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viktiga för att främja elevers motivation i undervisningen. 

___________________________________________________________________________ 
Nyckelord: Motivation, Lärare, Matematik, Undervisning, Sverige 
 

 

 



 3 

Innehållsförteckning  

 

1. Inledning ............................................................................................................................. 5 

2. Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................. 6 

3. Bakgrund ............................................................................................................................ 7 

3.1 Motivation ....................................................................................................................... 7 

3.1.1 Inre och yttre motivation ........................................................................................ 7 

3.2 Lärarens kompetens ....................................................................................................... 8 

3.3 Undervisning ................................................................................................................... 9 

    3.3.1 Konkret material ..................................................................................................... 9 

3.3.2 Elevers delaktighet ................................................................................................ 10 

3.3.3 God självtillit - bra för lärandet ........................................................................... 11 

4. Metod ............................................................................................................................... 11 

4.1 Urval och informanter ................................................................................................. 12 

4.2 Datainsamlingsmetod ................................................................................................... 12 

4.3 Genomförande .............................................................................................................. 13 

4.4 Analysmetod ............................................................................................................. 13 

4.5 Validitet och Reliabilitet .......................................................................................... 14 

4.6 Forskningsetiska överväganden .............................................................................. 14 

5. Resultat ............................................................................................................................. 15 

5.1 Påverkansfaktorer ........................................................................................................ 16 

5.1.1 Elevers vilja till att lära......................................................................................... 16 

5.1.2 Beröm och uppmuntran ........................................................................................ 16 

5.2 Lärarens arbetssätt i undervisningen ................................................................... 17 

5.2.1 Delaktighet ............................................................................................................. 17 

5.2.2 Konkret material ................................................................................................... 18 

5.2.3 Varierad undervisning .......................................................................................... 19 

5.2.4 Gruppdiskussioner ................................................................................................ 20 

5.3 Lärarens inställning till ämnet matematik ................................................................ 21 

5.4 Resultatsammanfattning .............................................................................................. 21 

6. Diskussion ........................................................................................................................ 22 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 22 

6.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................ 22 

6.2.1 Påverkansfaktorer ................................................................................................. 23 

6.2.2 Lärarens arbetssätt i undervisningen .................................................................. 24 



 4 

6.2.3 Lärarens inställning till ämnet matematik ......................................................... 26 

7. Slutsats och vidare forskning ........................................................................................... 26 

8. Referenser ......................................................................................................................... 28 

9. Bilaga ............................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Inledning 
 
PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie initierad 

av OECD (Organisationen Economic Co-operation and Development) som arbetar med att 

mäta och jämföra olika länders politiska, ekonomiska och övriga samhällsindikatorer. Syftet 

med undersökningen som PISA utför är att granska i vilken grad respektive lands 

utbildningsystem bidrar till att elever som snart kommer att avsluta den obligatoriska skolan, 

är redo att möta i framtiden. I PISA undersökningen som utfördes år 2012, undersöktes 

elevers kunskaper och förmågor till ämnet matematik genom prov och enkäter. Det visade sig 

att elevers sjunkande resultat hade ökat från 17% till 27% mellan åren 2003 och 2012 

(Skolverket, 2013). Dock är det inte bara elevers resultat i matematik som har sjunkit utan 

även andelen lågpresterande elever har ökat samtidigt som högpresterande elever har minskat 

(OECD, 2014). Alderman (2008) skriver att elevers motivation har en väsentlig roll för att de 

ska kunna utveckla kunskaper inom matematik. Det är viktigt att fokusera på att utveckla self-

regulated learners. Detta begrepp innebär på svenska självreglerande elever.  

Self-regulatory processes include intrinsic values, goals, beliefs about competence, and 

self-evaluation. Self-regulated learners also have what is known as volition, or the ability 

to maintain concentration in the face of obstacles (Alderman, 2008, s. 17).  

 

Med detta citat menar Alderman (2008) att självregleringsprocesser innehåller mål, tron på 

kompetens och självutvärdering. Självreglerande elever har dessutom en förmåga att 

upprätthålla koncentration inför hinder som uppstår. Begreppet självförmåga, self-efficacy, 

innebär människans inre tilltro till den egna förmågan att utföra en aktivitet. Boekaerts och 

Niemivirta (2000) skriver det är viktigt att elever har en god självförmåga, eftersom det 

påverkar elevers attityd till ämnet och det ökar även elevers motivation till ämnet. Elever med 

en god självförmåga och självreglering har en vilja att lära sig och är mer benägna att lära sig 

på egen hand. Elever som har en vilja att lära sig kännetecknas av att de tror på sig själva och 

har en välutvecklad tilltro till sin egen förmåga att lära. De upplever att de är ansvariga för 

sina egna studier (Collins, 1982). De elever som har negativa tankar om sin egen självförmåga 

kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis, att eleverna inte är tillräckligt 

motiverade att utföra uppgiften på ett effektivt sätt (Grusec, 1992). Sansone och Harackiewicz 

(2000) skriver att klassrumsmiljön och läraren är två viktiga faktorer som främjar elevers 

motivation till ämnet. Läraren är den som utformar och planerar lektionerna därför krävs det 

från läraren att hen har en bra inställning till ämnet, eftersom det påverkar elevers inställning 

till ämnet. Läraren kan utveckla elevers självförmåga genom att ge de positiv feedback, skapa 

ett tryggt klassrumsklimat och genom att skapa uppnåeliga mål. Ju mer engagerade och 
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kreativa lärare det finns desto mer ökar elevers motivation till ämnet (Alderman, 2008). Med 

hänsyn till den bakgrunden finns ett intresse till en undersökning av lärarnas synsätt kring 

elevers motivation till ämnet och hur lärarna kan främja elevers motivation för ämnet 

matematik i undervisningen.  

 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att undersöka elevernas motivation till lärandet av ämnet matematik ur 

ett lärarperspektiv. Syftet uppnås genom att besvara på följande forskningsfrågor.  

 

- Vilka faktorer anser lärarna kan påverka elevers motivation till att lära sig matematik?   

- Hur beskriver lärarna att de arbetar i undervisningen för att främja elevernas 

motivation till matematik?  
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3. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras kring hur matematiken är förknippat 

med elevers inre och yttre motivation. Vidare belyses hur lärarna bör arbeta i undervisningen 

för att främja elevers motivation till att lära sig matematik. Olika faktorer som påverkar 

elevers motivation till ämnet matematik, tas upp.  

