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 Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar av att arbeta med 

elevers motivation och hur de gör för att öka elevers motivation för matematik 

i mellanstadiet. Detta är angeläget då undersökningar visar att motivationen 

för matematik sjunker i mellanstadiet. Av den anledningen intervjuades 

mellanstadielärare med en fenomenografisk ansats för att få en bild av vad de 

har för uppfattningar om motivation och hur de erfar och arbetar för att öka 

motivationen i matematik. Hela arbetet genomsyrades av det sociokulturella 

perspektivet då lärandet upplevs utvecklas via samspel med andra människor 

i vardagen. Resultatet visade att lärarna beskrev att eleverna ökar och 

bibehåller motivation främst genom variation och anknytning till vardagen. 

Men begreppet motivation visade sig vara ett svårförklarat begrepp. Den 

slutsats som kunde göras är att lärarrollen uppvisas vara viktig för att eleverna 

ska motiveras inom matematiken. 

 

Nyckelord: Elev, Lärare, Matematik, Mellanstadiet, Motivation, Variation 
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 Inledning  
Undersökningar (Skolverket, 2003, 2004) visar att matematik är ett av de 

ämnen som elever har minst intresse för och att de svenska eleverna uppnår 

allt sämre resultat i matematikämnet. Det är främst i mellanstadiet där 

intresset vänder och blir lägre. Dessa resultat från undersökningarna ses som 

oroväckande och problematiskt. Därför måste lärarna ta detta på allvar och 

fokusera på att förändra och forma undervisningen så eleverna ges större 

möjlighet att skapa bättre resultat och ökad motivation (Skolverket, 2003, 

2004).  

 

För läraren har en mycket viktig roll när det gäller elevers motivation för 

ämnet matematik (Jenner, 2004; Lawrot & Samuelsson, 2009; Skolverket, 2003; 

Szklarski, 2011). Då elevernas motivation kommer påverkas beroende på 

vilken inställning och kunskap läraren har för ämnet. Därför är det viktigt att 

läraren väljer att strukturera undervisningen för att eleverna ska kunna skapa 

god inställning till matematiken (Lawrot & Samuelssons, 2009; Szklarskis, 

2001).  

 

Detta utgör att det är relevant att undersöka hur verksamma lärare beskriver 

hur de arbetar för att öka motivationen för matematik hos eleverna. För att 

sedan koppla och jämföra det insamlade materialet mot vad relevant forskning 

och litteratur beskriver hur lärare kan öka och bibehålla elevers motivation i 

matematiken. 

 

Studiens övergripande syfte är därför att skapa en förståelse av hur lärare i 

matematik, verksamma i mellanstadiet, uppfattar begreppet motivation och 

hur de beskriver att de arbetar för att öka motivationen för matematik hos 

eleverna. De frågeställningar som kommer att undersökas och besvaras är hur 

lärare uppfattar begreppet motivation kopplat till matematik och hur de erfar 

och beskriver att de arbetar för att bibehålla eller öka motivationen för 

matematik hos eleverna.  

 

Målet med studien är att få en bild av hur lärare beskriver 

motivationsbegreppet och hur de arbetar med ämnet. Detta kommer 

förhoppningsvis kunna vara till nytta för målgruppen för denna studie som är 

lärarstudenter och lärare ute i verksamheten. 
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 Bakgrund 
Här presenteras relevant litteratur och forskning kring elevers motivation 

inom ämnet matematik. Avsnittet inleds med en förklaring av det teoretiska 

perspektivet som arbetet bygger på för att sedan går vidare till undersökningar 

om elevers motivation för matematik i Sverige. Avslutningsvis redovisas 

forskning och litteratur kring motivation. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet kommer förtydliga vår syn på lärande och kommer 

att genomsyra arbetet. Detta perspektiv valdes även då undersökningen 

handlar om samspel mellan lärare och elever. Bland annat vad läraren gör för 

att påverka elevernas motivation i matematik. 

  

Sociokulturellt perspektiv med fokus på lärande 

Vygotskij, en sovjetisk filosof, pedagog och psykolog, har lagt grundsynen i 

detta teoretiska perspektiv. Hans forskningssyn fokuserade på att individens 

lärande och utveckling sker via erfarenheter i olika kulturella sammanhang 

(Crawford, 1996). En forskningssyn som Mead, amerikansk filosof, valde att 

följa och där de båda forskarna ansåg att individens lärande bygger på 

samspelet mellan individ och samhälle (Imsen, 2006). Säljö (2000) tolkar 

Vygotskijs syn som att vi människor är i ständig utveckling och appropierar, 

det vill säga ”ta över och ta till” (s. 119) kunskaper från andra människor. 

 

Om en elev i en lärsituation inte klarar av att lösa en uppgift på egen hand kan 

den med större chans lösa uppgiften med hjälp av läraren eller en klasskamrat 

och med det utvecklas. Den proximala utvecklingszonen är det avstånd mellan 

vad individen kan klara av ensam och det den kan med hjälp av en mer 

kunnig person (Säljö, 2000). Säljö (ibid.) tolkar vidare att elevens lärande sker 

överallt i samhället där den befinner sig och inte enbart i skolan. Lärandet sker 

när eleven kollektivt, omedvetet eller medvetet, tar del av andras erfarenheter 

och kunskap. Alla erfarenheter och kunskaper ska ses som något socialt 

konstruerat och är situerande som bygger på att individer utvecklas och lär sig 

i ett sammanhang, det vill säga en situation som växer fram genom sociala 

praktiker (Säljö, 2000). Denna situerande karaktär om lärandet kan förklaras 

genom en analys av ”/…/aktiviteter, hur individer agerar i dessa och vilka 

erfarenheter de gör, det vill säga hur människor skapar mening om vad de är” 

(Imsen, 2006, s. 66), samt vill vara och hur de väljer att utvecklas sig som. Detta 

är något som både läraren och varje elev behöver reflektera kring (Imsen, 

2006). 
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Engström (2007) menar i förhållande till detta att ”[m]atematisk kunskap finns 

inte ”färdig”” (…) ”utan begreppen och relationerna konstrueras aktivt av 

eleverna i undervisningens sociala processer” (s. 13). Vygotskij (Imsen, 2006) 

menade att en elev på egen hand inte kan tillgodose sig kunskap och lära sig 

samhällets kultur. Det är upp till samhället att ge eleven en god utveckling och 

lärande via symboliska redskap. Eleven lär sig genom att lyssna, prata och 

härma sin omgivning och på så sätt lär sig förstå samhället. Dysthe (2003) 

lyfter Vygotskijs tanke kring redskap där lärandet är medierande, som betyder 

att eleven tar an redskap för inlärning samt utvecklar den befintliga 

kunskapen. Engström (2007) använder även han begreppet mediering då han 

beskriver matematik. Han menar att matematiska objekt (en mental 

konstruktion av något verkligt) medieras genom siffror och symboler. Att de 

olika tecknen i matematik representerar en tanke. 

 

Via kommunikation och språkanvändning mellan individer utvecklar eleven 

sitt lärande (Dysthe, 2003). Detta tillsammans med vägledning från någon mer 

kunnig individ, exempelvis läraren (Imsen, 2006). Språket som redskap utgör 

även en viktig länk mellan det inre (vårt tänkande) och det yttre 

(kommunikationen med andra) (Forsell, 2005). Lärmiljön påverkar eleven via 

det vardagliga samspelet och det sociala samtalet (Säljö, 2000). Eleven behöver 

skapa en jämn balans mellan den inre och yttre delen av språket för att kunna 

skapa en utveckling i sitt lärande. Denna process mellan de delar i språket 

menar Imsen (2006) ”/.../förbinder den objektiva yttervärlden med individens 

subjektiva inre värld” (s. 327). Tanken med processen är att den är 

dubbelriktad där båda sidorna måste samverka för att fungera. I den objektiva 

delen påverkar omvärlden eleven för att sedan via den subjektiva delen 

påverka den mentala inlärningen hos individen (Imsen, 2006). 

 

 

Matematik 

 

Matematik är ett mångfasetterat ämne; ett nödvändigt och nyttigt verktyg för 

utveckling inom naturvetenskap, teknik och ekonomi och ett oundgängligt redskap 

för ett aktivt medborgarskap. (Matematikdelegationen, 2004, s. 102). 

 

Matematiken är en vetenskap som har funnits i flera tusen år och som ständigt 

utvecklas (Skolverket, 2003). Nationalencyklopedin (Kiselman & Roos, 2013) 

och Skolverket (2003) beskriver att matematiken är uppbyggd av olika 

strukturer och mönster som bygger på problemlösning kring de olika sätten att 

tänka. Matematiken enligt Malmer (1990) och Lennerstad och Ljungstad (2012) 

är en mänsklig konstruktion som utgör en undersökande aktivitet kring våra 

tankar om fenomen och föremål som individer får skapa och utforska. 

 

Matematiken ska enligt Lundin (2008) ses utifrån vilka erfarenheter varje elev 

har och vilka känslor som väcks när eleven tänker på matematik. Lundin 
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(ibid.) menar att eleverna kan uppleva matematiken abstrakt och då behöver 

läraren tydliggöra att matematiken finns överallt i samhället och är nära varje 

elev. Den matematiska kunskapen kan öka individers självförtroende och ge 

”/…/reella möjligheter att påverka och delta i vårt samhälle” (Skolverket, 2003, 

s. 10). Genom goda erfarenheter i matematik kan eleverna skapa en klarhet, 

överblick och mönster i samhället. Behovet av matematiken är;  

 
/…/för att lösa vardagsproblem, kunna förstå och granska information och reklam, 

kunna fungera i rollen som medborgare och värdera och kritiskt granska 

påståenden från t.ex. politiker, journalister och marknadsförare (Skolverket, 2003, s. 

10). 

 

Matematik i skolan 

Lundin (2008) upplever att det är en skillnad mellan matematik och matematik 

i skolan, skolmatematik som han kallar det. Skolmatematiken bygger på 

politiskt uppsatta mål där eleverna lär sig kunna hantera den matematik de 

finner utanför skolan. Dessa mål finns i läroplanen under kunskapskraven och 

tillsammans med skolplikten skapar det riktlinjer för elevernas grund att lära 

sig matematiken. 

 

Den matematik som eleven finner i skolan har starkast ”/.../inverkan på 

elevernas uppfattning om sig själva, sitt tänkande och sin potential att lära” 

(Lennerstad & Ljungblad, 2011, s. 7). Vissa elever kan finna matematiken som 

ett onödigt måste i skolan. I dessa fall saknar eleven helhetssynen och 

förståelsen för att matematik finns överallt i samhället (Lennerstad & 

Ljungblad, ibid.). Enligt Matematikdelegationen ses matematiken i samhället 

som osynlig av många. Detta har lett till att matematik ses som enbart ett 

meningslöst skolämne: ”/…/ett nödvändigt ont som man måste uthärda tills 

man kan slippa” (2004, s. 103). Därför behöver lärare, menar Ahlberg (2001), 

tydliggöra och planera sin undervisning noga för att visa matematikens 

betydelse i skolan och i samhället. 

 

Lärare ska forma undervisningen så att eleven kan ges möjligheten att utöva 

och finna kommunikation i matematiken. Detta för att eleven ska kunna finna 

förståelse och skapa nya insikter i olika problemlösningar (Malmer, 1990). Men 

matematiska problemlösningar kan upplevas olika och ”/…/är ofta laddad 

med osäkerhet, spänning, äventyr, glädje men också med förtvivlan och 

kanske även ångest” menar Lennerstad och Ljungblad (2012, s. 24). Enligt 

Skolverket (2003) ska matematiken vara stimulerande och utmanande för 

eleverna, trots detta som nämnts tidigare, är det flera elever som upplever 

matematik som svårt och meningslöst. Dessa känslor kan leda till att eleverna 

känner sig omotiverade, misslyckande och avståndstagande hos vissa elever. 

