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ABSTRAKT 

Syftet med detta examensarbete är att få en bild av hur eleverna ser på motivationen 

under matematiklektionerna, samt om eleverna upplever någon skillnad mellan låg- och 

mellanstadiet i matematikundervisningen vad gäller motivationen.  

I bakgrunden presenteras motivation utifrån några olika definitioner. Olika begrepp 

inom motivation så som inre och yttre motivation, prestationsmotivation och flow 

beskrivs samt att tre olika teorier belyses. 

Studien är gjord i Kalmar och sammanlagt har 23 elever intervjuats, 11 elever från 

årskurs 3 och 12 elever från årskurs 6. 

Resultatet visar på att det är olika faktorer som inverkar på elevernas motivation men att 

det framförallt är elevernas inre motivation som påverkar. För att eleverna ska uppleva 

matematiken mer motiverande krävs dock att det används mer praktiska uppgifter så 

som spel och lekar i undervisningen. De elever som medverkade i undersökningen 

upplevde att matematiken är mer motiverande på mellanstadiet då uppgifterna är mer 

utmanande och eleverna ser en användning av matematiken i det vardagliga livet.  
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1 INTRODUKTION 

 

Matematik är ett ämne som följer hela vår skolgång och då det är ett kärnämne så är 

det av största vikt för att kunna komma vidare till gymnasiet. Matematiken är något 

som alla människor måste ta del av och något man måste kunna för att fungera 

dagligen i vårt samhälle. I skolan kan det dock vara ett ämne som är svårt att få 

eleverna motiverade inom.  

Motivation är vår drivkraft för att genomföra olika arbeten, aktiviteter och uppgifter. 

Vissa dagar har vi en högre motivation och andra dagar är den lägre. Motivationen 

påverkas av olika faktorer, inre och yttre.  

Genom intervjuer vill jag få fram vilka faktorer som påverkar elevernas motivation 

inom just matematiken i skolan. Är eleverna motiverade eller inte och vad är det som 

är avgörande faktorer för detta?  

Att eleverna påverkas av de uppgifterna som de får att lösa under 

matematiklektionerna har Kinnunen och Stenman (2002), Ejrevi och Johansson 

(2003) och Gustavsson och Isomäki (2003) alla visat på olika sätt i sina 

examensarbeten. Deras undersökningar bygger på om eleverna påverkas i sin 

motivation när uppgifterna är vardagsrelaterade, problembaserade eller elevnära. Att 

eleverna påverkas i sin motivation har alla kommit fram till. I mitt arbete så vill jag 

utveckla detta för att gå djupare in på vad som mer kan påverka elevernas 

motivation.  

Av erfarenhet så har jag sett hur motivationen för matematiken tycks sjunka ju högre 

upp i åldrarna eleverna kommer. Jag vill ta reda på vad som är skillnaden mellan den 

matematik som eleverna hade på lågstadiet och den matematik eleverna har på 

mellanstadiet för att se om det finns skillnader som spelar roll i elevernas motivation.  

Motivation är ett komplext begrepp och därför beskrivs det för att ge läsaren en så 

bred bild som möjligt av vad motivation är. Det är något som inte bara gäller under 

matematiken i skolan utan i alla ämnen och på så sätt kan alla lärare ha användning 

av arbetet för att skapa sig en bild av hur de kan arbeta med motivationen i skolan.  

Arbetet utgår från elevernas perspektiv. Anledningen till detta är att det är självklart 

eleverna vi ska se till eftersom det är dem vi försöker hålla motiverade. Då alla 

människor motiveras på olika sätt, beroende på olika faktorer, så anser jag det bra att 

få en bild av vad ett antal elever tycker och tänker om motivation. Det kan ge lärare 

runt om en tanke om vad eleverna känner för matematiken och vad de anser skulle 

göra lektionerna bättre och mer motiverande. På så sätt bidrar min undersökning till 

en del i utvecklingen av skolans matematikundervisning och kan vara en hjälp för de 

lärare som känner sig osäkra över vad eleverna anser vara motiverande.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden behandlas begreppet motivation, vad det är och hur det definieras av 

olika personer. Här berörs även den inre och yttre motivationen och skillnaden 

mellan dem.  

Motivation behandlas inom många olika psykologiska teorier. I det här arbetet ges en 

bild på motivation ur kognitiv, behavioristisk och humanistisk psykologi. 

Bakgrunden behandlar också Atkisons (1964) prestationsmotivation samt att 

begreppet flow beskrivs.  

I bakgrunden beskriver ett avsnitt elevers matematikprestationer utifrån en 

avhandling skriven av Pettersson (1990). Det sista avsnittet innehåller forskning som 

berör motivationen i skolan och då framförallt motivationen i 

matematikundervisningen.  

 

2.1 Vad är motivation? 

Våra känslor, tankar och vårt förnuft tillsammans ger handlingarna vi gör färg och 

glöd. Känslorna och förväntningarna är något som följer med i vårt handlande och 

finns kvar som en del av minnet av handlingen. Så definierar Imsen (2006) 

motivationen. Hannula (2006) skriver att våra känslor är starkt sammankopplade 

med motivationen, vare sig det är positiva eller negativa känslor. Motivationen 

bygger på behov som vi utvecklar till personliga mål. På så sätt är motivationen 

väldigt individuell (Hannula, 2006). 

SR- teorin är en äldre teori som innebär Stimuli  Respons. Vilket innebär att 

personer reagerar per automatik på det som händer runt omkring, t.ex. svara 

automatiskt i telefonen när den ringer. Glasser (1996) skriver om motivation i 

förhållande till SR- teorin. Han betraktar motivationsteorin som en teori som helt 

och hållet är en motsats till SR- teorin. SR- teorin är enligt Glasser ett sätt att se 

på människor som inte alls stämmer överens med verkligheten. Istället framställer 

han motivationsteorin som den man bör använda sig av och ha i åtanke. För Glasser 

betyder motivationsteorin att vi människor drivs av behov och att vi alltid gör ett 

aktivt val att utföra våra handlingar just i förhållande till det behov vi drivs av 

(Glasser, 1996).  

Motivation är uppbyggt av tre olika faktorer som samverkar. Jenners beskrivning av 

motivation kan sättas i förhållande till Glassers (1996) beskrivning ovan. Den första 

faktorn handlar om vår inre faktor, den som sätter igång oss, en drivkraft. För att vi 

ska ha denna drivkraft måste den sättas i förhållande till ett mål, den andra faktorn 

inom motivation. Målet kan bygga på antingen inre eller yttre påverkan eller på både 

inre och yttre påverkan. Dessa två faktorer i relation till varandra skapar tillsammans 

med vårt självförtroende och huruvida målen uppnås eller inte uppnås den tredje 

faktorn i motivation. Det betyder att om målet uppnås eller inte uppnås påverkar vår 

drivkraft. Vårt självförtroende spelar här också en roll i om vår drivkraft ökar eller 

minskar. Har du lågt självförtroende och misslyckas med en uppgift så sänks din 

ambitionsnivå. Om personen istället har högt självförtroende och misslyckas så 

stärks man i att arbeta ännu hårdare för att nå målet (Jenner 2004).  
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2.1.1 Inre och yttre motivation 