 

3.1 Motivation 
 
Hannula (2004) definierar motivation som en potential för direkt beteende som är inbyggt i 

det system som styr känslor. Denna potential kan framträdas i kognition, känslor och 

beteende. Pintrich, Meece och Schunk (2010) definierar motivation som får oss att göra 

någonting, håller oss på att arbeta och hjälper oss att slutföra våra uppgifter. Magne (1998) 

skriver att motivation är grundläggande för lärandet. Begreppet motivation innebär att vilja att 

nå ett handlingsmål. Motivation är en central term för ansträngning, medveten vilja och 

arbetsförmåga. Motivation bör alltid finnas hos elever eftersom ju mer motiverade elever är 

desto mer blir de uppmärksammade på sina lärandeprocesser och resultat än mindre 

motiverande elever (Schunk & Zimmerman, 2008). Thorén (2009) skriver att elever i tidig 

ålder tappar motivationen för matematik. Ämnet matematik har både barn och vuxna ett stort 

förhållande till. Upplever man att matematik är roligt blir det också lättare att räkna. Däremot 

om man upplever ämnet matematik som ett svårt och jobbigt ämne tappar man känslan och 

man har snart tagit ett stort avstånd från ämnets innehåll. Självtilliten är också en faktor till att 

elever tappar motivationen för matematik, vilket i sin tur gör att redan i tidig ålder skapar 

eleverna begränsningar i sitt privatliv och yrkesliv. Läraren har en viktig roll i detta 

sammanhang och bör uppmärksammas. Lärarens intresse, engagemang och didaktikkunskaper 

för ämnet är en avgörande anledning till vidareutveckling i undervisningen och att eleverna 

lyckas.   

 

3.1.1 Inre och yttre motivation 

 
Motivation kan vara yttre driven eller så kan drivkraften för motivationen komma inifrån 

(Sansone & Harackiewics, 2000). Om en elev har en stark inre motivation kan det leda till att 

eleven har en god självkänsla som driver eleven framåt för att uppnå olika mål i sitt liv. Deci 

och Ryan (2000) definierar inre motivation som viljan att göra något. De menar att inre 

motivation handlar om att elever har ett intresse på att slutföra uppgiften eftersom de tycker 

att uppgiften är meningsfull och rolig. Yttre motivation uppstår när elever slutför uppgifter på 
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grund av yttre faktorer som exempelvis genom att få en belöning, bättre betyg och beröm 

(Pintrich et al. 2010). Sansone och Harackiewics (2000) skriver att den yttre motivationen 

indirekt kan påverka den inre motivationen hos eleverna genom att läraren individualiserar, 

skapar spännande och utmanande uppgifter för eleverna. Om undervisningen endast är 

fokuserad på de yttre faktorerna som exempelvis betyg, så riskerar läraren att tappa elevens 

inre motivationen. Motivation påverkas av vår inre självreglering och vår självförmåga 

(Pajares, 1997). Elever med hög självförmåga är mer motiverade att lösa uppgifterna på egen 

hand. Det leder till att eleverna är mer ansvariga för sina egna studier.  

 

3.2 Lärarens kompetens 
 
Om läraren har utbildning i ämnet hen undervisar i är det en fördel för elevernas 

kunskapsutveckling eftersom lärarens förmåga att motivera och engagera eleverna ökar 

(Skolverket, 2006). Läraren påverkar hur eleverna ska agera, eleverna har även en påverkan 

kring lärarens sätt att handla. Det är viktigt att läraren har en god självtillit i sin yrkesroll. 

Lärarens intresse och upplevelsen att det är roligt att undervisa är faktorer som har en 

avgörande roll för hur eleverna upplever undervisningen. Elevernas engagemang ökar om 

läraren själv är engagerad i sitt ämne (Kullberg, 2004).  

Lärarna är nyckelpersonerna för elevernas lärande. För att eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla sina kunskaper krävs det att läraren har en didaktisk kompentens, en kompetens 

om hur respektive elev förstår ett innehåll och hur man som lärare kan vägleda och stötta de i 

sitt lärande (Lindström & Pennlert, 2012). Vidare skriver författarna att läraren som kan stötta 

och engagera eleverna till ämnet matematik medför en ökad motivation hos eleverna. 

Lärarens inställning och förhållningssätt är en väldigt viktig faktor. Lärarens kompetens och 

förmåga påverkar elevernas resultat. Läraren måste skapa en undervisning som främjar 

lärandet, en undervisning som utmanar eleverna och som bidrar till en vilja att lära sig 

(Holden, 2001). Läraren bör anpassa undervisningens innehåll och metod efter elevernas 

behov och förutsättningar. Lärarna bör också skapa struktur i arbetet och tydliggöra för 

eleverna vilka mål de arbetar mot, därmed vilka ansträngningar som krävs av eleverna för att 

uppnå målen (Lindström & Pennlert, 2012). Det krävs från läraren att hen kopplar 

undervisningen till elevernas erfarenheter (Bengtsson & Berndtsson, 2015). Viljan till att lära 

ökar hos eleverna när eleverna får feedback på lärandet. Det är viktigt att ge eleverna positiv 

feedback när det har gått bra, men även när eleverna hamnar i svårigheter för att lyfta arbetet 
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för vidare utveckling. Genom en positiv feedback stärks elevernas självkänsla vilket ökar 

motivationen till att fortsätta arbetet (Dysthe, 2003). 

 

3.3 Undervisning 
 
Undervisningen bör anpassas efter elevernas behov och förutsättningar (Skolverket, 2018).  

Undervisningen blir mer gynnande när läraren startar lektionen med en genomgång om en 

uppgiftlösning i helklass. Vid genomgång av uppgiftlösningen bör läraren använda sig av 

olika räknesätt, på så sätt ges eleverna en möjlighet att se flera olika typer av matematiska 

strategier (Thorén, 2009).  

 Undervisningen bör vara stödjande där man inte bara tolererar utan välkomnar 

misstag. Klassrummen bör vara stödjande där eleverna tillåts att ta risker och att fokus sätts på 

elevers lärande (Stensmo, 1997). Miljön i undervisningen bör vara trygg. En miljö där 

eleverna känner att deras tankar och diskussioner accepteras av andra och där alla elever syns. 

Genom en sådan miljö främjar elevernas tilltro till den egna kunnande (Ahlberg, 2001). 

Uppfattningar, förväntningar och egenskaper hos läraren kan leda till skillnader i 

undervisningsmetoder och kan skapa olika klassrumsklimat. Undervisningssituationen är 

beroende av vad läraren har för inställning och kunskaper om matematik (Kullberg, 2004). 

Lärare som gillar att undervisa i matematik och som känner sig säkra på sina kunskaper och 

förmågor är ofta mer villiga att introducera nya arbetsformer och undervisningsmetoder.  En 

god dialog mellan eleven och läraren är främjande för elevers lärande och 

kunskapsutveckling. Ett positivt lärar-elev-relation har en väsentlig roll för elevers sociala 

utveckling, trivsel, vilja att lära sig och motivation till lärandet (Dysthe, 2003; Pehkonen, 

2001). 

 
3.3.1 Konkret material  

 
Matematiken blir rolig i miljöer där det finns utrymme för tanke, känsla, engagemang, 

upptäckarglädje och aktivitet hos elever och lärare. Att det finns en variation i innehåll och 

arbetsformer för att nå elevers olika sätt att lära (Holden, 2001; Malmer, 2002). Det krävs att 

läraren varierar undervisningen, att lärandeklimatet är tryggt och främjande och att läraren 

använder sig av konkret material. Läraren bör arbeta mindre med det traditionella arbetssättet 

som exempelvis matematikboken, eftersom alla elever lär sig på olika sätt. Det är viktigt att 

eleverna arbetar tillsammans i grupp på så sätt får eleverna ta del av varandras tankar och 

erfarenheter. De elever som arbetar tillsammans med andra i samband med gruppdiskussioner 
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kring olika problemlösningar har större chans för motivation till ämnet än de som endast 

arbetar i matematikboken (Skolverket, 2018). 