Detta kan vara svårt att förändra hos eleven och dessa känslor följer ofta med 

eleven från barnsben till vuxen ålder. 
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Som Lennerstad och Ljungblad (2012) betonar, är det viktigt för elevens 

lärande av matematiken att eleven upplever sig hörd av läraren, antingen 

enskilt eller i grupp. Genom att läraren lyssnar på eleven kan läraren erbjuda 

eleven ”/.../ett dialogiskt bollande av matematiska tankar” (s. 12). Eftersom 

läraren inte sitter med alla lösningar eller svar, kan eleven hjälpa till att komma 

fram till en möjlig lösning. Här kan även eleven utveckla ett ömsesidigt 

lärande där elevens frågor delas med klasskamraterna för att finna olika 

möjligheter att lösa matematiska problem. För enligt Lennerstad och Ljungblad 

(2012) visar resultat att ensamräknandet ökar och den verbala matematiken 

minskar. Runesson (1999) instämmer med det och lyfter även fram att lärare 

enbart genomför ett fåtal genomgångar som tolkas bli en nackdel för elevernas 

motivation i matematiken. En av konsekvenserna av detta är att elevens 

lärande grundar sig på lärobokens upplägg där målet är att eleverna ska 

uppvisa rätta svar och där tillvägagångssättet är mindre viktigt. Detta är något 

som Skolverkets ämnesrapport (2005) håller med om enligt deras resultat, 

bland annat i två testomgångar från 1992-2003 som visar att det minskat med 

genomgångar som är lärarledda. Detta har lett till att eleverna jobbar allt mer 

ensamma. ”/.../2003 hade nästan en fjärdedel av lärarna i matematik 

genomgångar bara någon gång varje månad” (Skolverket, 2005, s. 66). Trots att 

lärare (Lennerstad & Ljungblad, 2012) gör allt för att eleven ska nå mål, 

kommer ensamräknandet tappa en viktig inlärningsegenskap som är att 

kommunicera och prata matematik med andra. Författarna menar att den 

matematiska förståelsen bygger på att ”/.../den viktigaste grunden (…) är en 

god och respektfull ämnesdialog mellan elever och lärare” (s. 14). 

 

Andersson, Lundh och Jäntti (2013) diskuterar i en debattartikel om att ämnet 

matematik borde stärkas i den svenska skolan. Bland annat för att så mycket 

runt om oss idag kräver avancerad matematik och vi behöver fler som 

behärskar matematik på en mer avancerad nivå. De menar dock vidare att 

även alla andra behöver goda kunskaper i matematik då det krävs idag för ett 

kunna leva i vårt samhälle. För att göra detta menar de att lärare behöver 

väcka intresse för matematik tidigt och få eleverna att tycka att det är roligt. 

 

Ovan och nedan i bakgrunden visar forskare, författare och Skolverket bland 

annat på hur lärare kan arbeta för att öka motivationen för matematik och med 

det elevernas resultat i matematiken. Men få argumenterar för varför vi 

människor behöver kunna matematik överhuvudtaget. Har det blivit en 

oreflekterad självklarhet att matematik ska finnas på schemat? Det anser Welin 

iallafall (2013). Han beskriver sin åsikt som att endast de intresserade eleverna 

ska behöva läsa matematik då människor i vårt moderna liv idag kan klara oss 

bra utan den. Han anser att bara de motiverade eleverna med ambition att 

arbeta som naturvetare eller ingenjörer ska behöva studera matematik. Vidare 

menar han att omotiverade elever har listat ut att den matematik de lär i 

skolan kommer de inte ha någon användning av senare i livet och därför 

tappar intresset. Fortsättningsvis i texten kommer dock perspektivet om att 

matematik är viktig för alla att lära att dominera. 
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Läroplanen, Lgr 11 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) är ett av skolans uppdrag att ”/.../främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” (s. 7). Men 

begreppet motivation och hur läraren kan öka eller bibehålla elevens 

motivation nämns inte i Lgr 11. Begrepp och meningar som kan tolkas till 

begreppet motivation, är till exempel att ”/.../stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att själv pröva egna idéer och lösa 

problem” (Skolverket, 2011, s. 9) i ämnet. Skolan har enligt Lgr 11 ansvaret att 

stötta varje elev för att nå varje kunskapskrav och livslångt lärande. Skolans 

ansvar är att varje elev ska gå ut grundskolan med kunskapen att 

”/…/använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 

vardagslivet” (s. 13). I Lgr 11 står vilka kunskapskrav eleverna bör ha 

utvecklas men det är lärarna som bestämmer själva arbetssättet. Men den 

matematiska verksamheten ska enligt Lgr 11 vara ”/.../en kreativ, reflekterande 

och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala 

och tekniska utvecklingen” (Skolverket, 2011, s. 31). 

Minskat intresse och motivation för matematik 

Skolverkets (2004) nationella utvärdering av grundskolan 2003 visar att 

matematik är ett av de ämnen som elever har minst intresse för. Lärare i 

utvärderingen anger även att matematik är ett av de ämnen som motiverar 

eleverna minst. Samtidigt anser mer än 90 % av eleverna att matematik är ett 

viktigt ämne. Men utvärderingen visar ändå att få elever är motiverade nog att 

göra det bästa de kan under lektionerna och att de kunde ha ansträngt sig mer. 

Detta har lett till att kunskapsutvecklingen i Sverige pekar nedåt mellan år 

1992 och 2003 hos både hög- och lågpresterande elever (Skolverket, 2004). I 

TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study) kan man 

även läsa att Sveriges fjärdeklassare presterar i genomsnitt sämre än andra EU-

länder i matematik (Skolverket, 2008). 

 

Men Skolverkets (2003) granskning från 2003 visar att i de tidiga årskurserna 

ses matematik som ett av de roligaste ämnena för att sedan i årskurs 5 ha vänt 

och att en del nu tycker att just matematik är det tråkigaste ämnet. Detta tror 

Skolverket (ibid.) bero det på att ”[u]nder åren i grundskolan skiftar 

undervisningspraktiken kraftigt och elevernas lust att lära förändras, oftast 

mycket påtagligt och särskilt i matematik” (s. 16). Lärare har enligt Skolverket 

(2003) beskrivit att nästan alla barn i de tidigare årskurserna känner motivation 

och lust att lära inom matematik. Men att längre fram i grundskolan tappar 

flera elever dessa känslor.  

 
Vad gäller matematik märks relativt tidigt skillnader mellan elever som inte lyckas 

förstå matematik och de som upplever spännande utmaningar när uppgifterna blir 

svårare. Det verkar framförallt vara omkring skolår 4-5 som dessa skillnader blir 

tydliga och de förstärks under resten av skoltiden. (Skolverket, 2003, s. 19) 

 

Skolverket (2003) hävdar att det bland annat är övergången ”/…/till ett mer 

formaliserat lärande/…/” (s. 18), där läroboken får stor plats, gör att det är just 
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i mellanstadiet som motivationen för ämnet börjar dala. Räknande av så 

många tal som möjligt där ”/…/färdighet går före förståelse” (s. 19) blir mer 

dominerande högre upp i årskurserna. Dessutom blir arbetsformerna allt mer 

enformiga ju längre upp eleverna kommer i skolan. Skolverket (2003) menar 

att förmågan att se matematik ur en högre abstraktionsnivå skiljer sig mycket 

mellan elever i mellanstadiet. Om eleven förstår, ökar motivationen men här 

finns då risken att läraren ”tappar” elever där förståelsen och motivationen går 

förlorad. Här har lärarna en viktig roll för att försöka förhindra detta. 

Motivation 

Här kommer begreppet motivation att beskrivas. Sedan kommer olika teorier 

beskrivas och vad lärare har för betydelse för motivationsarbetet. Till sist 

kommer olika faktorer som är inblandade i hur läraren kan skapa mer lyckade 

matematikundervisningar att redovisas. 

Begreppet motivation 

Nationalencyklopedins definition av motivation beskrivs som ”/.../de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” 

(Öhman, 2013). Magne (1998) menar vidare att motivation är ”/.../en central 

term för medveten vilja, ansträngning och arbetsförmåga” (s. 72). Enligt Imsen 

(2000) handlar begreppet om samarbetet mellan hur individers tankar, 

förväntningar, känslor och förnuft binds samman och förstärker handlingar. 

Teorierna om valen och besluten kring handlingar och dess faktorer är många 

och är varierande i dess form och innehåll (Hannula, 2006; Middleton & 

Spanias, 1999).  

 

Av den anledningen kommer denna genomgång av begreppet motivation inte 

förklara olika perspektiv och teorier djupgående utan syftet är att presentera 

en bredare bild av begreppet. I allt lärande är motivationen att lära centralt. 

Motivation är avgörande för att förstå och lära sig i allt vi gör (Mueller, 

Yankelewitz & Maher, 2011). Via en god motivation skapar eleven en mening 

och ett intresse med fokus att nå ett mål (Imsen, 2000). Jenner (2004) menar att 

det finns tre samverkande faktorer som är motivationens kärna. Den första 

faktorn fokuserar på den inre faktorn, som utgör grunden, individens 

drivkraft. Andra faktorn bygger på första faktorn då drivkraften inte kan vara 

isolerad utan måste vara kopplad till ett mål. Detta mål kan vara mot yttre eller 

inre mål/motivation som kan påverka individens handlande. Tredje faktorn 

bygger på samspelet mellan drivkraften och målen, som påverkar elevens 

självförtroende. Det är i motivationens kärna, med de tre faktorerna, där målen 

kommer uppnås eller inte. Ett sätt som Jenner (ibid.) lyfter fram är att lärare 

kan sätta upp lagom höga mål med eleven. Detta i sin tur kan resultera i ökad 

motivation då eleven kan känna att den kan lyckas med de uppsatta målen. 

 

Motivation är ingen medfödd egenskap hos varje individ utan bygger på 

erfarenheter. I motivation vill individer uppnå attribution, det vill säga skapa 

förklaringar till orsaker i vårt och andras beteende för att vi ska uppleva en 

mening och få en förklaring. Som lärare vill man se hur eleven själv upplever 



  

 

8 

 

sina möjligheter i matematiken samt hur eleven upplever sig lyckas eller 

misslyckas. Det finns olika förklaringsmönster men i det stora hela grundar det 

i vilken syn eleven har och hur lärarens förväntningar synliggörs. Läraren kan 

med positiva förväntningar och inriktning öka elevernas motivation till att 

lyckas (Jenner, 2004). 

 

Hannula (2006) beskriver att motivation är inget som kan observeras direkt 

utan kan upptäckas i yttranden i exempelvis känslor. Motivation för en 

specifik uppgift kan yttra sig i den ihärdighet och vilja som eleven visar, i 

glädje att förstå eller ilska att misslyckas. Motivationen är även starkt kopplat 

till de behov och mål som personen har. 

 

Det är två saker som är extra viktiga för att individen ska känna sig motiverad 

för att lära i skolan och matematik menar Szklarski (2011), nämligen utveckling 

(progress) och intresse. Om eleven inte känner att den kommer framåt trots 

ansträngningar kommer motivationen att försvinna gradvis. Om det finns rum 

för utveckling och något att sträva mot ökar däremot motivationen att lära. 

Denna utveckling måste synliggöras och detta kan antingen ske inifrån, genom 

aha-upplevelser och förståelse eller utifrån, med hjälp av läraren. Intresse 

förknippas även med användbarheten i det eleven lär sig, vilket Szklarski 

(ibid.) ser som betydelsefullt. Det som eleven ser som betydelsefullt blir även 

intressant. Här har läraren stora möjligheter att påverka. Dock är det skillnad 

på motivation och motivation och det är avgörande för hur väl det går för 

eleven (Mueller et al., 2011). Mueller et al. (ibid.) beskriver att motivation i 

huvudsak finns i två typer nämligen inre- och yttre motivation. 

Inre motivation 

Den inre motivationen kommer som det låter, inifrån människan. Detta menas 

att den utgör drivkraften för att eleven lär sig matematik för sin egen skull. 

Eleverna drivs av motivationen att söka ny kunskap och erövra ny förståelse 

för att de vill och kan (Middleton & Spanias, 1999). För den inre motivationen 

bygger på ”/…/glädje, stolthet, känsla av självförverkligande” (Jenner, 2004, s. 

42). Här kan eleven finna aha-upplevelser i att de själva finner kunskapen 

(Jenner, 2004). Då eleven har en inre motivation för arbetet blir även resultatet 

bättre i jämförelse med om eleven endast drivs av yttre motivation (Mueller et 

al., 2011). 