Inre och yttre motivation är viktiga begrepp inom just motivation. Ryan och Deci 

(2000) gör en vid beskrivning av dessa, i sin artikel, som kan sättas i förhållande till 

flera olika teorier inom motivation. Jenner (2004) belyser också detta i sin definition 

ovan som den inre och yttre påverkan. Den inre motivationen, på engelska kallad 

intrinsic motivation, kan endast infinna sig om aktiviteten bygger på ett inre intresse 

för personen. Det inre intresset hänger starkt samman med tillfredsställelsen av 

behoven självständighet och kompetens. I vissa fall även med tillfredsställelsen av 

behovet tillhörighet. Om personen ifråga inte finner något intresse för aktiviteten 

som skall genomföras, så kan heller ingen inre motivation finnas till grund. Istället 

handlar det om den yttre motivationen, på engelska kallat extrinsic motivation. Yttre 

motivation har ett vitt spektrum vilket innebär att anledningen till den kan variera 

väldigt brett. Antingen är det en yttre motivation som kommer i att du gläder någon 

annan. Som person är man då helt kopplad från motivationen. Eller så kan 

motivationen vara en yttre faktor som gynnar personen och motivationen är då 

kopplad till personen själv (Ryan och Deci, 2000). Nedan finns figur 1 hämtad ur 

Ryan och Decis (2000) artikel som visar en tydlig bild över förhållandet mellan den 

inre och den yttre motivationen: 

    Figur 1. Ryan och Deci (2000, s.72)  

Bilden visar hur den inre motivationen är helt kopplad till personen men hur den 

yttre motivationen kan vara helt kopplad eller delvis kopplad till eller från personen 

som motiveras. Ryan och Deci (2000) beskriver även förhållandet då det inte finns 

någon motivation hos individen, detta kallas amotivation. Det innebär att personen 

inte är motiverad med varken inre eller yttre faktorer. Personen lär genomföra 

aktiviteten, men då man inte känner någon motivation alls för att göra den, så är 

aktiviteten något som per automatik genomförs och det är inget som läggs någon 

direkt energi på.   
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2.2 Teorier om motivation 

Först så beskrivs motivationen utifrån Maslows, Piagets och Skinners teoretiska 

perspektiv; humanistiskt, kognitivt och behavioristiskt. Dessa tre teoretiska 

perspektiv belyser motivationen ur tre synvinklar som skiljer sig åt men som kan 

kopplas samman i vissa fall. De tre synvinklarna ger en bred bild av motivationen 

som är ett brett begrepp med många infallsvinklar. Maslows, Piagets och Skinners 

teorier ger tillsammans den bästa bilden av motivationen och de alla belyser på olika 

sätt den inre och yttre motivationen som Ryan och Deci (2000) beskriver.   

Därefter beskrivs Atkinsons (1964) prestationsmotivation och begreppet flow utifrån 

Arnegård (2006). 

 

2.2.1 Humanistiskt 

Vi människor strävar efter självförverkligande, det är något som är mänskligt och 

som inga andra djur har. Maslow (1987) är en teoretiker inom den humanistiska 

psykologin som byggt upp sin behovshierarki om motivation utefter 

självförverkligandet. På vägen mot självförverkligande så finns det dock ett antal 

behov som först måste uppfyllas. Vi strävar alltid först för överlevnad, så det första 

behovet består i fysiologiska behov så som mat, dryck, sömn och sex. Är vi hungriga 

så är det mat som våra tankar och vår motivation kretsar kring. Hunger gör det svårt 

att fokusera på annat. Nästa steg i Maslows behovsteori består av trygghetsbehov. Vi 

strävar efter att känna oss trygga och stabila, utan rädsla, ångest och kaos. Det tredje 

behovet är kärlek och tillhörighet. Alla människor strävar efter att känna en 

tillhörighet, till en familj, partner eller vänner. Detta behov utspelar sig i både ett 

givande och ett tagande. Det innebär att personen inte bara vill känna kärlek från 

andra utan vill också ge kärlek till andra. När dessa tre behov är tillfredställda så 

kommer behovet om självrespekt och självkänsla. Detta behov består av två delar. 

Dels vill vi känna att vi har en styrka och kompetens som ger oss självförtroende och 

får oss att känna oss självständiga och fria. Dels så strävar vi efter att andra 

människor i vår närhet ska känna en uppskattning och att de ska visa att vi är viktiga 

och har en värdighet. Vi strävar alltså efter ett värde inom oss själva och från andra 

människor i vår närhet. Det sista behovet är självförverkligande. Detta behov är det 

mest individuella behovet hos oss människor. Att bli självförverkligande är ett behov 

som hela tiden utvecklas och som hela tiden ger oss något nytt att självförverkliga. 

Det innebär att för varje mål vi når så skapas ett nytt påföljande mål. Det kan t.ex. 

vara att man vill bli förälder, att man vill bli vältränad eller att man ska bli bättre 

inom sitt yrke. När detta mål är uppnått så genererar det i ett nytt mål så som att vi 

ska bli den bästa föräldern, att man ska klara av Vasaloppet eller att man ska få en 

befordran på jobbet (a.a.). 

 

2.2.2 Behavioristiskt  

Till skillnad från Maslow (1987) som bygger sin teori på människans behov så 

bygger Skinner (2008) sin teori på förstärkningar som kommer via yttre 

stimuleringar. Skinner skapade en inlärningsteori som han utvecklade ur den 

klassiska behaviorismen.  Förstärkningarna kan antingen vara av naturlig form eller 

vara arrangerade. De naturliga förstärkningarna kommer ur naturen själv och 
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naturens reaktion på det vi gör. Förstärkningarna kan antingen vara av negativ eller 

positiv art, alltså straffande eller belönande. De arrangerade förstärkningarna består 

av straff och belöningar som t.ex. läraren delar ut till eleverna för att de ska sköta 

skolarbetet. Oftast ligger förstärkningen i en negativ tappning alltså straff. Eleverna 

motiveras då att genomföra skolarbetet för att undkomma en bestraffning (a.a.).  

 

2.2.3 Kognitivt 

Den kognitiva utvecklingspsykologin förespråkas främst av Piaget (1976) och han 

har byggt upp människans inlärningsprocess efter olika stadier. Han beskriver dock 

att inom varje stadium så sker motivationen på samma sätt. Individen motiveras av 

behov att genomföra olika aktiviteter. Behoven är antingen fysiologiska, affektiva 

eller intellektuella. Piaget menar att ett behov uppstår då det inte är jämvikt i oss 

själva. Det har skett en förändring utanför eller innanför som gör att behovet uppstår 

i en strävan att återskapa jämvikt. Likt Maslows (1987) teori så styrs motivationen av 

behov. Till skillnad från Maslow (1987) så menar dock Piaget (1976) att motivation 

är en fortskridande process i form av att ta till sig världen runt omkring. Genom 

assimilering och att omformulera strukturerna genom ackommodering för att skapa 

den jämvikt vi hela tiden eftersträvar.  