Konkret material bör vara en del i undervisningen och det krävs att lärarna och 

eleverna använder det ständigt (Bouck & Flanagan, 2010; Durmus & Karakirik, 2006; 

Thompson, 1994). Användning av konkret material i undervisning är avgörande eftersom det 

är som ett verktyg för eleverna att ha som ett hjälpmedel när de räknar matematik. Genom 

användning av konkret material får elever möjligheten att utveckla flera strategier som kan 

vara till hjälp för eleverna vid lösning av olika uppgifter. (Bouck & Flanagan, 2010; Durmus 

& Karakirik, 2006; Rystedt & Trygg, 2010). Konkret material används i undervisningen för 

att eleverna ska befästa sina kunskaper i ämnet matematik genom att läraren synliggör det 

abstrakta för eleverna (Thompson, 1994).  Det är viktigt att läraren har en förståelse över hur 

man använder materialet annars kan det istället bli ett hinder i undervisningen. Det är lärarens 

ansvar att visa hur materialet används för att eleverna ska få en förståelse kring syftet med 

användning av konkret material (McNeil & Jarvin, 2007; Skolverket, 2011; Thorén, 2009).  

 

3.3.2 Elevers delaktighet 

 
Elever bör vara delaktiga och ha ett gott inflytande över undervisningen. När läraren planerar 

undervisningen är det viktigt att elevernas erfarenheter tas med (Österlind, 1998). Om 

eleverna får en möjlighet att ta egna initiativ och vara aktiv i undervisningen ökar ansvaret för 

det egna lärandet och eleverna får en känsla av vilja lära sig (Dovermark, 2007). Det krävs av 

läraren att skapa en undervisning som är en elevcentrerad undervisning. Läraren bör se till att 

eleverna får en chans att de får vara med och bestämma vilka aktiviteter och uppgifter de vill 

göra. Detta är centralt för eleverna eftersom de tränar förmågan att välja och ta beslut, vilket 

leder till att de utvecklas till ansvarstagande, självständiga och beslutsfattande elever 

(Bengtsson & Berndtsson, 2015). Det är inte endast planeringen av undervisningen som 

eleverna ska delta i, utan även utvärderingen av undervisningen. På så sätt får läraren råd av 

eleverna om vilka arbetsformer som har gått bra och mindre bra (Löwing, 2004). Det blir 

roligare för eleverna att vara delaktiga i och påverka sina egna studier, både innehållsmässigt 

och redovisningsformer. Det är viktigt att samtala med eleverna om vilka mål de ska uppnå 

vid planering av undervisningen, och att de förstår målen och syftet med undervisningen. 

Demokrati ökar motivationen i klassrummet, att alla är inkluderade, kan ställa frågor och har 

möjlighet att uttrycka sig (Pihlgren, 2012). 
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3.3.3 God självtillit - bra för lärandet  

 

En av de viktigaste faktorerna för att öka motivationen att lära är god självtillit och tilltro till 

den egna förmågan (Skolverket, 2003). Elevernas inställning till sig själv har en stor roll för 

hur elever griper sig till sina uppgifter i skolan (Pehkonen, 2001).  Elever med en god 

självtillit och självförtroende kan leda till en högre inre motivation. Elever med god självtillit 

till det egna kunnandet och som har en positiv bild av sig själva och sitt lärande, underlättar 

för de att söka nya stimulerande och utmanade uppgifter för att lösa på egen hand. 

Upplevelsen av att lyckas med en uppgift leder till motivation att söka nya utmaningar 

(Olsson, 2000). För att elever ska vara intresserade av ämnet matematik och upptäcka 

matematikens användbarhet krävs att de har tilltro till sin egen förmåga att förstå och lära. Det 

är lärarens främsta uppgift att sträva efter att elevernas självtillit och tro på det egna 

kunnandet stärks (Ahlberg, 2001). För att elever ska uppleva matematikämnet som ett 

glädjeämne måste nya vägar prövas fram. Annars finns det risk att eleverna uppfattar 

matematiken som ständigt misslyckande. Vidare skriver Ahlberg (2001:131) att det handlar 

om att hitta en balans mellan ”krav och elevens förmåga och en balans mellan variation och 

struktur i undervisningen.” Det är viktigt att eleverna möts på sin kunskapsnivå (Löwing, 

2004). Läraren måste ha kunskaper om hur eleverna lär sig matematik så att man kan hjälpa 

dem. Som lärare måste man även koppla undervisningen till elevernas intresse, behov och 

känslor (Malmer, 2002). Elevers självtillit och själv förmåga är väsentlig för att få elevers inre 

motivation att öka för ett ämne (Pajares, 1997). Läraren har en väsentlig roll vid utvecklingen 

av elevers självtillit. Läraren kan påverka elevers självtillit genom att skapa en positiv 

lärandemiljö och genom att skapa utmanade uppgifter (Schunk & Zimmerman, 2008). 

Självtilliten och självförmågan ökar också när eleverna är försedda omedelbar feedback 

medan de arbetar på en uppgift (Schunk, 1985). När eleverna lär sig att ange denna feedback 

till egen insats, arbetar de hårdare, upplever högre motivation och rapportera större själv 

förmåga för vidare inlärning  

 

4. Metod 
 
I detta avsnitt kommer den valda metoden som har använts för att samla in data till 

undersökningen att presenteras. En beskrivning av hur urvalet av informanter har skett 

kommer att presenteras dessutom hur genomförandet av undersökningen gått till. Det kommer 
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även att presenteras en beskrivning på analysen av materialet. Detta avsnitt avslutas med vilka 

forskningsetiska överväganden som har gjorts att lyftas.  

 

4.1 Urval och informanter 

Urvalet av informanterna har valts utifrån två skolor i Mellansverige. Intervjupersonerna har 

behövt uppfylla två kriterier för att medverka i intervjun. Informanterna ska ha undervisat 

som matematiklärare på mellanstadiet och vara legitimerade. Valet bakom att inkludera fyra 

matematiklärare var för att se hur svaren kan skilja sig mellan olika informanter och se olika 

perspektiv av ämnet med inriktning om vad som påverkar elevernas motivation till att lära sig 

matematik och hur lärarna kan främja elevernas motivation.  

 Informanterna som var med i studien kommer att presenteras längre ner som Lärare 1, 

Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 (L1-L4) L1 undervisar i årskurs 5 och har varit klasslärare i 

sex år för att därefter specifikt inriktat sig på matematikämnet under tre års tid. L2 undervisar 

i årskurs 6 och har undervisat som matematiklärare i tretton år. Hen är just nu ämneslärare 

inom matematik för årskurs 4–6. L3 är speciallärare i ämnet matematik sedan 28 år och 

arbetar med olika klasser i mellanstadiet. L4 är klasslärare i årskurs 5 sedan snart fem år och 

är även legitimerad som speciallärare inom matematik.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  
 
I studien har det endast fokuserats på lärarnas perspektiv kring elevers motivation till ämnet. 

Studien är baserad på en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer har använts. 

En kvalitativ undersökning skriver Tivenius (2015:16) är ”en studie som söker och beskriver 

kvaliteter, alltså egenskaper. Kvalitativ forskning används när man vill fördjupa och bredda 

kunskapen om en viss företeelse. En kvalitativ forskning baseras på hur en individ uppfattar 

och kan tolka den sociala verkligheten (Bryman, 2011).  