Yttre motivation 

Yttre motivation bygger på faktorer såsom förväntningar och krav utifrån, som 

påverkar elevernas motivation (Mueller et al., 2011; Ryan & Deci, 2000). Själva 

tyngdpunkten för yttre motivation bygger på belöningar i form av ”/…/höga 

betyg, pengar, ”status”, andra människors uppskattning” (Jenner, 2004, s. 42). 

Med andra ord enbart belöningar och mål som inte har någon djupare 

betydelse för ett livslångt lärande. Middleton och Spanias (1999) menar att 

yttre motivation även kan handla om att undvika bestraffningar av olika slag 

eller negativ feedback.  
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Amotivation 

Om eleven inte upplever sig ha någon motivation alls kallas det för amotivation, 

där eleven varken har någon inre eller yttre motivation. Här utförs aktiviteten 

utan något intresse eller energi till att lära sig. Utan någon drivkraft lär sig inte 

heller eleven något i matematiken (Ryan & Deci, 2000). 

Lärarens roll för motivationen 

Läraren har en stor betydelse för elevers motivation i matematiken (Jenner, 

2004; Lawrot & Samuelsson, 2009; Skolverket, 2003; Szklarski, 2011). Då lärarna 

och skolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan ge eleverna bland annat 

vägledning och symboliska redskap, såsom siffror och figurer (geometriska) 

till ökad kunskap, som eleverna finner i sin vardag (Imsen, 2006). Enligt 

Middleton och Spanias (1999) forskning och resultat, handlar det om den så 

viktiga inre motivationen som läraren ska arbeta med. Lawrot och 

Samuelssons (2009) forskningsundersökning visar att lärarens sätt att förklara 

och leda undervisningen har stor inverkan på elevers känslor kring ämnet.  

 

Även Szklarskis (2011) forskningsundersökning visar att läraren har stora 

möjligheter att påverka elevernas syn på innehållet i undervisningen och kan 

göra ett och samma undervisningsinnehåll intressant och med det öka 

motivationen hos eleverna. Dock kan läraren även påverka åt motsatt håll, det 

vill säga att göra det ointressant. Om läraren visar intresse och engagemang för 

innehållet kan det enkelt föras över till eleverna (Szklarski, ibid.). Motivationen 

för matematik kan öka menar Lawrot och Samuelsson (2009) med stöd i deras 

forskningsresultat, om läraren, för det första, lyckas med att lägga 

undervisningen på rätt nivå i förhållande till eleverna och kopplat till deras 

tidigare erfarenheter. För det andra visade resultaten i deras studie att 

kopplingen mellan matematiken och vardagen är viktig. Att läraren har 

förmågan att förklara på olika sätt och samtidigt vara en engagerad lärare var 

även de viktiga aspekterna för ökad motivation och förståelse (Lawrot & 

Samuelsson, 2009; Skolverket, 2003). Aunola, Leskien och Nurmi (2006) visar i 

sin forskning att hos de lärare som medvetet arbetar med motivation och ser 

det som ett viktigt pedagogiskt mål, så får eleverna högre motivation för 

matematiken.  

 

Jenner (2004) menar att läraren ständigt ska kritiskt reflektera kring sitt arbete 

för att synliggöra för dem själva vad de kunnat göra bättre och vad de gjort 

bra. För att uppnå detta bäst, krävs det att läraren upplever sig ha tid samt bra 

arbetskamrater där lärarna kan utvecklas med varandra. För som Mouwitz 

(2001) poängterar styrs dagens samhälle av tolkningen att läraren ska 

uppmuntra varje elev till att vara aktiv inom matematiken. Tillsammans ska 

lärare och enskild elev utveckla och stärka elevens lärprocess. För som Jenner 

(2004) lyfter fram, är relationen mellan läraren och eleven viktig och det är 

läraren som ansvarar för att den ska bli bra och givande. Denna relation är 

viktig då elevers motivation är starkt sammankopplade med det bemötande 

eleverna får av läraren. Detta bemötande handlar bland annat om 
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förväntningar från läraren. Läraren ska förstå varje elev för att kunna hjälpa 

eleven med bra utveckling inom matematiken.  

 

Middleton och Spanias (1999) menar att de i sin forskning kommit fram till att 

motivation är något som är lättpåverkbart och inlärt från omgivningen, likt det 

sociokulturella perspektivets synsätt (jmf. Säljö, 2000). Detta medför att om 

eleven ”lär” sig att inte tycka om matematik kan det i sin tur leda till att detta 

ogillande får fäste som är svårt att arbeta bort (Middleton & Spanias, 1999). Av 

den anledningen är det viktigt att eleven känner att den är framgångsrik redan 

från början som Szklarski (2011) beskiver. Aunola et al. (2006) 

forskningsresultat visar vidare på att de tidiga erfarenheterna eleverna har för 

matematik är viktiga för hur motivationen för ämnet blir. Om det går bra i 

början ökar chansen för att eleven gillar ämnet i skolan och i sitt vuxenliv. 

Matematikundervisning för ökad motivation 

Skolverket (2003) förtydligar vikten av att eleverna känner att de lyckas och 

förstår för att motivationen ska stärkas. När eleven har tilltro till den egna 

förmågan vågar de även mer och vill ha fler matematiska utmaningar. Nedan 

kommer fler faktorer för ökad motivation att tas upp. 

Uppgifter 

Först så poängterar Mueller et al. (2011) med dess forskning, vikten av 

genomtänkta, engagerande och utmanande arbetsuppgifter där eleverna får 

samarbeta för att finna lösningar. Skolverket (2003) diskuterar också att 

uppgifter i matematik som de menar ska vara lagom utmanande, vilket 

självklart skiljer sig mellan elever. Vidare måste uppgifterna kännas relevanta 

och användbara. Läraren måste kunna variera sig i sin undervisning för att 

undervisningarna inte ska bli monotona och förutsägbara, detta gäller både i 

innehållet som arbetssättet (Skolverket, ibid.).  

 
Att välja arbetsmetoder där läraren kan upptäcka elevers styrkor, svårigheter och 

svagheter i ett tidigt skede kan därför sägas vara en möjlig strategi för att undvika 

att lusten att lära matematik går förlorad (Skolverket, 2003, s. 29).  

 

Som Lawrot och Samuelsson (2009) tidigare beskrivit med sitt 

forskningsresultat, måste kopplingen mellan matematikundervisningens 

innehåll och vardagen vara tydlig. Skolverket (2003) menar liknande att 

matematik endast på det teoretiska planet gör att elever tappar förståelsen och 

med det motivationen. Därför måste läraren försöka finna praktiska 

tillämpningar till den annars abstrakta matematiken. För förståelse måste få 

komma före fokuserande på regler och utantill-lärande, menar Hannula (2006).  

 

Rukavina, Zuvic-Butorac, Ledic, Milotic och Jurdana-Sepic (2012) 

undersökning handlar både om uppgifter och undervisningsmetod. De kom 

fram till att experimentell och praktisk undervisning, som komplement till 

traditionell undervisning (där läraren står framme vid tavlan och pratar), ger 

mer motivation för matematiken. Sådan undervisning genererade även 
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positiva attityder till ämnet. De menar att läraren oftare ska lägga in mer aktiva 

övningar under lektionerna. 

Klassrumsmiljö 

När det kommer till miljön i klassrummet och dess inverkan på motivationen 

för matematik betonar Lawrot och Samuelsson (2009) och Mueller et al. (2011) 

utifrån deras forskningsresultat, att trygghet i elevgruppen är betydelsefull så 

att eleverna inte skapar negativa associationer till ämnet. Med stöd i deras 

forskning betonar Schunk och Zimmerman (2007) att det krävs att läraren 

skapar en gynnsam klassrumsmiljö där eleverna får känna sig motiverade för 

att lyckas nå sina mål. 

Kommunikation 

Både Hannula (2006) och Mueller et al. (2011) menar utifrån dess 

forskningsresultat att eleverna måste få möjlighet att kommunicera om sina 

lösningar, tankegångar och sin förståelse med de andra i klassen. Där får 

eleverna diskutera olika lösningsstrategier med varandra och på så sätt befästa 

kunskap och komma vidare i utvecklingen (Skolverket, 2003). Skolverket 

(ibid.), med stöd i sina resultat menar att detta är mycket positivt för 

motivationen. 

Sammanfattning 

Utvärderingar från Skolverket (2004) visar på minskat intresse för matematik 

som främst börjar i årskurs 4-5. Skolverkets (ibid.) undersökning visar även att 

i dessa årskurser blir matematiken mer abstrakt och enformig, vilket kan vara 

en faktor till sänkt motivation. Som lärare gäller det att lägga undervisningen 

på rätt nivå för att nå fram till eleverna. Även då matematiken ses som abstrakt 

hos eleverna finns den överallt i skolan och i vardagslivet och framtida 

arbetslivet. Matematiken utvecklas ständigt och därför får inte eleverna se 

ämnet som något meningslöst ”skolämne”. Läraren behöver bygga elevernas 

lärande med hjälp av kommunikation, varierande uppgifter och koppla 

matematiken till vardagen. Detta för att skapa mer motivation hos eleverna.  

 

Motivationen bygger på vår vilja, våra tankar och förväntningar som individ. 

Antingen stärks motivationen inifrån av vår vilja och fokus eller utifrån för att 

nå betyg och få beröm. Motivationen utvecklas och stärks via erfarenheter så 

det är viktigt att eleverna uppmuntras redan som ung för att den ska kvarstå. 

Därför behöver läraren ständigt reflektera över sitt arbete så de kan påverka 

eleverna samt få en bättre syn på undervisningen och att de kan skapa bättre 

motivation hos eleverna. Sammanfattningsvis kan man se att forskningen 

fokuserar mycket kring lärarens roll i motivationsarbetet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv via samspel. 
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 Syfte och metod 
Studiens syfte och frågeställningar kommer att presenteras nedan. Valet kring 

forskningsmetoden kommer att beskrivas och motiveras samt de 

avgränsningar, genomförande och etiska överväganden.  

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att skapa en förståelse av hur lärare i 

matematik, verksamma i mellanstadiet uppfattar begreppet motivation och 

hur de beskriver att de arbetar för att öka motivationen för matematik hos 

eleverna. 

Frågeställningar 

De frågeställningar som studien utgick ifrån är följande: 

 

 Hur uppfattar lärare begreppet motivation kopplat till lärandet av 

matematik? 

 Hur erfar och beskriver lärare i mellanstadiet att de arbetar för att 

bibehålla eller öka motivationen för matematik hos eleverna? 

 

Metod 

En kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografisk ansats valdes då syftet 

var att undersöka lärarnas uppfattningar och hur de erfar och beskriver att de 

arbetar. 

Kvalitativ forskningsmetod med fenomenografisk forskningsansats 

Kvalitativ forskning är mer tolkande och beskrivande än kvantitativ forskning. 

Här går man mer in på djupet med färre informanter (Dahlgren & Johansson, 

2009). Den fenomenografiska ansatsen, som Kihlström (2007) beskriver, syftar 

inte till att beskriva hur något är utan till att undersöka människors 

uppfattningar om något. Av den anledningen finns det inte en uppfattning av 

till exempel ett fenomen som är den rätta eller sanna. Detta är för att alla har 

olika erfarenheter av fenomenet och med det olika uppfattningar (Kihlström, 

ibid.). Det är dessa variationer av uppfattningar man vill synliggöra och förstå 

(Dahlgren & Johansson, 2009; Kihlström, 2007). Just uppfattning är ett centralt 

begrepp inom fenomenografin (Alexandersson, 1994). Vidare handlar 

fenomenografin ”/…/om människors tankar om sin omvärld, om hur man 

erfar, upplever eller uppfattar den/.../” (Kihlström, 2007, s. 157). Dessa 

erfarenheter kan både vara teoretiska som praktiska. Resultatet av en sådan 

forskning blir beskrivningar av de uppfattningar man stött på (Kihlström, 

2007), som i sin tur delas in i olika kategorier (Alexandersson, 1994). 

 

Inom fenomenografin intas ett så kallat andra ordningens perspektiv. Här vill 

man studera hur människor upplever och tänker kring olika fenomen. Det 
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finns då inget rätt eller fel som fallet kan vara om man studerar något ur första 

ordningens perspektiv. Där beskriver man hur någonting är medan i andra 

ordningens perspektiv beskriver man hur någon upplever något (Marton & 

Booth, 2000). 