 

2.2.4 Prestationsmotivation  

Prestationsmotivationen är uppbyggd av olika variabler som förändras i förhållande 

till förväntningen att lyckas eller misslyckas med uppgiften. Prestationsmotivationen 

infinner sig endast då individen vet att uppgiften kommer att bedömas, antingen av 

individen själv eller av någon annan. Variablerna bygger på förväntningen att lyckas 

subtraherat med förväntningen att misslyckas. Tillsammans bildar dessa variabler 

1,00. Individens tidigare erfarenheter av liknande situationer spelar en stor roll i 

bedömningen av att lyckas med uppgiften eller inte. Desto högre förväntning på att 

lyckas, desto högre kommer prestationsmotivationen att bli. Om individen lyckas 

eller misslyckas kommer sedan att vara en avgörande faktor för kommande uppgifter 

som liknar denna (Atkinson, 1964).   

 

2.2.5 Flow 

Flow är ett begrepp som ofta används inom idrott och äventyrssport, men det är 

också ett begrepp som kan användas inom skolan. Att ha flow innebär att man har ett 

´flyt´ i det man gör. Koncentrationen ligger i aktiviteten som genomförs och att inga 

andra tankar kommer i vägen eller stör. Flow kan endast uppnås då aktiviteten är av 

tillräcklig stor utmaning i förhållande till människans färdigheter/förmåga (Arnegård, 

2006). Flowupplevelsen i skolan kan vara svår att nå men det går. Ofta handlar det 

om att innan upplevelsen kan infinna sig måste man komma igång med själva 

arbetet. Först måste färdigheter och kunskaper för att genomföra arbetet tas till. Det 

är först när eleven har utvecklat dessa färdigheter som arbetet kan börja ge positiva 

upplevelser och på så sätt vara motiverande i sig. För att ta sig fram till det krävs det 

en koncentration som inte alltid kan vara lätt att finna för eleven i början av arbetet 

då det är tufft och motstridigt (Arnegård, 2006).    
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2.3 Matematikprestationer 

I sin avhandling skriver Pettersson (1990) om elevers prestationsutveckling inom 

matematiken. Hennes undersökning visar på fem tydliga grupper av elever. De olika 

grupperna har olika prestationer vad gäller matematiken i årskurs 3 och årskurs 6 

(samma elever). En grupp elever är högpresterande genom hela skolgången och en 

grupp är lågpresterande genom hela skolgången. De tre övriga grupperna ligger runt 

ett medelvärde i prestation, men där en grupp har förbättrat resultaten i årskurs 6 mot 

årskurs 3 och en grupp tvärtom har försämrat resultaten mellan årskurs 3 och årskurs 

6. Den tredje gruppen har ett medelvärde i prestationen genom hela skolgången. 

Pettersson har i undersökningen jämfört elevernas prestationer inom matematiken 

med elevernas egen attityd och föräldrarnas bild av elevernas matematiska skolstart. 

Det visar att de eleverna som är lågpresterande genom hela skolgången har haft stora 

problem redan från början enligt föräldrarna. Dessa elever har även haft svårigheter 

med läsningen. Elevernas egna svar visar på att en stor del av dessa elever känner att 

de inte förstår lärarens instruktioner och känner också att de gärna skulle be mer om 

hjälp. Bland dessa elever förekom många svar att eleverna ville bli bättre både i 

matematiken men även mer generellt i skolarbetet, till skillnad från de elever som 

haft en hög prestation genom skolan. Deras föräldrars utsagor tyder på att eleverna 

har haft ganska lätt för både räkning och läsning redan från början av skolan. 

Elevernas svar tyder också på att de är nöjda med sina egna prestationer. Pettersson 

reflekterar över hur elevernas hemförhållanden spelar en roll i elevernas prestationer 

då de högpresterande eleverna ofta kommer från familjer med högutbildade föräldrar 

och de lågpresterande kommer från familjer med lågutbildade föräldrar. Hon belyser 

även faktorn av hur skolan anpassar matematikundervisningen för eleverna. Hur 

läggs t.ex. stödåtgärden upp då majoriteten av de lågpresterande eleverna haft 

stödåtgärden genom flera år av sin skoltid utan att resultaten har förbättras. 

Pettersson menar att matematikundervisningen är en viktig del i skolan och ett ämne 

som bygger på elevernas baskunskaper och förkunskaper för att kunna utvecklas. Det 

är lärarnas uppgift att se till så att eleverna förstår dessa kunskaper för att kunna ta 

sig vidare inom matematiken och utvecklas. Hon skriver också att matematiken är ett 

ämne som måste individanpassas då alla elever tar till sig och utvecklar dessa 

matematiska kunskaper i olika takt (Pettersson, 1990).   

 

2.4 Motivation och matematik 

Matematik är ett ämne som är både intellektuellt och socialt. Socialt i det avseendet 

att det är ett ämne som man kan nyttja tillsammans i grupp, i diskussioner, spel, 

problemlösning, o.s.v. Människor är både intellektuella och sociala varelser. Därför 

är matematiken ett ämne som alla människor skulle kunna känna sig motiverade 

inom. Problemet är att det är väldigt många som idag inte anser att matematik är 

roligt och motiverande och väldigt få fortsätter att studera matematik när det inte 

längre är obligatoriskt i skolan. En avgörande faktor är att skolans 

matematikundervisning inte är byggd som ett ämne som innehåller intellektuella och 

sociala aktiviteter. Istället är det övning av specifika mönster och regler inom 

matematik som används och oftast sker det också enskilt. Eleverna får ingen 

möjlighet att använda sin egen tankeförmåga och utveckla sina egna strategier 

varken själva eller gemensamt. För att matematiken ska bli ett motiverande ämne i 

skolan så krävs det att man låter eleverna tänka och analysera samt att de tillåts 

diskutera och arbeta tillsammans (Ricks, 2009/2010).  
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2.5 Tidigare forskning 

Motivationen hänger samman med känslorna och den bygger på behov som vi 

omvandlar till mål. Hannula (2006) bygger sin forskning utifrån denna bild och i 

hans artikel så beskrivs undersökningen av en elevs motivation under 

matematiklektionerna. Hannulas observationer och intervjuer med just denne elev 

visar på att eleven hade två behov som visades i två mål. Dessa mål var de drivande 

faktorerna i elevens motivation under lektionerna. För att nå dessa mål så hade 

eleven några hållpunkter och arbetssätt som ett led på vägen mot målen. Då eleven 

stötte på problem så ställdes ibland dessa mål mot varandra och eleven fick göra en 

prioritering av vilket mål som var viktigast att hålla sig till. Motsägelsen mellan 

målen då problem uppstod skapade negativa känslor i form av ilska, frustration och 

panik hos eleven. Då eleven kunde jobba efter båda sina mål och då det flöt på under 

lektionerna så uppstod positiva känslor hos eleven. Hannula anser att elevernas 

behov och på så sätt mål kan uppnås i klassrummet och under lektionerna men att 

miljön och hur arbetet i klassrummet ser ut är en påverkande faktor för att eleverna 

ska ta sig dit. Om lärarens arbetssätt i klassrummet är en motsägelse till elevens mål 

och behov så skapar detta svårigheter för eleven och motivationen sjunker på så sätt 

(Hannula, 2006). 