Metoden är en semistrukturerad intervju. Bryman (2011) skriver att en 

semistrukturerad intervju karaktäriseras genom att respondenten har möjlighet att själv 

utveckla sitt svar och inte vara låst vid eventuella svarsalternativ. Fördelen med denna metod 

var att lärarna fick möjligheten att förklara och uttrycka sina egna synsätt kring ett visst 

fenomen. En annan fördel var att man får en detaljerad och nyanserad bild av ett visst 

fenomen och att frågorna kan anpassas efter situationen då det finns en chans till följdfrågor, 

upprepningar och omformuleringar. Dessutom blev det lättare för forskaren att föra samtalet 

vidare utifrån svaren som vi fick av respondenten. Vid intervjuer kan man gå på djupet med 
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frågeställningarna dessutom kan man bygga upp ett ömsesidigt förtroende med den personen 

man intervjuar, på så sätt får man ta del av mer personlig information (Håkansson, 2017).  

 

4.3 Genomförande 
 
I två olika skolor i Mellansverige tillfrågades fyra olika matematiklärare om en delaktighet i 

studien. Samtliga informanter blev individuellt kontaktade via mejl. Ett skriftligt samtycke 

och missivbrev skickades även via mejl till alla lärare och rektorerna på de två olika skolorna 

i förväg, för att de ska ta del av mer grundläggande information av studien. De fyra lärarna 

gav sitt samtycke för att delta i studien. Totalt blev det fyra olika informanter, två från vardera 

skolor i Mellansverige.  

 I genomförandet av intervjuerna var båda författarna med vid alla intervjutillfällena. 

De två informanterna från den ena skolan intervjuades under samma vecka, medan i den andra 

skolan med de två andra informanterna utfördes intervjun under en och samma dag. 

Intervjufrågorna hade utformats i förväg. Under samtliga intervjuer ställdes samma frågor till 

alla informanter, dessutom ställdes följdfrågor när det behövdes. Intervjuerna varade i ca 30–

40 minuter. Intervjuerna spelades in och samtidigt antecknades det under tiden lärarna svarade 

på frågorna utifall det skulle ske något tekniskt fel.  

 

4.4 Analysmetod 

 
För att göra en analys av det datamaterial som framkom i intervjuarna användes en tematisk 

analys. Bryman (2011) skriver att tematisk analys är ett vanligt tillvägagångssätt vid 

kvalitativdata. Denna metod användes till att identifiera och presentera teman utifrån 

insamlade data. De olika teman som har identifierats består av återkommande motiv i den text 

som tillämpas på data. Teman är resultatet av en fördjupad läsning av de utskrifter som utgör 

data. Detta används sedan på data som ordnas i centrala teman. När forskaren söker efter 

teman rekommenderas det att denne tar hänsyn till repetitioner, lokala typologier eller 

kategorier, metaforer och analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, 

saknande data och teorirelaterat material. Inom denna analysmetod kan man antigen välja att 

ha ett induktivt eller deduktivt tillvägagångsätt. Med deduktivt tillvägagångssätt menas att 

man väljer en teori och utgår utifrån den (teoristyrd). Teman har bestämts i förväg innan 

materialen har analyserats. Med ett induktivt tillvägagångssätt gör man först observationer 

och får fram ett resultat och därefter kopplar det till teori. I vårt arbete har vi valt att utgå från 
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det induktiva tillvägagångssättet eftersom vi har identifierat teman baserat på vad som 

framkom i datamaterialet relaterat till vår studie (Bryman, 2011). 

Genom denna analysmetod har vi kunnat tematisera intervjuerna. Till en första början 

gick vi igenom samtliga transkriberingar var för sig för att separera vad som stod ut i 

materialet i förhållande till våra frågeställningar. Vi markerade därefter de teman som 

upprepades och som var kopplade till våra forskningsfrågor med en grön markeringspenna. 

Under transkriberingarna uppmärksammades olika teman som ofta förekom i alla intervjuerna 

med hänsyn till Ryan och Bernards (2003) rekommendationer i Bryman (2011). Vi fann upp 

till tre olika teman som framhävs mest i intervjuerna. Dessa teman är påverkansfaktorer, 

lärarens arbetssätt i undervisningen och lärarens inställning till ämnet matematik. 

 

4.5 Validitet och Reliabilitet  

 
Bryman (2011:352) skriver att ”validitet handlar om hur man identifierar eller mäter det man 

säger sig mäta”. I denna studie har intervjumetoden använts utifrån fyra olika 

matematiklärares perspektiv för att få kunskap om vilka faktorer som påverkar elevers 

motivation till ämnet. Dessutom hur lärarna kan främja elevers motivation för ämnet 

matematik. För att undersöka detta fenomen har intervjufrågor förberetts utifrån studiens syfte 

och frågeställningar, respondenterna har även fått svara på följdfrågor som tillkommit under 

intervjuerna baserade på deras svar. På så sätt har validiteten och trovärdigheten i studien 

stärkts genom ett ytterligare förtydligande och bredare svar. Citat från respondenterna har 

även använts i resultat delen för att öka tillförlitligheten i studien.  

  ”Instrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumentet motstår 

slumpinflytanden av olika slag” (Patel & Davidsson, 2011:103). Reliabiliteten i studien har 

förstärkts genom att ljudinspelningar har gjorts vid alla intervjuer. Patel och Davidsson 

skriver att man också kan lagra verkligheten så att registreringarna kan göras i efterhand. En 

ljudinspelning går att lyssna på flera gånger för att kontrollera att det som hörts stämmer. 

Båda författarna/intervjuarna var på plats som både lyssnade och antecknade samtidigt.  

 
4.6 Forskningsetiska överväganden 

 
Under arbetets gång har vi tagit hänsyn till de fyra riktlinjerna som en forskare bör hålla sig 

till för att skydda individen. De grundläggande delarna, de grundläggande delarna är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Nedan redovisas hur vi har tillgodosett 

dessa riktlinjer och hur de blev tillämpade (Vetenskapsrådet, 2017).  
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Vi informerade informanterna innan undersökningen påbörjades om att vi skulle 

intervjua lärarna och att de måste ge sitt tillstånd för att delta i undersökningen. Vi skickade 

ett missivbrev till lärarna. I missivbrevet stod det vad syftet med undersökningen var, att det 

är helt frivilligt att delta och att man kunde avbryta sin medverkan när som helst, att den var 

anonym och att materialet vi samlat in skulle förvaras så att ingen annan får ta del av det. Med 

detta ansåg vi att samtyckeskravet var uppnått (Bryman, 2011). Till undersökningen var 

anonymitet till viss del uppnått genom att vi höll informanterna anonyma. Dock fick vår 

examinator ta del av information kring informanterna. I missivbrevet stod det att inga namn 

och ålder kommer att tas upp i undersökningen. Till undersökningen var konfidentialitet 

uppnått genom att allt material som samlats in av informanterna under intervjun användes 

endast i forskningsändamålet. Man får inte sprida informationen till någon annan 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5. Resultat  
 
I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras. Resultatet är baserat på olika teman som 

påverkar eleverna. Dessa teman är påverkansfaktorer, lärarens arbetssätt i undervisningen 

och lärarens inställning till ämnet matematik (se tabell 1). Eftersom dessa faktorer framkom 

hos alla informanter ska resultatet baseras utifrån dem. Varje faktor kommer att presenteras 

utifrån informanternas synpunkter och upplysningar som nämnts i intervjuerna. 