 

För att få vetskap kring hur lärarna tänker kring och uppfattar det begrepp och 

de företeelser studien handlar om, gjordes en datainsamling med hjälp av 

intervjuer för att sedan analysera dessa uppfattningar och beskriva dessa 

variationer i kategorier (jmf. Alexandersson, 1994; Kihlström, 2007). 

Semistrukturerade, kvalitativa intervjuer 

För att ta reda på hur individer uppfattar och tänker kring ett speciellt 

fenomen kan intervjuer göras. Denna datainsamlingsmetod är den vanligaste 

inom fenomenografiska undersökningar (Alexandersson, 1994). Vanligt inom 

denna ansats är att intervjuerna är halvstrukturerade (Dahlberg & Johansson, 

2009) eller semistrukturerade som Alexandersson (1994) kallar dem. Där har 

man förberett frågor som kommer att ställas till alla dock är ordningen inte så 

viktig då intervjun helst ska flyta på som i ett vanligt samtal (Dahlgren & 

Johansson, 2009). I dessa kvalitativa intervjuer är syftet att få så grundligt och 

uttömmande svar som det går (Bryman, 2011). Den intervjuade får svara fritt 

på de frågor som ställs och intervjuaren kan även ställa följdfrågor för att få ett 

så utförligt och korrekt uppfattat svar som möjligt (Dahlgren & Johansson, 

2009). Enligt Alexandersson (1994) är det viktigt att spela in alla intervjuer för 

att sedan skriva ned konversationerna ordagrant. Detta för att analysen ska 

kunna bli så tillförlitlig som möjligt (Dahlberg & Johansson, 2009). Detta 

skapar även möjligheten att ta ut citat som kan exemplifiera materialet i 

resultatet (Kvale, 1997). Denna datainsamlingsmetod valdes framför 

exempelvis observationer då vi i intervjuerna kan styra mer så att det är just 

motivation som behandlas och vi har möjlighet att få beskrivningar och tankar 

kring detta som ej är möjlig vid observationer. På detta sätt har vi möjlighet att 

stärka validiteten i undersökningen (jmf. Bell, 2008). 

Reliabilitet och validitet 

Validitet 

Validitet enligt Bryman (2011) betyder att man identifierar eller som Ejvegård 

(2009) nämner att man ”/…/mäter det som man avser att mäta” (s. 80). 

Svensson (1996) anser även att validiteten bygger på giltigheten i resultat, 

analys och datainsamlingsmetod. Validiteten enligt Kvale och Brinkman (2009) 

bygger på ”/.../sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande.” (s. 264). 

Enligt Hartman (2004) ska validiteten vara relevant till studiens 

frågeställningar. Men som Stukát (2005) nämner är validiteten svår att förstå 

och finna men är viktig för att nå undersökningens värde och en ökad 

validitet. Det kan tolkas att med en kvalitativ intervju kan en hög validitet 

uppnås om intervjufrågorna ger möjlighet till uttömmande svar, men ibland 

med följdfrågor (jmf. Trost, 2001). Forskningsprocessen enligt Patel och 

Davidson (2003) behöver noggrant beskrivas för att hela studien ska bli 
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trovärdig. Men som Svensson (1996) menar, så är vi som forskare en del av den 

värld som ska tolkas och då kan olika personer tolka resultat i kvalitativa 

undersökningar olika. Dock menar han att de ändå kan vara lika valida i sitt 

sammanhang. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten bygger på tillförlitligheten i forskningsresultatet, där det ska 

kunna reproduceras vid andra tillfällen. Där kan risken finnas att 

intervjupersonerna ger olika svar på frågorna eller ändra sin syn kring ämnet 

under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). För att undersökningen skall 

genomföras på korrekt sätt och med god tillförlitlighet, kommer reliabiliteten 

att stärkas genom att tydliggöra tillvägagångssättet (Bell, 2008) i form av 

intervjuguide (se Bilaga 2) och metodbeskrivning. Som Dahlgren och 

Johansson (2009) lyfter fram användes en diktafon under intervjuerna för att 

resultatet skulle bli tillförlitligt och ökad reliabilitet.  

 

Svensson (1996) menar att ”[i]dentiska frågor kan i den kvalitativa intervjun 

vara reliabla även om svaren skiljer sig åt mellan två intervjutillfällen” (s. 210). 

Av den anledningen bör man se reliabiliteten i det sammanhang och situation 

som finns under intervjutillfället. Svensson (ibid.) menar vidare att 

reliabilitetsbegreppet är mycket mer sammankopplat med validitetsbegreppet 

i kvalitativa studier jämfört med i kvantitativa studier. ”Reliabiliteten vid en 

kvalitativ studie kan uppskattas genom graden av överensstämmelse mellan 

olika bedömare. God bedömarreliabilitet är eftersträvansvärt, t.ex. när man vill 

kategorisera individers uttalanden i en viss fråga och göra en jämförelse 

mellan grupper” (Stukát, 2005, s. 129). 

Urval 

Alexandersson (1994) förklarar att fenomenografiska studier handlar om att 

upptäcka och ”/.../beskriva variationer av uppfattningar” (s. 122). Urvalen till 

datainsamlingen grundar sig på att vi ville intervjua verksamma lärare i 

matematik i mellanstadiet då syftet är kring motivation och matematik. De 

lärarna valdes då Skolverkets (2004) utvärdering visade att motivationen för 

matematik minskar främst just i detta stadie. De sju lärare som intervjuades 

jobbade på fem olika skolor i samma kommun i mellersta Sverige. Lärare 

valdes med olika mycket erfarenhet och från olika skolor för att skapa 

förutsättningar för variation av deras uppfattningar som Alexandersson (1994) 

beskriver. 

 

Beskrivning av pedagogerna: 

 

A. Grundskolelärare i årskurs 1-6 med inriktning svenska, SO och 

engelska, tog examen 2008, men arbetat sedan 1995, även behörig i 

matematik. 

B. Grundskolelärare i årskurs 1-7 med inriktning svenska, SO och idrott, 

tog examen 1996, även behörig i matematik. 
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C. Grundskolelärare i årskurs 1-7 med inriktning matematik och 

naturkunskap, tog examen 2002. 

D. Grundskolelärare i årskurs 1-7 med inriktning matematik och 

naturkunskap, tog examen 2002. 

E. Grundskolelärare i årskurs 4-9 med inriktning matematik och 

naturkunskap, tog examen 1996. 

F. Grundskolelärare i årskurs 4-9 med inriktning matematik och 

naturkunskap, tog examen 2003. 

G. Grundskolelärare i årskurs 1-7 med inriktning matematik och 

naturkunskap, tog examen 1997 

Genomförande 

Arbetet med detta examensarbete började med ett bestämmande av ett 

problemområde och med det en beskrivning av ett problem. Efter detta 

formulerades ett syfte med studien och vilka frågeställningar som önskades få 

svar på. Från syftet och våra frågeställningar bestämdes vilken metod för 

datainsamling som skulle vara passande. För att finna rådande forskningsläge 

och fakta om motivation kopplat till matematik gjordes en litteratursökning. 

 

Forskningsartiklar i ämnet söktes på databaser såsom ERIC, Scopus och 

Google Scholar. Tips på artiklar hittades även av i tidigare lästa artiklar. De 

sökord som använts under sökningarna var bland andra; motivation, 

mathematices, enviroment, socio cultural, teachers, pupils. De artiklar som 

hittades via tips från lästa artiklar eller sökresultat och inte gick att tillgå 

genom databaserna fick letas på annat sätt via internet. Annan litteratur fanns 

genom LIBRIS och det lokala biblioteket. 

 

Inför intervjuerna med lärarna skickade missivbrev till berörda rektorer. Med 

rektorernas hjälp kontaktades sedan lärare i matematik via mail eller telefon 

för att boka tid för intervju. Vid intervjutillfällena förklarades det återigen för 

lärarna att deltagandet var frivilligt, allt kommer att vara anonymt och ske 

konfidentiellt och materialet kommer endast att användas för examensarbetet. 

En förfrågan gjordes även om att spela in intervjun. Alla godkände detta och 

intervjuerna kunde börja. En ambition med intervjun var att den skulle likna 

ett vanligt samtal där informanten fick största rollen. Om något ville 

förtydligats eller ha ett utförligare svar på någon fråga eller tankegång ställdes 

följdfrågor. Alla frågor som förberetts ställdes till alla lärare, dock kunde 

ordningen variera. Detta berodde på att en annan ordningsföljd kändes mer 

naturlig under samtalet. Intervjuerna varade mellan 15 och 25 minuter. Efter 

varje intervju skrevs samtalet ner, förutom småprat före och efter intervjun 

som ansågs inte hade relevans för studien, i ett dokument för vidare analys. 

Analys och tolkning 

Alla intervjuer transkriberades i ett Google docs dokument. Detta för att båda 

författarna av detta arbete samtidigt skulle kunna läsa och arbeta i samma 

dokument. Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att göra sig bekanta 

med materialet som Dahlberg och Johansson (2009) kallar det. Liknande som 
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Dahlberg och Johansson (2009) beskriver, klipptes därefter ut olika delar ur 

intervjuerna. Det diskuterades sedan vilka skillnader och likheter det fanns 

mellan utklippen. Sedan grupperades de citat som ansågs höra ihop. Dessa 

grupperingar kallas kategorier och dessa fick ändras ett antal gånger innan de 

blev bra och beskrev de olika tankarna och beskrivningarna lärarna haft på ett 

så riktigt sätt som möjligt. 

Etiska överväganden 

Även då examensarbeten från universitetsutbildning som denna inte klassas 

som forskning ska ändå god forskningsetik tillämpas. Vetenskapsrådet (u.å) 

har utformat fyra principer för forskningsetik, nämligen informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa fyra har följts 

under arbetets gång. Det första kravet, informationskravet, innebär att vi som 

”forskare” ska informera inblandade, i detta fall, rektorer och lärare vad syftet 

med undersökningen är och att de deltar frivilligt vilket medför att de när som 

helst får avbryta sin medverkan. Det hör samman med nästa krav, 

samtyckeskravet, vilket medför att vi måste ha samtycke om deltagande från 

de vi intervjuar i detta fall. De får själva bestämma om de vill delta. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet vilket betyder att alla uppgifter om deltagarna 

och allt material där de berörs ska behandlas konfidentiellt. Det fjärde och sista 

kravet är nyttjandekravet och med det menas att alla uppgifter som samlats 

om de personer berörda av studien får endast användas i vårt arbete. 

 

I missivbrevet berättades om studiens syfte och motiverade varför just lärare i 

matematik skulle intervjuas. Vidare beskrevs att deltagandet var helt frivilligt, 

att allt kommer behandlas konfidentiellt och att informationen från 

intervjuerna endast kommer att användas i examensarbetet. Allt detta 

informerades även till de inblandade vid intervjutillfällena för att vara säker på 

att de förstod. Alla de intervjuande lärarna i studien gav sitt godkännande. 

Innan intervjuerna frågades om samtalets fick spelas in och berättade 

samtidigt att alla kommer vara helt anonymt där varken namn eller skola 

kommer att framgå i arbetet. Dock berättades att det kommer att skrivas hur 

många års erfarenhet och utbildning i examensarbetet, om det var okej för 

dem. Med detta menar vi att de forskningsetiska kraven uppfylldes.  
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 Resultat  
Nedan kommer resultatet från vår studie att redovisas. För att tydliggöra 

resultatet från intervjuerna har kategorier formulerats som kommer visa på 

variationen av uppfattningar som lärarna har om motivation inom matematik. 

Nedan kommer resultatet att delas i två delar som svarar mot de 

frågeställningar vi har, nämligen:  

 

 Hur uppfattar lärare begreppet motivation kopplat till lärandet av 

matematik? 

 

 Hur erfar och beskriver lärare i mellanstadiet att de arbetar för att 

bibehålla eller öka motivationen för matematik hos eleverna? 