I en undersökning bland högstadieelever analyserades om det var så att eleverna 

någon gång under skoltiden upplevde flow. I sin avhandling beskriver Arnegård 

(2006) sitt resultat av undersökningen. Han fann en grupp med elever som är 

högmotiverade i skolarbete och en grupp som är lågmotiverade. Det utmärkande för 

de olika grupperna är elevernas sätt att koncentrera sig under lektionstid. De 

högmotiverade eleverna visade på en väldigt hög koncentrationsförmåga och det var 

väldigt ofta som de var så fokuserade under lektionerna att inget annat runt omkring 

dem störde. Det var bara det som de arbetade med här och nu som gällde. För de 

lågmotiverade eleverna var det i stort sätt tvärtom. Eleverna hade väldiga 

koncentrationssvårigheter och så fort det var något litet störmoment under lektionen 

så tappade eleverna fokus och pratade istället om annat. De lågmotiverade eleverna 

tyckte mycket av skolarbetet var svårt och ibland för utmanande i förhållande till 

deras kunskaper. Denna känsla speglas också i elevernas upplevelse av att 

skolarbetet inte var roligt. De högmotiverade eleverna kände ofta att 

svårighetsgraden låg i förhållande till deras kunskaper eller att svårighetsgraden 

ibland var lägre än deras kunskaper. Det var då svårighetsgraden låg i förhållande till 

deras kunskaper som eleverna kunde uppleva uppgifterna som roliga. Då uppgifterna 

var för lätta kunde detta upplevas som tråkigt av flera elever. Trots upplevelsen av att 

uppgifterna ibland var tråkiga så behöll dessa elever koncentrationen och arbetade på 

för att det var ett ”måste” (Arnegård, 2006). 

Lärarens arbete på matematiklektionerna kan ha en positiv inverkan på elevernas 

motivation. Thorén (2009) beskriver i sin artikel hur denna positiva inverkan visar 

sig. Hon menar att det finns tre viktiga faktorer för att läraren ska motivera eleverna, 

att läraren kan entusiasmera, variera och individualisera. För att läraren ska kunna 

entusiasmera eleverna krävs ett intresse och en glädje från läraren för ämnet 

matematik. Genom sin egen glädje så kan man sprida glädje för ämnet vidare. Att 

undervisningen är varierad är viktigt för att eleverna inte ska tappa motivationen. 

Uppgifterna och arbetsformen bör varieras och eleverna bör även få arbeta i grupp 

och lösa uppgifter tillsammans. På så sätt så får eleverna upp ögonen för att det finns 

olika strategier för hur man kan lösa uppgifterna. Individualisering innebär att lärarna 

anpassar uppgifternas svårighetsgrad för elevernas kunnande. För att detta ska 
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fungera så krävs av läraren att denne vet hur eleven tänker och tycker. Det är viktigt 

att uppgifterna är utmanande, att det varken blir för lätt eller för svårt då detta skapar 

tristes i längden och motivationen är svår att bibehålla. I intervjuerna som Thorén 

(2009) har gjort med fyra lärare inom matematik så framkommer också att det 

självklart alltid finns hinder för motivationen. Hinder som är yttre faktorer som 

läraren inte alltid kan ändra på. Det visar sig att inställningen till ämnet från föräldrar 

och familj samt vänner är något som påverkar eleverna väldigt mycket. En negativ 

inställning inom familjen, till matematik påverkar eleverna att själva ha en negativ 

inställning, vilket läraren inte alltid kan påverka. En faktor som också påverkar 

många elever negativt i motivationen är de stora klasserna som förekommer på 

många skolor. Läraren hinner helt enkelt inte med att hjälpa alla elever så mycket 

som egentligen krävs för att de ska få en bra förståelse. Eleverna tycker då att det är 

jobbigt och svårt och tappar då motivationen för att räkna (Thorén, 2009).       
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3 PROBLEM 

3.1 Syfte 

Att hålla motivationen uppe i klassrummet är något som alla lärare får arbeta med. 

Syftet med den här undersökningen är att se vad som motiverar eleverna och hur 

elevernas motivation förändras över tiden mellan låg- och mellanstadiet inom 

matematiken. Är det så att motivationen ökar, minskar eller är den kanske 

oförändrad?  

3.2 Frågeställning 

 På vilka sätt motiveras eleverna i matematikundervisningen? 

 På vilket/vilka sätt förändras elevernas motivation inom 

matematikundervisningen under låg- och mellanstadiet? 
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4 METOD 

I metodkapitlet så beskrivs den undersökningsmetod som användes, valet av 

informanter och genomförande av undersökningen. Vidare så beskrivs 

databearbetningen och analysen av materialet samt reliabilitet och validitet av 

undersökningen.   

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Metoden som valdes för att genomföra undersökningen var intervjuer med elever. 

Nackdelen med intervjuer är att informanterna ibland svarar det som de tror att 

intervjuaren vill ha som svar. Då det i denna studie dock är elever som är informanter 

så underlättas studien genom intervjuer då dels barn överlag oftast är ärligare med 

sina svar och inte analyserar lika mycket som vuxna. Dels så hade en enkät varit för 

komplicerad för eleverna i denna ålder att fylla i utan att det skapat svårigheter då 

motivation är ett så komplext begrepp.  

Intervjuerna var av kvalitativ art i form av en riktad öppen intervju (Lantz, 2007). 

Lantz (2007) beskriver den öppet riktade intervjun som en intervju med öppna frågor 

där den intervjuade får berätta om det som för intervjuaren är väsentligt. Öppna 

frågor ger svar som visar den intervjuades perspektiv. Svaren kan sedan analyseras 

på ett kvalitativt sätt inom det område som undersökningen har avsett. Genom 

intervjuer med olika personer så blir också svaren på det sätt att man kan jämföra 

likheter och skillnader mellan personernas definitioner (Lantz, 2007).  

 

4.2 Etiskt förhållningssätt   

I forskningsetiska principer beskrivs fyra huvudkrav för att vidhålla individskydd vid 

forskningar och undersökningar. Det första kravet är informationskravet vilket 

innebär att de elever som deltar i undersökningen innan intervjun ska få information 

om hur deras uttalande kommer att användas i arbetet, att det är helt frivilligt att delta 

i undersökningen och att de när som helst kan avbryta intervjun. Det andra kravet är 

samtyckeskravet. Kravet innebär att det krävs ett samtycke av de deltagande eleverna 

att faktiskt delta. Då eleverna dessutom är under 15 år krävs ett samtycke från 

förälder/vårdnadshavare att eleven får delta i undersökningen. Eleverna ska vara med 

och bestämma om på vilket sätt intervjun går till för att det ska kännas bra för dem. 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla personuppgifter ska 

hanteras med försiktighet och får inte vara åtkomliga för utomstående och får heller 

inte vara skrivna så att identifiering av de deltagande kan göras av utomstående. Det 

fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Kravet innebär att uppgifter som är 

insamlade under undersökningen endast får användas till detta ändamål och inte 

nyttjas i andra sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002).  