 

Tabell 1. Struktur för resultat 

Teman Underkategorier 
Påverkansfaktorer Elevers vilja till att lära sig 

Beröm och uppmuntran 

 

Lärarens arbetssätt i undervisningen 

 

 

 

 

 

Lärarens inställning till ämnet matematik 

 

             Konkret material 

Gruppdiskussioner 

            Varierad undervisning 

Delaktighet 
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5.1 Påverkansfaktorer  
 
Det finns olika faktorer som påverkar elevernas motivation i undervisningen. Nedan 

presenteras resultatet utifrån underkategorier elevers vilja till att lära sig och beröm och 

uppmuntran.  

 

5.1.1 Elevers vilja till att lära 

 
Samtliga lärare menar att de själva bör utforma arbetsuppgifterna så att de anpassas till 

elevernas kunskapsnivå. Lärarna var enade om att när eleverna tycker att arbetsuppgifterna är 

roliga och meningsfulla på djupet, så blir eleverna motiverade att slutföra uppgifterna. På så 

sätt blir eleverna motiverade till att vilja lära sig. När eleverna påstår att uppgifterna är svåra 

och de känner att de misslyckas, kan detta påverka elevernas inre motivation till ämnet och på 

sätt sänks elevernas självkänsla och tilltro till den egna förmågan att lyckas.  

 

 När det väl blir för svårt så tappar eleverna motivationen helt. L1 

 

Eleverna behöver arbetsuppgifter som passar deras kunskapsnivå, 

arbetsuppgifterna bör vara stimulerande och meningsfulla. L3 

 

Samtliga lärare säger även att de själva måste vara flexibla och ha en positiv inställning till 

ämnet som resulterar positiva och engagerade elever. Det krävs att arbetsuppgifterna är 

utmanande för att eleverna inte ska tappa viljan och motivationen till att lära.  

 

5.1.2 Beröm och uppmuntran 

 
Samtliga lärare menar att beröm och uppmuntran påverkar eleverna positivt i undervisningen.  

 

Jag ser att många elever presterar bättre när de får beröm. L4  

 

Lärarna menar också att det är viktigt att de själva är kompetenta och tydliga ledare för att 

eleverna ska lyckas. Exempelvis är tydliga med att förklara för eleverna vad och hur de ska 

arbeta med under lektionen. Det är viktigt att eleverna ser syftet med undervisningen och 

förstår varför det är viktigt att lära sig att begripa ämnet matematik. Vidare säger samtliga 

lärare att när eleverna förstår syftet med undervisningen har de lättare att skaffa sig en avsikt 

att vilja ta in mer kunskap som påverkar elevernas yttre motivation.  
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Om man känner att man har begriplighet och förstår, så tror jag att det påverkar 

elevernas yttre motivation positivt. L2  

 

Lärarna menar att de indirekt kan påverka elevernas inre motivation genom att göra 

undervisningen meningsfull på djupet, exempelvis genom att individualisera och genom att 

erbjuda spännande och utmanande uppgifter. 

 

5.2 Lärarens arbetssätt i undervisningen  
 
I lärarnas undervisning har de möjlighet att påverka elevernas motivation till ämnet. Detta kan 

lärarna göra genom att låta eleverna vara delaktiga i undervisningen och variera 

undervisningen genom att använda sig av konkret material och gruppdiskussioner. De 

underkategorier som analyserades är delaktighet, konkret material, varierad undervisning och 

gruppdiskussioner. 

 

5.2.1 Delaktighet  

 
Lärarna som blev intervjuade var alla enade om att delaktighet i undervisningstillfällena gav 

ett resultat av att eleverna fick ökad motivation för ämnet matematik. Samtliga lärare menar 

att det är viktigt att ge eleverna möjlighet att få vara med och bestämma, på så sätt ökar 

elevernas ansvar för det egna lärandet. 

 

Genom att eleverna får vara delaktiga i undervisningen, gör att de inte tappar 

motivationen och istället vill vara med och ha inflytande över undervisningen. 

L3  

 

Lärarna var även enade om att ju mer eleverna var delaktiga under undervisningarna, 

exempelvis genom att avgöra, vad de skulle göras på lektionerna, vilka aktiviteter och 

uppgifter de vill göra, gav ett bättre resultat i slutändan. Allt från att spela spel på lektionen 

till att ha matematiklektioner utomhus.  

 

Jag brukar fråga eleverna ibland om hur de vill arbeta, jag anpassar oftast 

uppgifterna till det de vill arbeta med, då blir det roligare för både de och mig. 

L3 
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Lärarna menar att ju mer eleverna får känna delaktighet under lektionerna, ökar motivationen 

och de känner engagemang och tycker att det blir roligare att räkna. De känner att de får 

bestämma och ta ansvar för sina egna studier och då får de också lättare saker gjort eftersom 

det är de själva som har satt de målen. Detta menade lärarna att elevernas självtillit stärks och 

på så sätt utvecklas de till självreglerande elever.  

 

5.2.2 Konkret material  

 
Samtliga lärare var överens om att använda konkreta material under fler 

undervisningstillfällen, resulterade att eleverna var glada och villiga att arbeta som mest. Ett 

konkret material menade lärarna var ett verktyg som användes som ett hjälpmedel i 

undervisningen. Med hjälp utav detta material får eleverna en möjlighet att utveckla flera 

strategier för att lösa olika uppgifter.  

 

Det underlättar förståelsen för eleverna när de räknar matematik. L4 

 

Lärarna menade även att ett konkret material kunde vara digitalt, där elever får jobba med 

konkret material på Ipaden eller datorn. De kan då flytta runt material och använda sina 

händer på något vis. Samtliga lärare nämnde att konkret material bör finnas i varje klassrum 

och för elever som känner att tänkandet blir allt för jobbigt. Det konkreta materialet bör alltså 

finnas med som ett stöd för eleverna för att de ska klara av uppgiften och för att underlätta 

förståndet för matematiken.   

 

Elevers kunskaper befästs med hjälp av konkreta materialen. L1 

 

Lärarna menar att det konkreta materialet underlättade undervisningen för de flesta eleverna, 

vilket i sin tur var väldigt utvecklande. Dock såg lärarna det svårt att hitta rätt material för rätt 

elev. Här ansåg samtliga lärare att det är viktigt att läraren vet hur materialen används, annars 

blir materialet ett hinder i undervisningen. 

 

Det är vårt ansvar att visa eleverna hur materialen används. L4 
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Det är viktigt att eleverna är medvetna kring syftet med användning av konkret 

material. L2 

 

  Det är avgörande att ha konkret material i klassrummet. L3 

 

Samtliga lärare nämnde att de använde konkret material tillsammans med eleverna mest vid 

genomgångar, för att synliggöra det abstrakta. Lärarna berättade även hur viktigt det är att det 

konkreta materialet alltid ska vara tillgängligt i klassrummet för eleverna, antigen bör det 

konkreta materialet vara i ett skåp eller bör läraren plocka fram materialet innan lektionen 

börjar. Detta är för att eleverna ska veta vart materialet finns om de känner att de behöver 

använda det.  