 

Dessa frågeställningar har gjorts om och kommer att utgöra de två rubriker 

som resultatet är uppbyggd kring. Dessa två rubriker har tre respektive fem 

tillhörande kategorier. Varje kategori kommer att exemplifieras med citat från 

det empiriska materialet. Detta för att läsaren ska få möjlighet att själv ta 

ställning kring vår tolkning av resultatet. Citaten kommer vara urklipp av det 

totala materialet som har tolkats och analyserats till en helhet. En lärare kan ha 

uttryckt svar i flera kategorier i arbetet men citat från alla lärare kommer dock 

inte att redovisas som exempel under alla kategorier. Valen av citat kommer 

istället innefatta några citat som valts ut från enstaka lärare som kommer att 

demonstrera och åskådliggöra lärarnas uppfattning i kategorin. De valda 

citaten kommer vara det som förklarar lärarnas åsikter bäst. 

Hur lärarna tolkar begreppet motivation i förhållande till 
matematik 

Det visade sig att vara svårt för lärarna att formulera vad motivation betyder 

för dem och detta kommer att diskuteras mer i diskussionen. Citat från alla sju 

lärare om motivationsbegreppet finns dock representerade nedan. I analysen 

av intervjuerna har tre kategorier av uppfattningar formulerats kring vad 

motivation kopplat till matematik är. Dessa har namngetts: 

 

 Den inre motivationen hos eleverna 

 Lärarens påverkan på eleverna 

 Trygghet till ämnet 

Den inre motivationen hos eleverna 

Några av lärarna antydde att motivation handlar främst om inre motivation, 

där eleverna lär för sin egen skull och tycker matematiken är viktig att lära. 
 

Motivation handlar om att man tycker det är viktigt för en. Det är viktigt med 

uppföljning för att veta vad eleverna lärt sig, om inte de har lärt sig så måste man 

pausa själv och tänka att man måste träna extra. Om man hamnar där, där eleverna 
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själv kan tänka att de måste träna själv så inser jag att här har eleverna motivation, 

främst inre motivation. Att de gör för deras egen skull. (Lärare C). 

 

Exemplet ovan menar vi visar att motivationsbegreppet tydligt har 

sammankopplats med betydelsen av inre motivation. Det är viktigt att 

matematiken känns viktig för en för att man ska vilja ta sig an matematiska 

utmaningar. Vidare tolkar vi att även lärare F och B har en liknad syn när de 

diskuterar motivationsbegreppet; 

 
/.../min grundinställning är ju att de själva vill. (Lärare F) 

 

och, 

 
Man ska inte tänka att matten är så självklart. Utan man ska vilja och försöka. 

(Lärare B). 

 

Vi tolkar dessa två exempel som att motivation handlar om att man själv ska 

vilja något som man sedan försöker utföra. Att motivation måste komma 

inifrån för att eleverna ska vilja försöka lösa matematiska uppgifter som de 

ställs inför. 

Lärarens påverkan på eleverna 

Det framkom uppfattningar om att läraren har rollen att påverka eleverna och 

deras motivation. Bland annat tolkade vi det som att motivation är något som 

”smittar” av sig från läraren som tycker att matematiken är ett viktigt och 

roligt ämne. Det exemplifierar bland annat lärare A som svarar på frågan om 

vad motivation betyder för läraren själv; 

 
Gå in och känn att det är så roligt att göra det du gör och att jobba med lärande, det 

tror jag är det första som smittar av sig. 

 

Vidare visar uppfattningar att motivation är att få eleverna att tycka att 

matematik är rolig och att det är läraren som har rollen att se till att detta 

sker;   

 
Motivation är ju att få eleverna att tycka att det är roligt för de vill ju helst göra 

någonting som är roligt. (Lärare D). 

 

Vi tolkar det som att motivation är något som kan påverkas av läraren. 

Motivation för matematik kan antingen ”föras över” från en positiv lärare till 

eleverna eller påverkas av lärare för att få eleven att tycka matematik är roligt. 

Som när lärare E beskriver vad motivation betyder för sig; 

 
Olika saker. det ena är att man måste själv gå in o tycka att man har ett roligt 

ämne…man måste alltid gå in o vara glad, att visa att det är kul med matte, att det 

är nyttigt. Att man själv är positiv till ämnet och tycka det är kul att undervisa i 

ämnet, att man visar det. (Lärare E) 
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Lärare G visare också på att lärarens roll i motivationsbegreppet och vi tolkar 

svaret nedan som att motivation är något som läraren påverkar och ger till 

eleverna; 

 
Ja det måste ju finnas, de måste ju vara motiverade. Det är ju det som kan vara det 

svåra. Vissa hittar det ju lätt. Vissa är lätta att ge och inspirera sådär och visa har 

det ju inte riktigt med sig och det är ju dessa som är svåra. För nånstans måste man 

ju försöka hitta det där, försöka ge dem nån slags motivation, försöka få det roligt 

eller försöka få det lockande men det är ju inte alltid så lätt. 

Trygghet till ämnet 

Den sista kategorin om hur lärare tolkar vad motivation är i förhållande till 

matematik, visade endast en lärare på. 

 
Det är att lärare och elever ska känna sig trygga med ämnet. Att kunna skapa 

medvetenhet och känna det meningsfullt. Motivationen hos eleven är inte bara att 

den vill utan motivationen är även att eleven har förmågan att kunna. (Lärare A) 

 

Vi tolkar kategorin med bland annat ovan nämnda exempel som att motivation 

är när elever känner sig trygga med ämnet, i detta fall matematik. Om man 

känner sig trygg är även motivation förmågan att kunna och när man kan ökar 

motivationen. Motivation är också när man kan skapa medvetenhet och känna 

att matematiken är meningsfull. 

Hur lärarna arbetar för att öka och bibehålla motivationen 
för matematik 

I vårt insamlande material har lärare gett förslag utifrån deras erfarenheter och 

uppfattningar på hur man kan öka och bibehålla motivationen hos eleverna. 

Dessa förslag har innefattats av likheter och olikheter. Våra tolkningar av 

lärarnas uppfattningar har vi sammanställt till fem kategorier: 

 

 De varierande arbetssätten 

 Undervisning kopplat till vardagen och elevernas intresse 

 Läraren som inspiratör och vägvisare 

 Individualisering 

 Coaching 

De varierande arbetssätten 

Vi tolkar att majoriteten av lärarna menar att det är viktigt att försöka variera 

sina lektioner, som lärare A säger; 

 
/.../där eleverna får olika syner kring kunskapen. 

 

På detta sätt tolkar vi att lärarna menar att eleverna ökar motivationen för att 

lösa uppgifter i matematiken samt kunskapen till vad de ska använda 

matematiken till. För det värsta som finns enligt lärare C är att;  
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/.../slänga fram en bok framför näsan på dem och säga att denna ska ni göra klart 

innan året är slut. (...) Det är ju rena rama döden tycker ju jag. För det kan man 

tappa eleverna på, tycker jag. 

 

Genom att använda sig av genomgångar tolkar vi att vissa lärare anser att det 

är viktigt för elevernas motivation. Men valet av antalet genomgångar 

förekommer det delade åsikter kring beroende på vad lärarna har för syfte 

med lektionerna. Genom att genomföra en genomgång för eleverna är lärarna 

överens om att eleverna får en tydlighet om vad lektionen och kapitlet handlar 

om. Till exempel som lärare A gör genom att den; 

 
Börjar alla lektioner med ett slags input som samlar alla eleverna kring något, 

antingen att man gör en gemensam problemlösning eller någon genomgång som 

laddar upp elevernas batteri. (Lärare A) 

 

Att kunna variera arbetssättet i lektionerna tolkar vi att lärarna tycker är 

betydelsefullt och ger möjligheten att fokusera på mer praktiska övningar. 

Läraren har en mycket viktig roll när det gäller elevers motivation för ämnet 

matematik. Vi upplever att flera lärare menar att det stimulerar eleverna att 

vilja räkna matematik och utveckla sin kunskap. För som lärare G säger 

behöver lärare; 

 
/.../försöka variera sig, att det inte får bli samma sak hela tiden. 

 

Som lärare D säger, kan matematiken vara svår för eleverna; 

 
Om man ser över skolan överlag. (...) Prata med dem mera tror jag på, inte bara 

traggla i boken. (...) Jag tror på möjligheten att få laborera mycket med matte. Göra 

praktiska saker tror jag man skulle vinna mycket. 

 

Lärare B tror på som vi upplever fler lärare gör, att motivationen ökar via 

variation när man till exempel ger eleven möjligheten;  

 
Att säga svaren istället för att skriva ner svaret, det kan vara lättare för vissa elever. 

Så de eleverna kan få känna att de kan avancera sig och känna att de också kan. (…) 

Att låta eleverna mycket prata och säga sina tal, uträkningar och svar högt, är det 

rimligt eller inte. Kunna få aha-upplevelse då och inte enbart skriva. 

 

När man varierar lektionerna kan läraren ta in praktiska, konkreta hjälpmedel 

samt att låta eleverna samarbeta. På detta sätt tolkar vi lärarnas budskap med 

att elevernas motivation ökar genom att de får se det matematiska tänkandet 

konkret och att se matematikens betydelse. Detta är något som lärare E lyfter 

fram; 

 
När vi gör någonting praktiskt som jag sa som tillexempel det här med att mäta 

gardiner eller gör nått med mobiltelefoner så är de ofta motiverade. (...) Jag tycker 

de är motiverade när de får göra paruppgifter och när de får rätta varandras saker 

också. Jag tycker de är motiverade när de får göra praktiska saker. (...) och det som 

är väl bäst tänker jag är väl att man gör lite olika övertid (...) att man gör olika 
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saker, man kan se på film, man kan göra praktiska uppgifter, man kan gå ut o göra 

saker. 

 

,och som lärare F lyfter fram kan de konkreta hjälpmedlen hjälpa till när man 

behöver öka elevernas motivation genom att göra det tydligare; 

 
Att använda sig av hjälpmedel i form av att rita eller konkreta material som klossar, 

klockan, pengar eller kulram. 

 

Lärare A uttrycker även betydelsen genom variation mellan enskilt arbete och 

samarbete; 

 
Självklart är det bra att jobba även själv, men jag tror på variation. Där jag tror att 

det är bra att man får prata mycket om saker, fundera tillsammans för att sedan på 

egen hand försöka lösa det. 

 

Poängen med att variera och tydliggöra uttrycker lärare D att;  

 
Det tror jag skulle va en jättestor fördel, att få laborera. Praktisk matte. Då tror jag 

man skulle få in det här att man inte tänker på så mycket att det är matte vi gör. Jag 

tror man skulle förstå begreppen bättre. Mest motiverade skulle de vara om vi hade 

mer tillgång till datorer/.../där de inte behöver skriva. 

 

Våra uppfattningar är att lärare ska variera både elevernas arbetsuppgifter och 

arbetssätt för elevernas ökade motivation. Men vi tolkar att lärarna använder 

sig av matematikboken som skapar en trygg grund i undervisningen och är 

viktig, men som lärare G säger;  

 
/.../tror jag ibland, vissa perioder kan de tycka att det är ganska skönt att sitta med 

boken. Man får läsa av dem. Men sen får man lägga in lite annat så att det händer 

nånting så att inte blir samma sak hela tiden. många tycker ju att det är roligt med 

det här praktiska, att man går ut o mäta eller försöka hitta en si eller så. Så variation 

motiverar väl. Åtminstone kan man ju fånga olika personer för vissa är ju sånna 

som bara skulle vilja sitta o jobba med boken. Men så är det ju alla hittar man ju inte 

men om man varierar så hittar man ju alla nångång. 

 

Trots detta var lärarna överens att variationen är viktig i elevernas lärande och 

ökade motivation, dock i olika grader av variation.  Att man som lärare inte 

behöver hela tiden hitta på något praktiskt eller något utöver boken. Men att 

man som lärare gör lektionerna varierande. För vår tolkning utgör att 

matematikboken är det som utgör den röda tråden i alla lektioner mer eller 

mindre. Men som lärare A säger så får inte lektionerna bli för 
 

/.../enformigt och från pärm till pärm. 

Undervisning kopplat till vardagen och elevernas intressen      

För att eleverna ska få en ökad motivation tolkar vi att för majoriteten av 

lärarna gäller det att eleverna har förståelse hur de ska använda matematiken 

även utanför skolan. Som de flesta lärarna nämner är det viktigt att läraren 
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kopplar sina lektioner till vardagen så eleverna kan bli mer motiverade och 

förstå matematikens betydelse. 