För att uppfylla dessa krav har en lapp till alla föräldrar/vårdnadshavare skickats hem 

för underskrift (se bilaga 1). Endast elever med godkännande från målsman fick 

medverka på intervju. Eleverna som blev slumpmässigt utvalda fick innan intervjuns 

start information om vad intervjun skulle handla om, på vilket sätt den skulle gå till 

och hur intervjun hade del i arbetet. Eleverna fick också information om att det var 

frivilligt att medverka och att de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta 

eller välja att inte svara på en fråga. Personuppgifter användes inte heller i 
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undersökningen då detta inte var relevant för syftet. Endast en beteckning för att 

skilja intervjuerna åt användes där inga uppgifter om de deltagande eleverna kunde 

utläsas.   

 

4.3 Undersökningsgrupp 

4.3.1 Urval 

Undersökningsgruppen bestod av elever från årskurs 3 och årskurs 6. Dessa 

åldersgrupper valdes för att få ett perspektiv på låg- och mellanstadiet, så som 

frågeställning två är byggd på.  

I undersökningen användes elever från en skola i Kalmar. Skolan är stor och har 3 

klasser av varje årskurs. För att intervjua så många elever som möjligt under 

tidsperioden så valdes fyra elever från varje klass i årskurs 3 och årskurs 6 ut till 

intervju, vilket ger sammanlagt 12 elever från årskurs 3 och 12 elever från årskurs 6.  

I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) så har alla 

elevernas målsmän godkänt att eleverna deltagit i undersökningen. Det sändes ut en 

lapp till föräldrarna (bilaga 1) i de berörda klasserna med information om 

undersökningen och underskrift för godkännande av medverkan i intervjuerna. 

Utifrån de elever som fått godkännande från målsman så valdes slumpmässigt fyra 

elever ut, två pojkar och två flickor från varje klass. Anledningen till valet att 

använda hälften pojkar och hälften flickor i undersökningen var för att få en mix av 

elever. Genus är något som vi aldrig kan komma ifrån i skolans värld och eleverna 

formulerar ofta sina svar på olika sätt och ser också saker lite olika. I detta arbete är 

dock genus inget som belyses stort och i resultaten går det inte utläsa om det är en 

pojke eller flicka som har svarat. För att välja ut eleverna så mailades information till 

mentorerna att första och sjunde flickan och tredje och sista pojken på klasslistan var 

de som slumpmässigt valts för intervju. Som reserver så valdes femte flickan och 

femte pojken i de fall då de första eleverna inte var närvarande dagen för intervjun 

alt. inte fått godkännande från målsman. I de fall då detta inte gick p.g.a. ej godkända 

lappar från målsman så fick det slumpmässiga urvalet bli av de elever som fått ett 

godkännande.  

 

4.3.2 Bortfall 

I en av klasserna årskurs 3 så var en elev sjuk vid intervjutillfället. Läraren hade bara 

tre andra godkända underskrifter från föräldrar så i den klassen genomfördes endast 

intervju med tre elever.  

 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med eleverna två och två. Under intervjun som 

genomfördes i klassen med ett bortfall så fick de tre eleverna vara tillsammans så att 

ingen av dem behövde vara ensam. Anledning till detta val var för att eleverna 

annars kan vara något blyga och det kan på så sätt bli svårare att få svar på frågorna. 

Nackdelen med att genomföra intervjuerna två och två är ju självklart att svaren inte 

går att göra helt individuella. Detta var dock inget problem i denna undersökning då 
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det inte var syftet att få ut enskilda svar utan istället att försöka få en helhetsbild av 

hur eleverna ser på motivationen. Gruppintervjuer kan medföra att eleverna svarar 

samma sak på alla frågor och detta var något som fanns i åtanke under tiden som 

undersökningen gjordes. Under vissa frågor så höll eleverna med varandra men 

under varje intervjutillfälle så sa eleverna även olika saker på några frågor. Där av 

var det inget som påverkade undersökningen. Varje intervju tog mellan 10-30 

minuter. 

 

4.5 Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in på diktafon och gav på så sätt möjligheten att lyssna igenom 

svaren flera gånger för att få en korrekt uppfattning av data. På så sätt försäkras en 

korrekt bedömning av svaren i intervjuerna (Patel och Davidson, 2003). 

Bearbetningen av intervjuerna har följt Lantz (2007) modell genom att transkriberas i 

skrift för att lättare kunna analyseras. De nerskrivna intervjuerna har sedan bearbetats 

för att skapa kategorier utifrån elevernas svar. Varje rubrik under resultatet bygger på 

de tre olika delar som intervjun var uppbyggd av. Där har de olika kategorierna 

sammanställts. Kategorierna är kopplade till bakgrunden och elevernas svar har 

analyserats utifrån de två frågeställningarna. 

 

4.5.1 Informanterna 

Sammanlagt så intervjuades 11 elever från årskurs 3 och 12 elever från årskurs 6. 

Eleverna utgör tillsammans ca.20-25% av de elever som går i årskurs 3 och 6 på 

denna skola i Kalmar. Eleverna valdes helt slumpmässigt ut för intervjuerna. I detta 

fall ledde det till att alla eleverna var positiva och tyckte om matematiken, dock av 

lite olika anledningar och på lite olika sätt.  

Informanterna har fått olika beteckningar för att skiljas åt i resultatet. Beteckningen 

består av en siffra för att skilja eleverna åt. Eleverna i årskurs 3 har siffrorna 1-11 

och eleverna i årskurs 6 har siffrorna 12-23. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig, alltså att undersökningen har 

genomförts på ett korrekt sätt (Thurén, 2007). Validitet innebär att undersökningen 

kommer fram till det svar som är syftet, att man mäter det man har för avsikt att mäta 

och inget annat (Thurén, 2007). Patel och Davidson (2003) beskriver hur 

reliabiliteten och validiteten smälter samman då undersökningen är av kvalitativ art. I 

den kvalitativa studien blir validiteten av större vikt och den bör följa hela processen 

och inte bara datainsamlingen. Patel och Davidson (2003) beskriver också hur det i 

vissa avseende istället används liknande begrepp så som autenticitet, alltså förståelse. 

Autenticitet är något som Lantz (2007) tar upp som en viktig del för att förstå 

undersökningen. Det är av relevans att endast det som under intervjun har 

uppkommit är det som behandlas i analysen och bearbetningen av intervjuerna.  
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5 RESULTAT 

Resultatet är uppdelat i tre underrubriker som är kopplade till ett antal frågor som 

ställdes under intervjuerna. Den första delen av frågor visar på elevernas generella 

bild av matematiken i skolan. Den andra delen tar upp elevernas syn på motivationen 

under matematiklektionerna och den tredje delen de skillnader som finns mellan låg- 

och mellanstadiet enligt eleverna. Alla intervjufrågor finns att läsa i bilaga 2.   

 

5.1 Elevernas generella bild av matematiken i skolan 

Elevernas generella bild av matematiken i skolan är en väsentlig del av resultatet då 

elevernas upplevelser av ämnet ofta speglar sig i elevernas motivation. 

Under denna del av resultatet finns elevernas svar på de fyra första frågorna i 

intervjun. Dessa berör just hur eleverna generellt ser på matematiken och hur de 

upplever den.   