 
5.2.3 Varierad undervisning  

 
Lärarna berättade att en varierad undervisning men också korta undervisningar leder till ökad 

motivation där eleverna lätt blir påverkade på ett positivt sätt. Eleverna känner att 

undervisningen är effektiv och de blir inte lika trötta av att endast sitta och lyssna. 

 
Varierad undervisning gör att eleverna inte tappar motivationen och känner 

delaktighet. L4 

 

Samtliga lärare menade att en varierad undervisning kan vara allt från att arbeta i 

matematikboken, spela spel, använda IKT i undervisningen, arbeta med konkreta material, 

arbeta utomhus och helklassundervisningar.  

 
Eleverna älskar att arbeta med IKT. L3 

 

En av lärarna säger att det är viktigt att starta lektionen med en kort genomgång om en 

uppgiftslösning från matematikboken, på så sätt får eleverna en bättre förståelse för hur jag 

som lärare räknar ut och kan ta del av mitt räknesätt. Det är även viktigt att jag varierar och 

använder olika räknesätt i mina genomgångar. 

 

Att variera undervisningen är viktigt, för då kan jag nå ut till alla elever. L1 
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Jag försöker därför planera och utforma uppgifterna som jag kopplar till det 

eleverna är intresserade och är i behov av. L2 

 

Lärarna berättade även att det är viktigt att anpassa uppgifternas nivå utifrån elevernas behov 

och förutsättningar. Detta är för att ge de svaga eleverna en möjlighet att lyckas med 

uppgifterna. Detta påverkar elevernas självkänsla och motivation till en positiv utveckling. 

Lärarna menar att uppgifterna inte ska vara för lätta men inte heller allt för svåra. De ska vara 

utmanande, alltså en nivå högre än deras kunskapsnivå. 

 

5.2.4 Gruppdiskussioner  

 
De flesta lärarna ansåg att gruppdiskussioner var väldigt framåtvecklande eftersom eleverna 

får ta del av varandras kunskaper och dela med sig av sina erfarenheter och arbetssätt när de 

löser matematiska problem. Samtliga lärare menar att de matematiska förmågorna och 

problemlösningsförmågorna utvecklas när eleverna arbetar i grupp. En av lärarna menar att 

gruppdiskussioner leder även till att den sociala utvecklingen hos eleverna utvecklas vid 

gruppdiskussioner. 

 

Genom att eleverna får arbeta i små grupper får de möjlighet att dela med sig av 

sin kunskap samt att de lär sig av varandra. L1 

 

Samtliga lärare menar att det är inte endast matematikförmågorna som utvecklas, utan de 

utvecklas även som individer, de lär sig att kommunicera, resonera, argumentera och hantera 

konflikter.  

 

Dessa egenskaper som eleverna utvecklar är en grund i kursplanen för ämnet 

matematik. L2 

 

Bristen på grupprum och lärare gör det svårt att dela in eleverna i grupper men 

jag försöker så ofta jag kan. L3 

 

En del lärare såg det positiva med gruppdiskussioner men också en bristande del när det 

gällde tiden och antalet lärare som finns tillgängliga att samarbeta med under sådana tillfällen. 

De ansåg även att det är få grupprum att sitta i och få lärare för att kunna anpassa sig för alla 
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grupper. Många lärare påstod också att man gärna vill höra allas diskussioner men såklart 

finns inte den möjligheten eftersom det är stora klasser och få lärare.  

 

5.3 Lärarens inställning till ämnet matematik 
 
Under intervjun ställdes en fråga till lärarna om vad deras inställning till ämnet matematik 

var. Samtliga lärare berättar att de tycker att matematik är ett roligt och viktigt ämne i skolan. 

Samtliga lärare menar att deras inställning påverkar elevernas inställning. De menar att det 

krävs från lärarna att vägleda eleverna och stötta de i sitt lärande.  

 

Jag tycker att matematiken innehåller så mycket intressanta saker som jag 

upptäcker dagligen i min undervisning. L2  

 

Min kompetens påverkar elevernas tankesätt och resultat till ämnet. L3 

 

Samtliga lärare var enade om att så länge läraren tycker om att undervisa i matematik och är 

engagerad i sin undervisning och visar glädje för ämnet kan detta återspeglas hos eleverna. 

Lärarna menade att det är de som är nyckelpersonerna för elevernas lärande. De säger även att 

det är de själva som påverkar elevernas attityd och resultat i ämnet matematik. 

 

5.4 Resultatsammanfattning  
 
Respondenterna menar att elevernas motivation är förknippat med elevernas vilja att lära. 

Samtliga lärare var enade om att när eleverna tycker att arbetsuppgifterna är roliga och 

utmanande blir eleverna motiverade att slutföra uppgifterna. Lärarna anser att eleverna bör 

vara delaktiga i undervisningsinnehållet och därmed ge sina åsikter och tankar kring hur de 

vill utforma lektionerna. Respondenterna var alla enade om att en varierad undervisning är en 

främjande faktor för att eleverna ska lyckas, eftersom den kan anpassas utifrån elevernas 

individuella behov och förutsättningar. Främjande faktorer kan vara att arbeta utomhus, 

använda konkret material, användning av IKT och gruppdiskussioner. Eleverna utvecklas på 

olika sätt och därför behövs olika arbetssätt till att lära ut. Arbete i små grupper gör att 

elevernas motivation ökar och medför att eleverna får ta del av varandras kunskaper och 

erfarenheter. Lärarna nämnde även betydelsen av deras egen inställning till ämnet och hur de 

kan påverka elevernas inställning. Lärarna som var positiva och engagerade för ämnet gav 
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resultatet av att eleverna fick samma syn på ämnet. Samtliga lärare var enade om att beröm 

och uppmuntran påverkar eleverna positivt i undervisningen.  

 

6. Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras. Resultatet kommer att diskuteras utifrån 

tidigare forskning och det valda teoretiska perspektivet i studien utifrån de tre olika områden 

som nämnts ovan.  

 

6.1 Metoddiskussion  
 

Studien har undersökts utifrån fyra olika matematiklärare från två olika skolor i 

Mellansverige. Lärarna på skolorna blev valda utifrån de två skolorna som vi kontaktade för 

att delta i studien. Dock behövde de uppfylla två kriterier för att kunna framgå i studiens 

intervjuer. Som datainsamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer tillvägagångsätt. Vi 

anser att det var rätt tillvägagångsätt. Fördelen med denna metod var att vi hade möjligheten 

att ställa följdfrågor utöver våra intervjufrågor. Lärarna hade dessutom möjligheten att 

förklara och uttrycka sina egna synsätt kring ett visst fenomen (Bryman, 2011). Under alla 

intervjutillfällen var båda författarna närvarande, lyssnade, antecknade och spelade in under 

tiden som respondenterna svarade på följande frågor. Alla respondenter har fått samma val 

och möjligheter för att utföra intervjuerna och detta har hjälpt resultatets slutliga 

sammanställning.  