 
För mig kopplat till min erfarenhet så gillar jag att göra paralleller kopplat till 

verkligheten. (...) Men att man i helhet ta exempel där eleverna har relation till så 

kan inlärningen av matten bli lättare. Det är inte alltid man lyckas få till det mot 

verkligheten, men det är viktigt att man har målet mot det. (...) Det ska vara roligt 

och verklighetstroget. (Lärare B) 

 

De delar i matematiken som är abstrakta kan man göra tydligare genom att 

eleverna får agera och testa för att skapa motivation. Detta bör man koppla till 

elevernas intressen som lärare B lyfter med olika exempel, varav en är denna;  

 
Ibland kan man ta hopp där eleverna får hoppa och titta på grader när de roterar, 

vad de egentligen betyder, 180 grader och 360 grader. 

 

Det är viktigt att som lärare E säger att; 

 
Man kan visa på saker som man verkligen använder matten till då är det ju lättare 

att få de motiverade. 

 

Vi tolkar lärarna att eleverna måste kunna känna sig delaktiga i deras lärande 

samt kunna se deras utveckling. Därför är ju kopplingarna till verkligheten och 

deras vardag viktigt. 

Läraren som inspiratör och vägvisare 

Våra tolkningar kring lärarnas reflektioner är att de stimulerar elevernas 

motivation genom att själv vara positiv, glad och att göra matematiken 

meningsfull. Det är viktigt som lärare E lyfter fram; 

 
/.../att man måste själv gå in o tycka att man har ett roligt ämne (…) man måste 

alltid gå in och vara glad, att visa att det är kul med matte, att det är nyttigt. Att 

man själv är positiv till ämnet och tycka det är kul att undervisa i ämnet, att man 

visar det. 

 

samt lärare C; 

 
Jag visar att matematiken är viktig och att matte behövs. Sedan att vara en 

inspiratör som lärare, det gör att eleverna själva kan känna sig motiverad. 

 

Vi bedömer med de citaten som vi fick i intervjuerna, att lärarens syn och 

intresse påverkar eleverna. Att kunna fokusera på de ämnen som man brinner 

för utgör en stor betydelse som lärare G uttrycker sig; 

 
Det som är skönt nu när vi jobbar så har jag ju matte/no i 4 tilll 6, en annan som har 

svenska och so och en tredje som har SVA och engelska. Och då har man ju sina 

ämnen som man brinner för liksom och det tror jag de flesta gör. (...) och vi har 

pratat mycket här att det kan va skönt att gå in för det man tycker är roligt. För jag 

tycker att matten är jättekul. (...) För jag tror att det inspirerar om man verkligen 
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tycker om ämnet, vilket jag skulle ha lite svårare för tillexempel SO men då får man 

lämna över det till nån som älskar so så får de som verkligen brinner för so gå in o 

ta dom lektionerna. 

 

Med dessa citat ovan och med liknande svar från de andra lärarna tolkar vi att 

läraren utgör en viktig del i lektionerna och dess påverkan på elevernas 

inställning i matematik. Att läraren behöver en positiv attityd och känna sig 

glad och motiverad att undervisa eleverna i ämnet. För det är läraren som är 

drivkraften och inspiratören för motivation i vår tolkning.   

Individualisering 

Det är viktigt enligt lärarna att alla elever ses som individuella För vi tolkar 

lärarnas svar från intervjuerna som att läraren måste motivera olika elever på 

olika sätt och olika mycket som lärare G uttrycker sig, att; 

 
/.../det är så olika på olika elever, det som motiverar en motiverar inte den andra, så 

där gäller det ju att varierar sig och läsa av för det är så olika från grupp till grupp.   

 

Vi tolkar exemplet som att olika elever och olika klasser behöver olika 

stöttning i motivationsarbetet. Vissa behöver kanske inte ens någon speciell 

hjälp för att blir motiverad;  

 
/.../alla elever behöver inte motiveras, vissa elever måste motiveras mycket mer, och 

det som är väl bäst tänker jag är väl att man gör lite olika. (…) Man behöver inte 

göra exakt lika för alla. (...) Olika personer motiverar man olika. (Lärare E). 

 

och, 

 
De som har dålig motivation behöver få extra tid då vi är olika. (Lärare B). 

 

Som de tre exemplen ovan visar, måste läraren variera sig i den stöttning som 

läraren ger eleverna. Alla behöver inte samma slags hjälp för att öka eller 

bibehålla motivationen för matematiken. Det krävs allstå att läraren försöker 

klargöra hur den hjälper den enskilda eleven bäst för att just den eleven ska få 

mer motivation. För som lärare A beskriver nedan, kräver olika elever olika 

hjälp för att öka sin motivation för ämnet 

 
Allt beror på vilken elev det är. 

Coaching 

Den sista kategorin har vi valt att kalla coaching. Den bygger på lärarnas 

uppfattningar för att öka motivationen hos eleverna där läraren måste coacha 

eleven i sin utveckling i matematiken. Detta innefattar bland annat 

återkoppling om hur det går, tydliga förklaringar och avdramatisering av 

arbetet.  

 
Jag tänker på skolan där mitt uppdrag är att coacha eleven så långt det är möjligt 

och det bygger på att eleven också ser det meningsfulla i det den gör. (...) Sedan att 
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man fångar upp eleverna och frågar hur det gått, lätt och svårt. Genom tydlighet 

ger man eleven möjlighet att låta dem se deras utveckling. (Lärare A) 

 

Vi tolkar exemplet som att man måste som lärare coacha eleven så den blir 

motiverad till att se det meningsfulla med matematiken. Detta blir mer 

betydelsefullt när eleven får återkoppling under sitt lärande. Om eleven anser 

sitt lärande som meningsfullt ökar motivationen tydligt.  

 
Att när de frågar och jag ska förklara att jag visar att jag verkligen vill att du frågar 

och man får fråga fem gånger eller tio gånger eller femton gånger och det är mitt 

jobb att svara varje gång och försöka hitta sätt, nya sätt som får dem att förstå. Att 

man ger de den tiden. Förklara på olika sätt tillexempel med material. Förstå du då? 

Nähä, då provar vi på nått annat sätt. (Lärare G) 

 

Läraren ska visa att den är där för eleven och att det är dess jobb att hjälpa 

eleven genom att svara på frågor och förklara så eleven förstår. Det tolkar 

vi är en viktig del för att öka motivationen.  

 
Att man försöker avdramatisera det litegrann, och på så sätt motiverar man dem att 

det inte är provet man jobbar emot utan att det är mål. (Lärare D). 

 

För att öka motivationen tolkar vi bland annat exemplet ovan som att det är 

viktigt att inte stressa upp eleverna utan att avdramatisera bedömning och 

själva arbetet. Att de inte blir stressande och endast pluggar inför kommande 

prov utan för andra anledningar. Detta tolkar vi att de intervjuade menar att 

det kräver handledning från läraren. Detta för att eleverna får motivation för 

långsiktigt lärande inom matematik.  
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 Diskussion 
Vi kommer att avsluta detta arbete med en diskussion kring vårt val av metod 

och resultat. Avslutningsvis kommer vi att nämna vår tanke med förslag till en 

vidare forskning kring detta ämne. 

Metoddiskussion 

I denna kvalitativa semistrukturerade intervjustudie var målet att intervjua 

verksamma mellanstadielärare. Valet av den kvalitativa metoden var för att 

den är mer tolkande och beskrivande som passar in på våra frågeställningar 

(jmf. Dahlgren & Johansson, 2009). Vi ville få ta del av lärarnas olika 

uppfattningar och erfarenheter kring elevernas motivation i matematiken som 

bygger på den fenomenografiska ansatsen (jmf. Kihlström, 2007). 

 

Studiens urval av deltagare bestod av sju verksamma lärare i årskurserna 4-6 

från fem olika skolor. Detta gav oss möjligheten att analysera och jämföra både 

likheter och skillnader i hur de lärarna uppfattar elevers motivation och deras 

egna arbetssätt. Valet av antalet verksamma lärare upplever vi vara tillräcklig 

för denna studie och har givit en bra fenomenografisk ansats (jmf. Kihlström, 

2007). Då studiens fokus byggt på lärarnas egna uppfattningar och 

erfarenheter. Men om det hade varit fler lärare som intervjuades så upplever vi 

att nuvarande resultatet kunde ha bekräftat ytterligare om de variationerna i 

uppfattningar om motivation. Detta handlar främst om vår första 

frågeställning. Detta kommer att diskuteras mer nedan under rubriken Hur 

lärarna tolkar begreppet motivation i förhållande till matematik. 

 

Vi ansåg inte att åldern på informanterna behövde framgå då vi ansåg att det 

inte hade någon betydelse för vad de skulle svara på frågorna. Dock tyckte vi 

att utbildning och erfarenhetslängd var intressantare och viktigare att veta. 

Detta då vi tror att erfarenhet har större betydelse för arbetsätt än ålder. Då de 

intervjuade lärarna arbetade på fem olika skolor ansåg vi att variationen av 

uppfattningar kunde bli högre än om alla hade samma arbetsplats. Dock låg 

alla skolorna i samma kommun. Detta medför att de arbetar under samma 

politiska styre. För att tydliggöra kan vi inte ta någon ställning om resultatet 

har påverkats av att alla lärare jobbar i samma kommun. Därför kan vi inte dra 

några slutsatser om detta resultat kan tillämpas och är applicerbart i Sverige i 

stort, eller endast kommunen eller överhuvudtaget.  

 

Vilka intervjufrågor vi skulle använda oss av var en sak som vi diskuterade 

mycket. Vi övervägde andra frågor då vi tvekade om frågorna var för ledande 

eller inte öppna nog. Vi kom dock fram till att tydligheten var viktigare så att 

vi verkligen fick svar på det vi ville veta, nämligen om just motivation och inte 

bara hur de arbetar med matematik i stort et cetera. Dock märkte vi i efterhand 

att fråga 6 (Bilaga 2) kunde ha uppdelats i fler frågor. Detta då frågan 

innefattade flera små frågor. Detta kan ha påverkat resultatet. 
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Ett missivbrev (se Bilaga 1) skickades ut till rektorer som i sin tur skickade ut 

brevet till berörda lärare. Detta gjorde att de intervjuade lärarna blev medveten 

om att det var motivationen i matematiken som var i fokus i vår studie. Genom 

deras svar sågs reliabiliteten som hög och tillförlitlig vid intervjutillfället än om 

lärarna inte fått veta vårt fokus innan intervjutillfället (jmf. Bell, 2008). Men vi 

är medvetna om att kvaliteten i studien har en sänkt reliabilitet i dess helhet, 

då lärarnas uppfattningar är något vi tolkar. Genom att få lärarna att prata om 

motivation utifrån olika delar i deras undervisning utifrån våra frågor (se 

Bilaga 2) kunde resultatet stärkas. Vi upplever att vi fått en stabil validitet av 

de frågor vi använt oss av. Under intervjuerna användes en diktafon som 

spelade in vad som sades för att vi sedan kunde transkribera. Detta för att 

svaren i resultatet skulle bli så tillförlitlig som möjligt (jmf. Dahlgren & 

Johansson, 2009). Att använda sig av en diktafon under intervjutillfället 

utgjorde en bättre samvaro. Detta då vi inte behövde anteckna så mycket utan 

det blev mer som ett samtal. Genom att transkribera fick vi även möjligheten 

att kunna ta ut viktiga citat som lärarna sa och kunde göra resultatet tydligare. 

 

Vi vill än en gång poängtera att resultatet inte visar på vad lärarna faktiskt gör 

utan hur de uppfattar och beskriver sitt arbete (jmf. Marton & Booth, 2000), 

innan vi går in på resultatdiskussionen. 

Resultatdiskussion 

I denna del av diskussionen kommer vi att diskutera resultatet kopplat till våra 

frågeställningar, vårt syfte och vår bakgrund. Syftet med vårt examensarbete 

var att skapa en förståelse och en bild hur verksamma lärare tänker och arbetar 

kring motivation inom matematik. På så sätt kan vi förhoppningsvis ge oss 

själva, lärarstudenter och lärare inom skolan, en mer inblick kring hur lärare 

kan arbeta med motivationen i matematik. Genom att intervjua sju lärare i 

mellanstadiet kunde vi få svar på våra frågeställningar, vilket kommer att 

diskuteras nedan. Resultatdiskussionen kommer även diskuteras utifrån det 

teoretiska perspektiv arbetet bygger på. 