 

5.1.1 Matematik är roligt 

Alla elever utom två uttryckte att de tycker att matematiken alltid är rolig. Två elever 

i årskurs 6 (22 och 23) berättade att det ibland är tråkigt med matematik men att det 

är roligt så länge som man är pigg. Framförallt de elever som går i årskurs 3 tyckte 

om matematiken just för att den är rolig. Eleverna 10 och 11 tyckte att matematiken 

är rolig för att ”man får klura mycket” (11) och ”hjärnan får jobba lite” (10).  En elev 

i årskurs 6 tyckte att matematiken blev rolig då de har en bra lärare som gör 

lektionerna roliga (14).  

 

5.1.2 Matematik är viktigt  

Framförallt de eleverna som går i årskurs 6 berättade att de tyckte om matematiken 

inte bara för att det är roligt utan framförallt för att det är ett viktigt ämne. En elev 

uttryckte det på följande sätt: 

 

Jag tycker att matte är nått väldigt stort och som man har användning för och det 

framhäver på nått lite det logiska tänkandet som behövs ändå i vardan och ja jag 

vet inte hur jag ska förklara det men det är en av dom viktigaste ämnena som 

man måste kunna och…ja. (18) 

 

Några elever såg även framåt. Elev 13 tyckte att det var bra med matematik och att 

man lär sig mycket för ”kanske i framtiden när man ska betala räkningar och så”.  
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5.1.3 Lagom utmanande uppgifter 

Alla eleverna hade väldigt olika svar på vad de ansåg vara lätt och vad de ansåg vara 

svårt i matematiken. Flera av eleverna ansåg att det berodde på vilket tal det var. 

Eleverna i årskurs 6 berättade att deras matematikbok var uppbyggd med en del med 

lättare uppgifter och en del med svårare uppgifter i varje kapitel.  

Eleverna tyckte att det är roligt att räkna med lätta uppgifter för då går det fort och 

man kommer framåt i boken. Flera av eleverna poängterade dock att det inte fick bli 

för lätt eller att det inte fick vara lätta tal under för lång tid då detta bidrog till att det 

blev tråkigare att räkna. En elev uttryckte att ”Det är ganska mycket bättre när det är 

något som man typ som inte är så lätt för en.” (16).  

När det gäller uppgifter som är svåra så var eleverna mer kluvna i om det var roligt 

eller tråkigt. Alla eleverna var dock överens om att det var roligt när man lärt sig hur 

man räknar ut de svårare uppgifterna. Elev 4 tyckte inte att det är något som är svårt i 

matematiken och därför var alla uppgifter roliga. Eleverna 1 och 2 var de som 

tydligast uttryckte att svårare uppgifter var jobbiga och att det även kunde bidra till 

en stressad känsla.  

 

1: Matte e kul men när det är svåra då går det lite trögt. 

2: Då e det inte roligt för då måste man öka farten och man kanske är ganska 

långt bak. 

1: Man känner sig jättestressad och då bara skriver man nått så får man fel. 

 

Eleverna tyckte att det var allra roligast att räkna då uppgifterna varken var för lätta 

eller för svåra.   

 

5.2 Elevernas syn på motivationen under matematiklektionen 

Här presenteras svaren på frågorna 5-7. Svaren från intervjuerna är indelade i fyra 

kategorier. De två första kategorierna tar upp vad eleverna anser vara motiverande, 

så som inre och yttre faktorer. Eleverna har även fått svara på vad som gör att de inte 

känner sig motiverade, alltså vad som kan bli ett hinder. Den sista kategorin tar upp 

de exempel som eleverna gav för att matematiklektionerna ska bli än mer 

motiverande.  

Då ingen av eleverna visste vad ordet motivation betyder så förklarades det som 

något som gör att man vill räkna på lektionerna, en drivkraft. Antingen att man vill 

räkna för att man själv tycker om det, för att det är roligt och man vill lära sig eller 

att man vill räkna för att t.ex. göra fröken glad, för att få bra resultat eller för att man 

får en belöning om man räknar bra. 
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5.2.1 Inre faktorer som motiverar 

Många av eleverna både i årskurs 3 och i årskurs 6 berättade att de kände sig 

motiverade på matematiklektionerna för att de tycker att det är roligt att räkna. Flera 

av eleverna, framförallt de som går i årskurs 6 kände sig också motiverade för att de 

verkligen vill lära sig. En av eleverna ansåg att det är motiverande att lära sig men 

det är ju något man gör i alla ämnen. Matematiken var ändå mer motiverande för 

eleven för att i matematiken kunde denne använda sina kunskaper för att räkna ut ett 

svar och eleven behövde inte kunna svaret direkt. 

 

16: Asså jag tycker om det för att det är alltså ganska roligt att räkna det är typ 

som svåra saker… typ som på svenskan asså det är nästan bestämt typ om jag 

kan det eller inte kan det för om någon.. en lärare frågar vad ett ord betyder som 

inte jag kan då kan jag inte räkna ut det eller något sånt asså hur jag ska tänka 

och få fram det men asså på matte kan jag det. 

 

Elev 13 berättade att när denne väl hade kommit igång så kunde eleven inte sluta för 

denne tyckte så mycket om matematiken. Elev 5 var inne på samma spår och ansåg 

att när denne väl börjat räkna så fanns det inget runt om som kunde stoppa flödet i 

räknandet.  

 

5.2.2 Yttre faktorer som motiverar 

Yttre faktorer som motiverade eleverna handlade mycket om prestation. De ville inte 

hamna efter de andra i klassen, de ville få beröm av läraren och de ville uppnå målen. 

Två av eleverna var väldigt tävlingsinriktade och motiverades av att vara längst i 

boken och att vara bäst i klassen på matematik. De uttryckte det på följande vis ”Jag 

gillar det för man blir desto längre… man blir ju längre desto mer man gör och jag 

vill va längst och bäst” (8) och ”det är roligare för längre än nån annan” (9). Några 

elever berättade hur de ibland inte kände sig så jättemotiverade att räkna, men att de 

inte vill få hem extra läxa så då blev det en slags motivation. 

 

5.2.3 Hinder i motivationen 

Eleverna berörde lite olika yttre faktorer som bidrog till att deras motivation ibland 

blev lägre eller gjorde att de inte kände någon motivation alls. Flera elever berättade 

hur trötthet eller om det hänt något jobbigt hemma eller i skolan bidrog till att de inte 

kände sig motiverade. 

 

6: Hmm… jag tycker det är inte så roligt när det har hänt något typ hemma eller 

om det har varit nått bråk me sko.. i klassen 

7: Ahh om det har hänt nått och det är mycket prat och sånt i klassen och när det 

stör runt omkring 

 

När det var för svåra tal eller när de inte fick den hjälp som de önskade på 

lektionerna så bidrog det också till minskad motivation. En tredje faktor som 
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eleverna pratade om var när det var stökigt och pratigt i klassrummet. Det ledde till 

att de tappade koncentrationen och även motivationen för att räkna. Några elever 

som går i årskurs 3 ansåg dock att det inte fanns något som hindrade dem från att 

känna sig motiverade på lektionerna.  

