resultat ska vara relevant. 

Validitet betyder giltighet och handlar om huruvida man mäter det man 
sagt sig mäta (Bell, 2006). Vi anser att validiteten i vår undersökning är 
god. Detta eftersom syftet var att få förståelse för elevernas uppfattning-
ar och upplevelser av matematik och detta stämmer väl överrens med 
valet att använda oss av intervjuer med elever. Validiteten har ytterliga-
re förstärkt i studien genom att citat från respondenter finns med 
(Alexanderson, 1994). Detta gör att de kategorier som tolkningen vilar 
på beläggs och detta ökar validiteten. Inom ramen för denna studie så 
gavs inte tid till att sprida intervjuerna på olika skolor, men det hade 
enligt den fenomenografiska ansatsen som valts, varit att föredra. Detta 
hade då ökat validiteten i undersökningen.  

Det var svårt att konstruera intervjufrågor där svaren skulle visa på de 
kvalitativa skillnader som fanns i elevernas uppfattningar och upplevel-
ser. En pilotstudie gjordes då vi konstaterade att den första version av 
intervjufrågorna inte gav den bredd som önskades och inte helt och fullt 
fyllde syftet. Det var svårt att inte ställa ledande frågor, och det hade vi i 
åtanke under alla intervjuer med eleverna. Frågorna omarbetades men i 
efterhand ses att detta är ett område som med mer bearbetning skulle 
kunna ge ytterligare dimensioner till elevernas utsagor. 

Analysen startades genom upprepade läsningar av de transkriberade 
intervjuerna för att se variationer och mönster som kunde sammanstäl-
las i kategorier. Under arbetet med forskningsgenomgången så styrdes 
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vi omedvetet mot en förförståelse som låg till grund för hur vi såg 
mönstren. Vi arbetade med olikfärgade pennor men märkte snart att 
ännu fler mönster fanns att hitta i intervjusvaren. Här framkom fler 
mönster som har betydelse för elevernas motivation i matematik. Vi 
valde att utöka antalet kategorier för att på så sätt förbättra och tydlig-
göra resultatet. Här kan vi nu i efterhand se att vi var styrda av en 
förförståelse vi inte riktigt var medvetna. Detta upptäcktes och därför 
lyckades vi komma vidare med utvecklandet av analysen på ett bra sätt 
och bibehöll vår nyfångade öppenhet inför nya upptäckter.  

Förslag på fortsatt forskning 
I denna studie så har inte fokus lagts på lärarens roll, men det skulle 
vara intressant att utveckla. Här valdes en skola och klass som inte har 
någon speciell inriktning mot matematik men en liknande studie med 
ett mer riktat urval skulle ge ytterligare en dimension till området. Hur 
ser det ut på skolor som arbetar med till exempel matematikverkstäder, 
problemlösningsinriktat arbetssätt eller enbart i ämnesövergripande 
temaarbeten? Hur ser lärarens roll och påverkan ut där? 

Det skulle även vara av intresse att följa denna klass upp till år 9 och se 
hur det går för dessa elever. Giota (2001) säger att de som har kombina-
tion av olika mål klarar sig bra i skolan fortsättningsvis. Men spelar det 
någon roll om man har kombination av två mål eller av flera än så? Går 
det ännu bättre ju fler olika mål eleverna har, eller blir det kanske sämre 
på grund av att de blir splittrade? Vi menar att detta är ett område där 
skolans kunskaper inte har kommit ikapp med motivationsforskningens 
linje om de multipla målens betydelse och vi tror att det kan ha betydel-
se för resultaten i matematik.  
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BILAGA 1:Missiv till intervjupersoner 
 Hej ! 

Vi heter Eva Högbom och Maria Johansson och är lärarstudenter på 
Mittuniversitetet. 

Denna termin ska vi skriva en c-uppsats som handlar om elevers 
motivation i matematik. Vi upplever att elevernas intresse för matema-
tik minskar med stigande ålder och vi vill undersöka vilka faktorers om 
påverkar detta. Det vill vi göra genom att intervjua några elever om 
deras syn på matematik och matematikundervisning. 

Vårt urval av elever bör ge ett så representativt urval som möjligt i 
undersökningen. Därför är det vår önskan att få intervjua fyra pojkar 
och fyra flickor i din klass, förslagsvis med utgångspunkt i klasslistan. 
Till exempel att läraren frågar de första och sista pojk- respektive 
flicknamnen på listan om de är intresserade av att delta i vår undersök-
ning. Det är viktigt att eleverna och föräldrarna får veta att deltagandet 
är frivilligt och att de kan avsluta intervjun närhelst de själva vill. 
Intervjupersonerna får vara anonyma genom hela studien. Intervjun 
kommer att ta ca 10 minuter per elev och vi planerar att spela in samta-
let för att senare kunna göra en utskrift. Inspelningen gör att vi kan 
koncentrera oss helt på intervjun utan att behöva föra detaljerade 
anteckningar.  

Vi vill förtydliga att det inte handlar om matematikkunskaper utan om 
elevernas åsikter och känslor kring matematik i skolan. 

Vi är tacksamma för att ni vill samarbeta och hjälpa oss vidare i vår 
undersökning! 

Eva 070-xxx xx xx  och Maria 073-xxx xx xx 

Exempel på intervjufrågor för kännedom 

1: Vad tycker du om att gå i skolan?                                                            

2: Vad tycker du om matematik?  

3: När tycker du att du lär dig bäst?  

4: Vad har du för nytta av matematik utanför skolan?  

5: Din önskelektion i matematik, berätta hur den skulle vara? 

6: Är det något du vill bli bättre på? 
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BILAGA 2: Intervjufrågor till elever i år 5 
1: Vad tycker du om att gå i skolan? 

-Följdfråga: Vad är bra/dåligt, kul/tråkigt? 

2: Tycker du att matematik är ett viktigt ämne för dig? 

-Följdfråga: Berätta mer… Är du bra på matematik? Tycker dina föräldrar att det är 
viktigt? 

3: Vad vill du arbeta med när du blir vuxen? 

-Följdfråga: Behöver du vara duktig i matematik då? 

4: Är det viktigt för dig att vara bra i matematik i klassen? 

-Följdfråga: Brukar du hjälpa eller få hjälp av dina kompisar? Blir du glad av att klara 
en svår uppgift? 

-Följdfråga: I framtiden? Berättar läraren varför ni ska lära er? 

5: När tycker du att du lär dig som bäst? 

Följdfråga: Tycker du bäst om att arbeta själv/i grupp? Om en uppgift är för svår, hur 
gör du för att klara av den? För lätta uppgifter, vad tycker du om det? 

6: Brukar ni jobba med matematik utanför klassrummet? 

-Följdfråga: Ge exempel. Vet du vad/när ni kan använda det ni lär er till? Brukar ni få 
vara med och planera, era matematiklektioner? 

Vet du vad du bör kunna i femman, skolans mål? 

-Följdfråga: Har du några egna mål med matematiken? 

8: Din önskelektion i matematik, hur skulle den vara? 

 

 