Vi har valt att begränsa vår studie med fyra olika matematiklärare från två olika skolor 

i Mellansverige. Urvalet av informanter har skett genom vissa begränsningar. På grund utav 

begränsade tiden som vi har haft, har vi begränsat arbetet endast för fyra lärare. Detta är för 

att få en jämlik mängd datainsamling från vardera skolor.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån resultatets tre olika teman: 

påverkansfaktorer, lärarens arbetssätt i undervisningen och lärarens inställning till ämnet 

matematik. Resultatdiskussionen kommer att presenteras nedan med innehåll av tidigare 

forskning och det valda teoretiska perspektivet. 
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6.2.1 Påverkansfaktorer 

 
Under temat påverkansfaktorer förklarar samtliga lärare att när eleverna tycker att 

arbetsuppgifterna är roliga och meningsfulla på djupet, så blir eleverna motiverade att slutföra 

uppgifterna (Deci & Ryan, 2000). Den inre motivationen påverkar elevernas vilja till att lära 

sig. Om en elev har en stark inre motivation kan det leda till att eleven har en god självkänsla 

som driver eleven framåt för att uppnå olika mål i sitt liv (Sansone & Harackiewics, 2000). 

När eleverna påstår att uppgifterna är svåra och de känner att de misslyckas, kan detta påverka 

elevernas inre motivation till ämnet och på sätt sänks elevernas självkänsla och tilltro till den 

egna förmågan att lyckas. Samtliga lärare anser att elever behöver uppgifter som passar deras 

kunskapsnivå för att de inte ska tappa motivationen. Lärarna anser att de själva bör vara 

flexibla, kompetenta och ha en positiv inställning till ämnet eftersom det återspeglas hos 

eleverna (Schunk & Zimmerman, 2008). Motivation påverkas av vår inre självreglering och 

vår självförmåga. Elevers självtillit och själv förmåga är väsentlig för att få elevers inre 

motivation att öka för ett ämne (Pajares, 1997). Elever med hög självförmåga är mer 

motiverade att lösa uppgifter på egen hand och eleverna blir mer ansvariga för sina egna 

studier.  

     Samtliga lärare menar att beröm och uppmuntran påverkar eleverna positivt i 

undervisningen. Pintrich, Meece och Schunk (2010) skriver att yttre motivation uppstår när 

elever slutför uppgifter på grund av yttre faktorer som exempelvis genom att ge eleverna 

beröm och uppmuntran. Självtilliten och självförmågan ökar också när eleverna är försedda 

omedelbar feedback medan de arbetar på en uppgift (Schunk, 1985). När eleverna lär sig att 

ange denna feedback till egen insats, arbetar de hårdare, upplever högre motivation och 

rapportera större självförmåga för vidare inlärning. Lärarna menar att det är viktigt att 

eleverna ser syftet med undervisningen och förstår varför det är viktigt att lära sig att begripa 

ämnet matematik. Vidare säger samtliga lärare att när eleverna förstår syftet med 

undervisningen har de lättare att skaffa sig en avsikt att vilja ta in mer kunskap som påverkar 

elevernas yttre motivation. Lärarna menar att de kan indirekt påverka elevernas inre 

motivation genom att göra undervisningen meningsfull på djupet, exempelvis genom att 

individualisera och genom att erbjuda spännande och utmanande uppgifter. Sansone och 

Harackiewics (2000) skriver att yttre motivation kan indirekt påverka den inre motivationen 

hos eleverna genom att läraren individualiserar, skapar spännande och utmanande uppgifter 

för eleverna. Om undervisningen endast är fokuserad på de yttre faktorerna som exempelvis 

betyg, så riskerar läraren att tappa elevens inre motivationen (Schunk & Zimmerman, 2008).  
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6.2.2 Lärarens arbetssätt i undervisningen 

 
Samtliga lärare förklarade att elevernas delaktighet är en annan faktor som påverkar elevernas 

motivation att lära (se underkategorin delaktighet). Lärarna tydliggör vikten av att, när 

eleverna är delaktiga på hur undervisningen och uppgifterna ska utformas leder det till ett 

bättre resultat hos eleverna. Elevernas engagemang och motivation att lära ökas när de får 

vara med och påverka hur undervisningen ska se ut. Det är viktigt att eleverna är delaktiga 

och har inflytande över undervisningen. Lärarna syftade också på att eleverna som är med och 

påverkar i undervisningen tycker att lärandet blir roligare. De känner att de får bestämma och 

ta ansvar för sina egna studier och då får de också lättare saker gjort eftersom det är de själva 

som har satt de målen (Löwing, 2004; Österlind, 1998). Med detta, menade lärarna att 

elevernas självtillit stärks och på så sätt utvecklas de till självreglerande elever. Boekaerts och 

Niemivirta (2000) skriver det är viktigt att elever har en god självförmåga, self-efficacy, 

eftersom det påverkar elevers attityd till ämnet och det ökar även elevers motivation till 

ämnet. Elever med en god självförmåga och självreglering har en vilja att lära sig och är mer 

benägna att lära sig på egen hand. Elever som har en vilja att lära sig kännetecknas av att de 

tror på sig själva och har tilltro till sin egen förmåga att lära. De utvecklar också en känsla och 

tron att de är ansvariga för sina egna studier (Collins, 1982). Lärarna bör se till att eleverna får 

vara med och bestämma, detta är centralt för eleverna eftersom de tränar förmågan att välja 

och ta beslut. Detta leder till att eleverna utvecklas till ansvarstagande och självständiga 

elever (Bengtsson & Berndtsson, 2015).  Demokrati ökar elevernas motivation i klassrummet, 

att alla är inkluderade, att elevernas röster tas fram och har möjlighet att uttrycka sig 

(Pihlgren, 2012). 

Flera studier visar att en varierad undervisning leder till att elevernas engagemang och 

motivation ökas (Ahlberg, 2001; Holden, 2001; Malmer, 2002). Samtliga lärare menar att det 

är viktigt att variera undervisningen och koppla undervisningen till vad som intresserar 

eleverna. En av lärarna säger att eleverna älskar att arbeta med IKT. Eleverna får spela 

matematikspel på skolans Ipads (se underkategorin varierad undervisning). En varierad 

undervisning ska enligt samtliga lärare innehålla genomgångar, helklassundervisning, spela 

matematikspel, ha aktiviteter utomhus, etc. Lärarna menar att det är viktigt att undervisningen 

varieras eftersom eleverna blir uttråkade om de endast får sitta och lyssna på läraren eller 

arbeta med ett visst material en hel lektion. En av lärarna säger att det är viktigt att starta 

lektionen med en genomgång om en uppgiftslösning från matematikboken, på så sätt får 

eleverna en bättre förståelse för hur jag som lärare räknar ut och kan ta del av mitt räknesätt. 
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Det krävs även att jag varierar och använder olika räknesätt i mina genomgångar, detta är för 

att eleverna ska se flera olika typer av matematiska lösningar på uppgiften (Thorén, 2009). 

Stensmo (1997) skriver att undervisningen bör vara stödjande där man inte bara tolererar utan 

också välkomnar misstag. Ahlberg (2001) skriver att miljön i undervisningen bör vara trygg. 

Samtliga lärare ansåg att det är viktigt att variera undervisningen för att nå elevers olika sätt 

att lära. Lärarna berättade att syftet med en varierad undervisning gav gladare elever och 

mycket positiva resultat av att vilja räkna matematik. Matematiken blir roligare vid miljöer 

där det finns utrymme för tanke, känsla, engagemang, upptäckarglädje och aktivitet hos elever 

och lärare (Holden, 2001; Malmer, 2002). 