Hur lärarna tolkar begreppet motivation i förhållande till matematik 

Det visade sig att informanterna hade det ganska svårt att tydligt beskriva vad 

begreppet motivation betyder för dem. Trots att vi ställde följdfrågor var det 

svårt för lärarna att beskriva begreppets betydelse. Lärarna hade dock lättare 

att förklara att motivationen hos eleven är viktigt och hur de arbetar med 

motivationen i matematik. Även då alla lärare svarade på frågan och att alla 

lärare fanns representerade i resultatet hade fler informanter kunnat bekräfta 

och säkerställa kategorierna i resultatet. Detta då lärarnas uttalanden om 

motivation inte alltid var tydliga. Detta visar på som just Middleton och 

Spanias (1999) och Hannula (2006) beskriver, nämligen att motivation är ett 

brett och mångtydigt begrepp som är svår att precisera. Motivation har många 

teorier som förklarar dess betydelse och kringliggande faktorer. 
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De tre kategorier som vi nu kunde urskilja utifrån lärarnas svar var Den inre 

motivationen hos eleverna, Lärarens påverkan på eleverna och Trygghet till ämnet. I 

de tre kategorierna som vi kunde urskilja från informanternas uttalanden 

finner vi både likheter och olikheter med de synsätt och teorier som 

redovisades i bakgrunden. 

 

För att börja med den första kategorin, Den inre motivationen hos eleverna, kan vi 

se likheter med det som bland annat Middleton och Spanias (1999) beskriver 

som en del av motivationbegreppet. Att motivationen bygger på den så 

kallade inre motivationen. Där eleven bland annat lär sig för sin egen skull och 

att motivationen kommer inifrån. Middleton och Spanias (ibid.) lyfter även 

fram att det är den inre motivationen som är viktigt att arbeta för hos eleverna. 

Men som Szklarski (2011) nämner måste läraren vara uppmärksam så inte 

eleven påverkas till att bli ointresserad. För som flera lärare säger är alla elever 

och ska ses som olika, vilket vi kommer återkomma till under kategorin 

Individualisering. 

 

Den andra kategorin, Lärarens påverkan på eleverna, handlar till skillnad från 

den förra kategorin om att läraren utifrån har rollen som ”påverkare” eller 

överförare av motivation. Här ses motivation alltså som något som kan 

”smittas” över från andra i omgivningen. I den redovisade forskningen om 

vad motivation är nämns inte detta i klarspråk, att motivation är något som 

överförs. Dock kan man ur forskning som exempelvis Lawrot och Samuelsson 

(2009), Middleton och Spanias (1999) och Szklarski (2011) utläsa att läraren har 

en viktig roll för att stärka motivationen hos eleverna. Detta har ett samband 

med den inre motivationen enligt Middleton och Spanias (1999) då det är den 

inre motivationen läraren ska försöka påverka, inte den yttre. Även då 

redovisad forskning inte beskriver att motivation bara är att läraren påverkar 

eleverna så kan man ändå läsa sig till att läraren har en otroligt viktig roll. Att 

de bland annat kan påverka känslorna till ämnet (jmf. Lawrot & Samuelsson, 

2009) och göra undervisningsinnehållet intressant (jmf. Szklarski, 2011). Som 

lärare D nämner läraren behöver försöka göra matematiken rolig för eleverna. 

På det sättet kan motivationen öka. Läraren behöver även skapa en god 

klassrumsmiljö enligt Schunk och Zimmerman (2007), där eleverna kan lyckas 

nå sina mål genom att vara motiverade. 

 

Trygghet till ämnet valde vi att kalla den tredje kategorin. Vi tolkar kategorin 

som att motivation är när elever känner sig trygga med ämnet, i detta fall 

matematik. Om eleven känner sig trygg med ämnet, utgör 

motivationsbegreppet den förmågan att kunna och när eleven kan så ökar 

motivationen. Motivation är också när eleven kan skapa medvetenhet och 

känna att matematiken är meningsfull. Detta synsätt på motivation är inget 

klart uttalat synsätt bland forskare och författare. Jenner (2004) menar ju att det 

finns tre samverkande faktorer som är motivationens kärna. Författaren 

beskriver att samspelet mellan elevens drivkraft och dennes mål påverkar 

självförtroendet hos eleven. För att känna trygghet till matematiken som några 

lärare ansåg vara motivation måste kanske läraren som Jenner (2004) menar, 



  

 

28 

 

hjälpa eleven att sätta upp mål som kan resultera i ökad motivation. För att 

elevens lärande ska bli meningsfullt måste man enligt Säljö (2000) inse att 

lärande inte enbart sker i klassrummet utan man måste koppla lärandet till 

övriga samhället också. Kopplat till meningsfullheten i ämnet som kategorin 

beskriver menar Szklarski (2011) att eleven måste känna att det man lär är 

användbart för att intresset och motivationen ska öka. Det som eleven ser som 

betydelsefullt blir även intressant.  

 

Sammanfattningsvis visade det sig att resultatet av hur lärarna uppfattar 

motivation hade både likheter och skillnader med redovisad forskning. 

Likheterna handlade om inre motivation och att läraren har en viktig roll i 

motivationsarbetet. Att det fanns vissa skillnader mellan lärarnas tolkning och 

forskare och författare tror vi beror på att motivation är ett begrepp som man 

ofta ser som självklart utan att man riktigt reflekterar över dess betydelse. Men 

även att det är ett mångfasetterat begrepp med många sidor. Svaren blev 

ibland mer kopplade till hur de arbetar kring motivation. 

Hur lärarna arbetar för att öka och bibehålla motivationen för 

matematik 

Vi kunde tydligt urskilja variationer i hur lärarna beskrev att de arbetade för 

att öka eller bibehålla motivationen för matematik hos eleverna. Utifrån de 

svar som vi fick på intervjuerna resulterade det i att vi kunde skapa fem 

kategorier, De varierande arbetssätten, Undervisning kopplat till vardagen och 

elevernas intresse, Läraren om inspiratör och vägvisare, Individualisering och 

Coaching som kommer alla att diskuteras nedan.  

 

Enligt Skolverkets undersökning (2003) ser en del elever matematiken som det 

tråkigaste ämnet. Därför är det viktigt enligt Jenner (2004) att läraren kan 

bemöta eleverna så de uppnår en attribution som vi tolkar de flesta lärarna i 

studien poängterade med andra ord. I attribution kan läraren ge varje elev 

möjligheten att reflektera kring sitt eget arbete och motivation. Genom att ge 

eleven möjligheten till variation i arbetssättet kan eleven utvecklas genom att 

både läraren och eleven kan se hur eleven värderar och ser sina möjligheter 

med motivation i matematiken. Vilket vi kan finna i vår första kategori.  

 

De varierande arbetssätten, där de flesta av lärarna poängterade vikten av 

variation i undervisningen för att öka motivationen hos eleverna. De varierande 

arbetssätten menar lärarna ska bygga på att eleverna får se olika sidor av 

matematiken och hur de ska använda kunskapen i olika sammanhang men 

även att undervisningen inte ska bli alltför enformig. För att alla elever är olika 

så lärarna behöver kunna variera. Rukavina et al. (2012) undersökning visar 

även att experimentell och praktisk undervisning, som komplement till 

traditionell undervisning, ger mer motivation för matematiken. För som 

Matematikdelegationen (2004) och Lundin (2008) säger kan elever se 

matematiken som något onödigt skolämne. Informanterna är medvetna om att 

elever kan finna matematiken som onödig. Detta är något som lärarna 
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upplever att det är deras ansvar att variera och tydliggöra matematiken för 

eleverna. Detta kan minimera risken att eleverna blir amotiverad och får en 

saknad av drivkraft för matematiken (Ryan & Deci, 2000). För genom att 

använda sig av variationer i både elevernas arbetssätt och arbetsuppgifter 

upplever vi lärarna erfara att elevernas motivation ökar. Som lärare A nämner 

är det bra att locka eleverna genom att börja lektionen med någon input så de 

kan ladda sina ”batterier”. Tolkningen vi fått från lärare A är att en bra start på 

lektionen kommer påverka elevernas motivation under lektionspasset.  

 

De likheter kring tolkningen om vikten av variation från vår bakgrund är det 

som Szklarski (2011) bland annat lyfter fram och som vi tolkar informanterna 

håller med om. Att eleverna kan få viljan att lära genom variation som i sin tur 

ökar elevernas motivation och intresse. Eleverna behöver uppleva 

matematiken betydelsefull, för det kommer vara en av drivkrafterna för 

motivationen i ämnet. Lärarna lyfter fram att praktiska övningar som är 

kopplad till elevernas vardag gör matematiken mer betydelsefull och ökar 

motivationen hos eleverna. För som Magne (1998) uttrycker sig så grundar 

motivationen i elevernas arbetsvilja och ansträngning. Som vi tolkar lärarna 

kan variation ses som en ”nyckel” som öppnar upp så eleverna kan öka sin 

motivation för matematiken. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande sker lärande även genom 

mediering med hjälp av olika slags redskap. Detta kopplar vi till att lärarna gör 

och menar när de beskriver variation (jmf. Dysthe, 2003). För som Ahlberg 

(2001) nämner behöver eleverna få möjlighet att få möta matematiken i olika 

sammanhang för att kunna uppleva och skapa, som vi nämnde tidigare med 

Säljö (2000), olika redskap. Dysthe (2003) menar att dessa verktyg underlättar 

vårt lärande, men behöver inte underlätta enbart inlärningen utan verktygen 

kan även förändra och utveckla våra tankesätt. Genom att se språket som ett 

redskap kopplat till det teoretiska perspektivet menar Forsell (2005) att det 

kommer utveckla eleven mer, både när det gäller elevens inre tänkande och 

det yttre via kommunikation med andra. För som Säljö (2000) nämner 

utvecklas eleverna via samspel som de finner i vardagen och via sociala 

samtal. Som lärare B nämner är det bra att variera undervisningen genom att 

plocka in att eleverna kan räkna matematik genom att säga talen, uträkningar 

och svaren. Vi tolkar att denna lärare menar som Forsell (2005) nämner ovan 

kring språkets betydelse för elevens lärande. För elevens utveckling är som 

Säljö (2000) lyfter fram, en situerad karaktär som hjälper eleverna förstå sig 

själv och vilken de vill vara. Detta tolkar vi inte enbart syftar elevens lärande i 

skolan. Som de flesta lärarna sa under intervjuerna som vi lyfte fram med 

lärare Bs citat i resultatet, kan elever skapa aha-upplevelser. Dessa aha-

upplevelser tolkar vi kan skapas när eleverna får prata matematik och göra det 

mer verkligt. Genom variation i arbetssättet tolkar vi att lärarna kan fånga upp 

elevernas intresse lättare för att öka deras motivation och utveckla deras 

lärande. 
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I vår andra kategori, Undervisning kopplat till vardagen och elevernas intresse, 

tolkade vi att lärarna inte enbart utgår från boken och dess lärarhandledning. 

Utan för att öka elevernas motivation ansåg lärarna att de behöver kunna visa 

eleverna hur de ska kunna använda matematiken i verkligheten. De likheter vi 

ser med denna kategori och vad forskningen och annan litteratur i bakgrunden 

nämner, är bland annat det som Ahlberg (2001) beskriver. Nämligen att läraren 

måste planera sin undervisning för att tydliggöra ämnet mot verkligheten. 

Eleverna kan då lättare finna en mening med matematiken. Annars finns risk 

att eleverna endast drivs av yttre motivation (jmf. Mueller et al., 2011; Ryan & 

Deci, 2000) Därför behöver lärarna som Jenner (2004) säger, ständigt reflektera 

över sitt arbete och som vi tycker, att man uppdaterar sig via kollegor och tips 

från nätet, så lektionerna kan bli så bra som möjligt.  I läroplanen (Skolverket, 

2011) står det bland annat att eleverna ska bli erbjuden matematik som är 

kopplat vardagen. Eleverna ska även lära sig använda det matematiska språket 

och kommunicera med andra (Skolverket, ibid.), vilket lärarna i 

undersökningen säger att de gör i sin undervisning. 