 

5.2.4 Mer motiverande lektioner 

Alla eleverna kände sig för det mesta motiverade på matematiklektionerna men de 

kände ändå att det fanns några saker som skulle bidra till att deras motivation blev än 

större. De eleverna som ansåg att det var stökigt i klassen tyckte att det skulle vara 

mycket bättre om det var tyst och lugnt. Elev 7 berättade att denne gärna hade haft 

hörlurar med musik på matematiklektionerna. Det som flest elever tog upp som 

något som skulle öka deras motivation på matematiklektionerna var om det varit fler 

lekar och spel. Detta för att det dels gjorde lektionerna roliga och dels för att eleverna 

tyckte det var ett bra sätt att lära sig på.  

 

22: Ehh..det är ju typ.. Ibland på fredagarna brukar vi typ köra bingo och det är 

kul. 

23: Mattebingo. 

I: Att man gör lite lekar och sånt? Lite spel och lekar?  

23: Ahh, man lär sig ju samtidigt. Det finns mattebingo som både är så här om 

ska säga att det e en figur med kanske sex kanter så ska man säga att det är en 

sexhörning eller så och så… om det finns på ens bricka att det står att det är 

kvadrat... om svaret är kvadrat å de står de på brickan så ska man ju lägga där det 

finns ju såna eller gångertal. Fast det är roligt. Det är ju både roligt fast man lär 

sig samtidigt. Åhh de e bra. 

 

Några elever ansåg också att lektionerna skulle bli bättre om man hade mer 

utvecklade diagnoser och prov för att få en bättre uppfattning om hur man själv 

ligger till kunskapsmässigt. Att få arbeta mer med sina svagheter och utveckla dem 

samt fördjupa sina kunskaper i det som man kan bra, var något som en av eleverna 

kände skulle öka motivationen och göra lektionerna bättre. 

 

18: Om man fick träna på det man behöver mera. Man kanske redan kan räkna 

bråk eller geometri eller statistik och så vidare men man kanske behöver extra 

hjälp med till exempel division eller multiplikation eller så. Så man fick träna lite 

mer på att förstärka sin egna… ja… det man behöver träna på helt enkelt. 

I: Man får jobba lite mer, om det är något kapitel som man kan jättebra så får 

man istället sitta och jobba med det man tycker är jobbigt och svårt? 

18: Ja, och sen om man kanske redan kan det som man behöver så kanske man 

kan gå upp till en annan nivå.   
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5.3 Skillnaden mellan låg- och mellanstadiet enligt eleverna 

Endast eleverna från årskurs 6 har besvarat dessa frågor (8-10) om hur de upplever 

skillnaden mellan låg- och mellanstadiet. Kategorierna är uppdelade i de elevers svar 

som visade på att de tyckte om matematiken i lågstadiet och de elevers svar som 

visade på att de inte tyckte om matematiken på lågstadiet. Den tredje kategorin berör 

elevernas svar om varför alla ansåg det vara mer motiverande på matematiken under 

mellanstadiet.  

 

5.3.1 Det var roligt i lågstadiet 

Majoriteten av eleverna kunde minnas tillbaka till tiden på lågstadiet och vad de då 

tyckte om matematiken, där alla utom två elever tyckte att det var roligt. Många av 

eleverna beskrev hur det var lättare när de gick i lågstadiet. Upplevelsen att det var 

roligt kom ur att det var enkelt. Några av eleverna berättade att de alltid tyckt om 

matte vad de kunde minnas.  

 

15: Jag tyckte faktiskt det var ganska lätt då. 

14: Jag tror jag tyckte det var roligt 

15: Ja det var jättekul. 

 

5.3.2 Tyckte inte om matematik i lågstadiet 

Under intervjuerna så framkom det att två av eleverna inte tyckte om matematiken i 

början av lågstadiet, men att det sedan med tiden blivit ett ämne som de tycker om. 

Den ena eleven berättade att det var språket som hindrade. Eleven förstod helt enkelt 

inte de matematiska begreppen och vad de innebär vilket gjorde att denne eleven fick 

svårt att räkna. Detta ledde i sin tur till att eleven inte tyckte om matematik. När 

eleven så småningom fick med sig språket och förstod så blev också matematiken 

mycket roligare. Den andra eleven berättade ”Jag hatade de… jag alltid brukat ha 

svårt för matte men med åren så blev det bättre” (21). Eleven hade problem med att 

förstå och läraren hjälpte inte eleven på det sättet som denne behövde. I dagsläget så 

tycker eleven om matematiken för att nu har eleven börjat förstå. Eleven säger själv 

att deras lärare är mycket bättre på att förklara och hjälpa för att man ska förstå 

bättre. 
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5.3.3 Mer motiverande på mellanstadiet 

Alla elever som gick i sexan tyckte att matematiken var mer motiverande nu än den 

var i lågstadiet. De elever som inte tyckte om matematik i lågstadiet berättade att det 

var mer motiverande nu när de förstod. Många av eleverna lyfte att anledningen till 

att de kände sig mer motiverade nu är för att det är mer utmaning och svårare tal. 

”Man lär sig svårare saker, man får anstränga sig lite mer.”(13) Några av eleverna 

blickade även framåt mot betygen i högstadiet och mot en bra utbildning därefter, ” 

Det går bra i gymnasiet.” (13). Omdömena som de får var också en morot som 

gjorde att eleverna kände sig mer motiverade nu. Eleverna tyckte också om att de 

fick lära sig nya och svårare saker.  
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6 DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I slutet tas 

även förslag på fortsatt forskning upp.  

6.1 Metoddiskussion 

Eleverna som intervjuades fick information innan intervjuerna om att frågorna skulle 

handla om matematikundervisningen och hur de upplevde den. Svaren på frågorna 

var utförliga och flera av eleverna gav exempel ur lektioner för att stärka svaren. Då 

antalet elever var ganska stort och då eleverna dessutom gick i flera olika klasser, så 

skulle svaren på frågorna kunna analyseras och jämföras för att hitta skillnader och 

olikheter i vad eleverna ansåg. Elevernas svar skiljde sig dock inte i den utsträckning 

som väntat. Detta kan mycket väl ha berott på att en del av mentorerna inte säkert 

gav det slumpmässiga urval av elever som hade önskats. Något som inte med 

säkerhet kan påvisas, men som misstänks i några av klasserna där inte alla elever 

hade fått med förfrågan hem. I några klasser så fick urvalet istället bero på vilka 

elever som hade lämnat in godkännande hemifrån. Där kan man ju alltid spekulera i 

om det är de ordningsamma eleverna som också är de som tycker om skolan. Trots 

att elevernas svar gav en liknande bild så fanns det vissa skillnader i elevernas svar 

som kunde analyseras och ställas mot varandra, men även ställas tillsammans.  