Samtliga lärare menade att konkret material underlättade undervisningen för de flesta 

eleverna och underlättade förståendet (se underkategorin konkret material). Lärarna menar att 

konkret material kan vara allt från Ipads, datorer eller att man använder sina händer på något 

vis. En av lärarna menar att varje genomgång bör avslutas med att använda konkret material 

för att eleverna ska hänga med och förstå vad som sägs. Användning av konkret material i 

undervisningen är avgörande eftersom det är ett hjälpverktyg för eleverna när de räknar 

matematik (Bouck & Flanagan, 2010; Durmus & Karakirik, 2006; Rystedt & Trygg, 2010). 

En av lärarna menar att elevernas kunskaper befästs med hjälp av konkret material. Eleverna 

får möjligheten att utveckla flera strategier som kan vara till hjälp för eleverna vid lösning av 

olika uppgifter. Samtliga lärare nämnde att konkret material användes tillsammans med 

eleverna mest vid genomgångar. Dels för att synliggöra det abstrakta för eleverna (Thompson, 

1994).  Thorén (2009) och Skolverket (2011) skriver att det är viktigt att läraren använder sig 

utav konkret material, dock krävs det från läraren att ha en förståelse kring hur materialen 

används annars blir det ett hinder i undervisningen. Det är lärarnas ansvar att visa hur 

materialet används för att eleverna ska få en förståelse kring syftet med användning av 

konkret material (McNeil & Jarvin, 2007; Skolverket, 2011; Thorén, 2009). 

 Lärarna ansåg att gruppdiskussioner var väldigt framåtvecklande eftersom eleverna 

fick ta del av varandras kunskaper och dela med sig av sina erfarenheter och arbetssätt när de 

löser matematiska problem (se underkategorin gruppdiskussioner). Samtliga lärare menar att 

de matematiska förmågorna och problemlösningsförmågorna utvecklas när eleverna arbetar i 

mindre grupper. Samtliga lärare menar att det inte är matematikförmågorna som endast 

utvecklas, utan eleverna utvecklas även som individer. De lär sig att kommunicera, resonera, 

argumentera och hantera konflikter. Skolverket (2018) skriver att genom att eleverna får 

arbeta tillsammans med andra i samband med gruppdiskussioner kring olika problemlösningar 

har större chans för motivation till ämnet än de som endast arbetar i matematikboken. 



 26 

 
6.2.3 Lärarens inställning till ämnet matematik 

 
Holden (2001) skriver att lärarens förhållningsätt och inställning är en väldigt viktig faktor i 

undervisningen, eftersom eleverna blir påverkade av lärarens inställning. En av lärarna 

menade att hennes egen inställning påverkade elevernas inställning och tankesätt till ämnet. 

Lärarna tydliggör vikten av att när man undervisar i ämnet matematik och är engagerad i sin 

undervisning och visar glädje för ämnet kan detta återspeglas hos eleverna. Lindström och 

Pennlert (2012) skriver att läraren som kan stötta och engagera eleverna till ämnet matematik 

medför en ökad motivation hos eleverna. En av lärarna menar att matematiken är ett intressant 

och viktigt ämne och innehåller mycket intressanta saker som man upptäcker dagligen. 

Samtliga lärare menade att det är de som är nyckelpersonerna för elevers lärande. Läraren bör 

ha en god självtillit i sin yrkesroll. Lärarens upplevelse att det är roligt att undervisa, är 

faktorer som har en avgörande roll för hur eleverna upplever undervisningen. Därmed ökar 

elevernas engagemang om läraren själv är engagerad i sitt ämne (Kullberg, 2004). Ju mer 

engagerade och kreativa lärare det finns desto mer ökar elevers motivation till ämnet 

(Alderman, 2008). 

 

7. Slutsats och vidare forskning 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan vi se en tendens utifrån resultatet att lärarna 

anser att motivationen har en stor påverkan på elevers lärande. Utifrån intervjuerna med 

lärarna visar tre olika teman med underkategorier vad som betonats och bör tas tillvara i 

undervisningen för att öka elevers motivation till ämnet. Lärarna anser att elevers motivation 

kan påverkas av elevers vilja till att lära och genom att ge eleverna beröm och uppmuntran. 

Lärarnas slutsats blev att deras egen inställning till ämnet är en viktig faktor som också 

påverkar elevers inställning. Utifrån lärarnas perspektiv resulterade det till att en varierad 

undervisning som innehåller konkret material, användning av IKT, gruppdiskussioner, 

helklassundervisningar och genomgångar är viktiga för att främja elevers kunskapsutveckling. 

Lärarna menar att det krävs att de själva anpassar uppgifterna till elevernas kunskapsnivå för 

att de inte ska tappa motivationen till att lyckas. De svåra uppgifterna skapar lägre 

självförtroende och tilltro till den egna förmågan att lyckas men också att lätta uppgifter kan 

skapa en meningslös undervisning för eleverna. Enligt lärarna bör uppgifterna vara i en 

anpassad nivå för eleverna med en lagom ansträngning. Det verkar som att beröm, 

uppmuntran och stöd är en viktig del för att främja elevers yttre motivation för att lära sig. 
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Lärarna menar att det är viktigt att eleverna förstår syftet med undervisningen och varför 

matematikämnet är viktigt att lära sig. De berättar även att det är viktigt att eleverna är 

delaktiga och har inflytande i undervisningen.  

För att ytterligare göra en liknande studie skulle det vara intressant att se det allra 

viktigaste, elevernas perspektiv kring faktorer som påverkar motivationen. Det skulle därför 

vara intressant att se skillnaden mellan lärarnas och elevernas perspektiv. En annan studie 

som också skulle vara intressant är att se skillnaden mellan två olika skolor som arbetar med 

helt olika underlag, alltså en annan läroplan. Det skulle vara intressant att se skillnaden och 

jämföra på hur lärare i olika skolor från olika länder arbetar i undervisningen för att främja 

elevers motivation till matematik.  
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9. Bilaga 
 

 

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du varit lärare och specifikt inom matematik?  

 

 

2. Berätta gärna vilka utbildningar du examinerats som.  

 

  

3. Vad innebär begreppet motivation enligt dig? 

 

 

4. Hur upplever du eleverna under matematiklektionerna? Vad är bra och mindre bra 

under just dina matematiklektioner? 

 

 

5. Hur upplever du elevernas motivation till ämnet matematik?  

 

 

6. Vilka faktorer kan enligt dig påverka elevers motivation till att lära sig matematik?  

 

 

7. Hur kan du främja elevers motivation till matematik i din undervisning? 

 

 

8. Vad är din inställning till ämnet matematik?  

 

 

9. Tycker du att din inställning påverkar elevernas inställning? Och hur?  

 

 

10. Hur ser dina matematiklektioner ut i helhet? Om vi tittar utifrån elevernas perspektiv, 

vad saknar de och vad behöver tas bort? (material, klassrum, teknik, etc.) 

 

 

11. Vad anser du är motiverande och mindre motiverande i dina matematiklektioner? 

 

 

 

 
 
 