 

Kopplat till studiens teoretiska perspektiv lyfter Dysthe (2003) fram att lärarna 

bör skapa autentiska aktiviteter i matematiken som är väl anpassad till 

eleverna. Läraren behöver, enligt perspektivet, anpassa dessa aktiviteter mot 

elevernas verklighet som kan främja elevernas tankearbete så de kan få lära sig 

verktyg som de kan använda i sin vardag. Något som Engström (2007) kopplat 

till perspektivet menar är att verktyg och kunskap skapas via sociala processer.  

 

Den tredje kategorin, Läraren som inspiratör och vägvisare, är som flera lärare 

säger att de ska vara positiv och drivande för att göra matematiken 

meningsfull. Welin (2013) lyfter dock fram att enbart elever med ambition för 

matematik kommer känna sig motivera för livslångt lärande. De andra 

eleverna kommer enbart att ha en yttre motivation där kunskapen är tillfällig i 

skolan för att sedan i samhället använda minimalt av kunskapen. Vilket kan 

motsäga Mouwitz (2001) och Mueller et al. (2011) teorier som vi tolkar bygger 

på att lärarnas påverkan kan avgöra alla elevernas vilja att bli motiverad och få 

uppmuntring samt stimulering. Enligt Imsen (2000) tolkar vi att lärarna hjälper 

eleverna till att bli motiverad och att eleverna skapar en bra balans mellan 

deras tankar, känslor och förväntningar. Om eleverna skapar denna balans 

kommer det att förstärka deras positiva inställning till matematiken. Det är 

även som Lawrot och Samuelsson (2009) säger, att lärarens val av vägledning i 

matematiken avgör elevers motivation och inställning till ämnet. Enligt 

arbetets teoretiska perspektiv är detta samspel mellan läraren och eleven 

mycket viktig för lärandet (jmf. Säljö, 2000), och i detta fall även motivationen 

som vi ser det. Eleverna inspireras av läraren för ökad motivation likt de lär 

andra saker. Vi ser den proximala utvecklingszonen (jmf. Säljö, 2000) även i 

denna kategori men med motivation som ska utvecklas. Läraren hjälper eleven 

och dess motivation till den proximala utvecklingszonen.  

 

I kategorin Individualisering som är den fjärde kategorin, tolkar vi att det 

bygger på att lärare ska motivera olika elever på olika sätt. Som lärare menar 
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Lennerstad och Ljungblad (2012) bör man lyssna på varje elev samt att kunna 

bolla matematiska tankar. Då läraren inte alltid sitter med de rätta svaren så 

kan läraren tillsammans med eleven eller eleverna komma fram till en eller 

flera lösningar. Detta upplever vi är ett sätt att motivera och att göra eleverna 

mer delaktiga i sitt lärande. För varje elevs motivation ökar när den finner ett 

intresse för att klara av ett eller flera mål (Imsen, 2000). Men som vi tolkar att 

vissa lärare säger måste man tänka på att alla elever är olika, där vissa elever 

behöver mer eller mindre motivation av läraren. Imsen (2006) menar mot det 

teoretiska perspektivet är att läraren ska vägleda varje elev. Som Lennerstad 

och Ljungblad (2012) betonar utvecklas eleven i sin egen takt och påverka sitt 

lärande. Beroende på vilket uttryck eleven har, lycka eller besvikelse ger det i 

uttryck vilket mål och behov som eleven eftersträvar (Hannula, 2006). 

 

Den femte och sista kategorin, Coaching, bygger på att läraren coachar eleverna 

för ökad motivation för att skapa en bättre utveckling i matematik. Här 

upplever vi enligt Middleton och Spanias (1999) att coachingen ska bygga från 

den inre motivationen där eleverna enligt Jenner (2004) ska känna glädje, 

stolthet och drivkraften att de klarar av det. Vygotskij med fokus på det 

sociokulturella perspektivet lyfter fram lärarrollens betydelse då eleverna inte 

kan finna kunskapen och förståelse själva (Imsen, 2006). Men som Szklarskis 

(2011) menar ska läraren vara uppmärksam och ha en tydlig positiv inställning 

till matematiken så inte eleverna kan skapa en motverkad effekt och bli 

omotiverad. Som bland annat lärare A och Gs citat från resultatet visar på 

betydelsen att erbjuda eleverna återkoppling och feedback. Vi tolkar coaching 

mot vårt teoretiska perspektiv, nämligen att det bygger på kommunikationen 

mellan läraren och eleven/eleverna. Där drivkraften hos de båda kan skapa 

motivation tillsammans via deras samspel. Om man ser till vårt perspektiv på 

studien blir läraren i detta fall den mer kunniga som ska hjälpa eleven att 

utvecklas i den proximala utvecklingszonen (jmf. Säljö, 2000). Klasskamraterna 

men framförallt läraren har en otroligt viktig roll för att guida eleven rätt. 

Detta då lärandet är alltid är en social aktivitet. Där språket enligt Forsell 

(2005) är den viktiga kopplingen mellan vårt tänkande och vår kommunikation 

med andra. För lärare, enligt lärare D, behöver avdramatisera arbetssätten. 

Eleverna ska inte behöva arbeta mot ett prov utan de ska arbeta mot ett mål 

som vi upplever eleverna ska kunna uppleva nödvändig i deras lärande. 

 

Slutligen vill vi avsluta denna rubrik med att diskutera Skolverkets (2003, 

2004) undersökningar som visar att matematiken minskat i intresse. Samtidigt 

som Aunola, Leskien och Nurmis (2006) forskning visar på att lärare som 

medvetet arbetar med motivation och ser det som ett viktigt pedagogiskt mål, 

så eleverna får högre motivation för matematiken. Om fler lärare aktivt arbetar 

med motivationen på olika sätt så kan det resultera i ökat intresse för 

matematik och med det bättre resultat. Detta fokus upplevdes lärarna var 

medveten om och arbetade mot enligt vad de sa på intervjuerna. Men som 

Kihlström (2007) nämner bygger denna information på lärarnas uppfattningar 

och enligt andra ordningens perspektiv (jmf. Marton & Booth, 2000) kan vi inte 

säga något av vad lärarna verkligen gör utan bara vad de säger att de gör. 



  

 

32 

 

 

Sammanfattningsvis upplever vi att lärarna hade många sätt att arbeta för att 

öka motivationen för matematik hos eleverna som både återfanns tydligt och 

mindre tydligt i forskning och litteratur. Exempelvis lärarens viktiga roll 

återfanns både bland lärarnas berättelser och bland forskningen. Vi tolkade att 

många lärare poängterade variationens betydelse för elevernas ökade 

motivation. Men variationens betydelse upplevde vi inte fanns lika tydligt i 

forskning och litteratur. Lärarna behöver forma och variera sin undervisning 

och arbetssätt i matematiken för att eleverna ska uppleva det intressant och 

givande. Sedan visa och erbjuda olika redskap till eleverna så de kan reflektera 

vad som passar dem bäst och kan stimulera dem bäst i deras motivation i 

matematiken. Det empiriska resultatet i studien bygger helt på lärarnas 

uppfattningar och inte utifrån hur de gör. 

Slutsats 

I denna studie har syftet kunnat besvaras som vi sammanfattar i denna 

slutsats. Det visade sig vara lite svårt för lärarna att förklara begreppet 

motivation. Men alla lärare verkade vara överens att de tycker motivation är 

viktigt för elevers lärande i matematik. I variationen av uppfattningar kunde vi 

se att motivation kunde ses som något som handlar om inre motivation, som 

något som lärarna påverkar och som handlar om trygghet till matematik. De 

hade dock inga problem med att uttrycka hur de arbetar för att öka 

motivationen hos eleverna. Vi upplevde att alla lärarna anser att eleverna 

behöver variation i arbetssättet och att matematiken skall kopplas till deras 

vardag. Detta för att eleverna ska uppleva matematiken meningsfull och kan 

öka eller bibehålla dess motivation. Läraren har ansvaret enligt informanterna, 

att vägleda och coacha eleverna fram i deras lärande på ett individuellt sätt för 

ökad motivation. För vi tolkar med informanternas svar att de vill se varje elev 

som individuell där motivationen är en viktig byggsten för att elevens ska 

lyckas med dess lärande. I helhet riktat till våra frågeställningar upplever vi 

det visar att läraren har en avgörande roll för elevernas motivation.  

 

De pedagogiska konsekvenser som vi ser att detta arbete har är att vår 

målgrupp, lärare och lärarstudenter, kan använda detta material för att få tips 

på hur de kan utveckla sitt arbete med motivation i matematik. 

Vidare forskning 

Vårt arbete har givit en överblick i lärarnas syn kring motivationen kopplat till 

matematik. För att gå djupare i denna studie hade fler lärare i studien kunnat 

ge en tydligare överblick över ämnet. Det skulle vara intressant att 

genomförda observationer av undervisning med de medverkande lärarna, för 

att se om deras svar överstämmer med deras verklighet. Detta är inte för att 

kolla sanningen i vad lärarna säger då vi tror de är ärliga. Men studien hade 

fått ett mer tydligare resultat och via observationen kunnat se vad lärarna 

kanske gör omedvetet under lektionerna. I detta examensarbete fanns inte 

tiden att genomföra de båda datainsamlingarna eller intervjua fler lärare, för 

att gå djupare i begreppet motivation och de arbetssätt som ökar och bibehåller 

motivationen. 
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Man skulle även kunnat fokusera ur elevernas perspektiv, när det gäller 

motivationen i matematiken. Hur de ser på motivation och vad som ökar deras 

motivation när de räknar matematik. På detta sätt kan man få en mer 

helhetssyn kring hur motivationen i matematiken kan öka på ett bra sätt 

utifrån både lärarens och elevernas syn. 

Tack! 

Vi vill här framföra ett stort tack till alla lärare som ställt upp på intervjuer, för 

utan er hade detta examensarbete inte varit möjlig! De har inte bara bidragit 

till undersökningen utan även med värdefulla tips om matematik och 

motivation som vi kommer att ha stor användning av i vår framtida roll som 

lärare. Stort tack även till vår handledare Jan Perselli som varit ett stöd för oss 

och kommit med goda råd för att vi kunnat skriva detta arbete på ett bra sätt. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar vår sista termin på lärarprogrammet med 

inriktning mot grundskolans tidigare år vid Mittuniversitetet i Härnösand. 

Denna termin skriver vi vårt examensarbete och vårt  fokus ligger på elevers 

motivation i matematiken ur lärares synvinkel. 

 

Vi har fördjupat oss i forskningsartiklar och aktuell litteratur kring vårt syfte 

som vi vill komplettera med intervjuer med mellanstadielärare som undervisar 

i matematik. Deras erfarenhet är värdefullt för vårt arbete. Intervjun kommer 

att bestå av 7 frågor och den planeras att ta mellan 20-35 minuter. 
 

I denna intervju är deltagandet helt frivillig. Allt kommer att vara anonymt och 

behandlas konfidentiellt. Resultatet från intervjun kommer enbart att användas 

i examensarbetet. 
 

Vi hade tänkt att lägga vår intervjuperiod under vecka 37 (9-13 september), så 

vi hoppas att vi kan finna någon tid som passar (om dessa dagar inte passar är 

vi flexibla att byta dag som passar er). Vi ringer er gärna måndagen den 2:a 

september för att eventuellt planera vidare. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för 

mer information. 
 

Vi hoppas att ni vill delta i vårt examensarbete! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lina Hallin 

Tel.nr: 070... 

Mail: lina... 

Åsa Wiberg 

Tel.nr: 073... 

Mail: wiberg... 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

Intervjuguide  

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken utbildning har du i grunden? 

 Hur ser dina lektioner ut inom matematik? 

 Vad betyder motivation för dig, kopplat till matematik? 

 Vad gör du för att motivera eleverna? 

 När upplever du att eleverna är motiverad/omotiverad? Vilken 

situation? Varför? 

 Vad skulle du ge för tips till andra matematiklärare för att öka 

motivationen för matematik hos eleverna? 

 