Validiteten av undersökningen säkras genom att den förstärks i bakgrundens 

litteratur och att den går att följa under metodkapitlet. Att eleverna i årskurs 6 fick 

svara på frågor om deras matematikundervisning i lågstadiet kan ifrågasättas i det 

avseende att alla elever kanske inte minns sina upplevelser av matematiken för 3-5 år 

sedan. Några av eleverna poängterade att de inte kom ihåg medan andra elever var 

väldigt klara med vad de tyckte och tänkte om matematiken på lågstadiet. Alla elever 

kunde inte svara på frågan men majoriteten av eleverna visste tydligt hur de kände 

och därför så inverkar inte detta på validiteten.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i elevernas syn på motivationen under 

matematiklektionen, skillnaden mellan låg- och mellanstadiet enligt eleverna och 

sammanfattning. Här diskuteras de svar som eleverna givit under intervjuerna och de 

kopplas samman med den teoretiska bakgrunden för att skapa en helhetsbild av hur 

allt hänger samman.  

6.2.1 Elevernas syn på motivationen under matematiklektionen 

Alla elever som intervjuades ansåg att matematiken var motiverande. Majoriteten av 

eleverna motiverades av inre faktorer genom att de upplevde matematiken som rolig 

och för att de tyckte om att lära sig. Ryan och Deci (2000) menar att den inre 

motivationen endast kan infinna sig om det finns ett personligt intresse, vilket 

eleverna upplevde med matematiken, då de ansåg det roligt. Några av eleverna 

nämnde yttre faktorer som bidrog till att de blev motiverade på 

matematiklektionerna. Det som flest elever berättade om var att de ville ligga bra till 

i boken, de ville vara så långt fram i boken som möjligt. Eleverna ville inte hamna 

efter sina klasskamrater i matematiken. Den yttre motivationen var alltså delvis 

kopplad till eleverna. De berättade att om de var för långt efter i boken så fick de 

jobba ifatt hemma vilket de inte ville. Något som de dock poängterade var att det 
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fortfarande var viktigt att lära sig, inte bara att vara långt i boken. På så sätt så 

varvades den inre och den yttre motivationen. I och med att motivationen bestod av 

både inre och yttre faktorer som varvades så kan detta sättas i förhållande till de 

utvecklingspsykologiska teorierna, humanistiskt, kognitivt och behavioristiskt. Då 

eleverna är motiverade av inre faktorer så bygger motivationen på ett inre intresse 

och då även ett inre behov. Maslows (1987) behovshierarki utgår uteslutande av inre 

behov som då också endast bygger på inre faktorer. Det innebär att när eleverna 

känner sig motiverade av inre faktorer så bygger detta på att eleverna är på väg mot 

det som Maslow (1987) kallar för självförverkligande. I elevernas fall så utgår deras 

självförverkligande under matematiklektionerna i att de vill utveckla sin 

matematikkunskap. Detta gäller framförallt de eleverna som såg en användning av 

matematiken och poängterade vikten av att lära sig. Det går även utgå från den 

kognitiva synen och då är det framförallt intellektuella behov som styr eleverna 

under matematiklektionerna. Piaget (1976) menar att behoven uppkommer hela tiden 

för att balansera oss så att vi hela tiden har jämvikt. Behoven kommer alltså inifrån 

eleverna men kan ha påverkats av yttre faktorer för att uppstå likväl som av inre 

faktorer. Det innebär att eleverna antingen själva känt ett behov av att utvecklas i 

matematiken eller att faktorer utifrån har gjort att eleverna känner detta behov. Då 

eleverna motiveras av yttre faktorer så kan det istället sättas i förhållande till 

Skinners (2008) behavioristiska teori om motivation, att all motivation kommer ur 

yttre förstärkningar. Under matematiklektionerna så handlar det mest om arrangerade 

förstärkningar som läraren påverkar, genom att sätta upp sidgränser som eleverna 

måste ha passerat för att inte få hem extra läxa. Betygen som snart kommer för de 

eleverna som går i årskurs 6 är också en arrangerad förstärkning men då i en mer 

positiv tappning. Eleverna som arbetar flitigt och är duktiga på matematik får en 

belöning i ett bra betyg. De eleverna som dock inte jobbar flitigt och är bra på 

matematik kan dock se betygen som en bestraffning i fall det är lågt.   

Då eleverna inte kände sig så motiverade så berodde det väldigt ofta på yttre faktorer 

såsom att det var pratigt och stökigt i klassrummet. Just yttre faktorer som påverkar 

motivationen på ett negativt sätt var något som lärarna i Thoréns (2009) 

undersökning nämnde som en jobbig del. Dessa yttre faktorer som lärarna upplevde 

hindrade var dock svårare att förekomma för lärarna och de blev ett hinder i deras 

arbete med att motivera eleverna. Några av eleverna menade på att det som gjorde att 

de tappade motivationen var när det hade hänt något hemma eller i skolan. Detta är 

just en sådan faktor som kan vara svår för läraren att förhindra. En annan sådan 

faktor som minskade elevernas motivation var när de fick för svåra uppgifter eller 

när de inte fick den hjälp de behövde.  

Eleverna fick frågan vad de tyckte var lätt och vad de tyckte var svårt i matematiken 

och om detta var roligt eller tråkigt. Det som framkom då var att eleverna tyckte det 

var både roligt med lätta och svåra uppgifter, dock beroende på hur lätta och hur 

svåra. Det var roligt med lätta uppgifter ibland för då gick det snabbt och man kom 

långt i boken, men det fick inte vara för lätt under för lång tid för då ansåg eleverna 

att det blev tråkigt. De svåra uppgifterna tyckte eleverna var roliga så länge som de 

inte var så svåra att de inte hade en aning om hur de skulle räkna eller om de inte fick 

hjälp med hur de skulle utföras. Eleverna tyckte mycket om att få utmaning i 

matematiken vilket de fick med lite svårare uppgifter. Flera av eleverna sa att de 

tyckte bäst om när det var lagom svåra uppgifter. Denna bild stämmer väl överens 

med den Arnegård (2006) beskriver för att man ska kunna uppleva flow. För att flow 
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ska infinna sig så krävs att uppgiften/aktiviteten ligger på rätt svårighetsgrad i 

förhållande till personens kunskaper.  

Flera av eleverna ansåg att lektionerna i matematik skulle bli mer motiverande om de 

innehöll mer praktiska övningar så som matematikspel och lekar. I de 

examensarbeten som skrivits av Kinnunen och Stenman (2002), Ejrevi och 

Johansson (2003) och Gustavsson och Isomäki (2003) visade det sig att uppgifterna 

som eleverna fick på lektionerna spelade in på elevernas motivation. Just en ökning 

av motivationen kunde framförallt Gustavsson och Isomäki (2003) se bland sina 

elever som fick vara delaktiga i skapandet av uppgifterna som de sedan skulle räkna. 

Genom uppgifter som ligger eleverna nära eller som eleverna själva finner intresse i, 

så kan man få deras motivation att öka. I detta fall visade eleverna tydligt att en 

ökning av praktiska uppgifter i form av spel och lekar skulle öka deras motivation för 

matematiken än mer.  

Förutom mer praktiska uppgifter så önskade även några av eleverna att proven och 

diagnoserna de fick efter varje kapitel skulle vara mer utvecklande. Allt för att 

eleverna själva skulle kunna se hur de låg till i just den delen av matematiken. 

Hannula (2006) menar att vår motivation hänger starkt samman med våra känslor 

och att den utgår från behov som vi omvandlar till mål. Dessa mål är styrande och får 

oss mer motiverande. För de elever som önskade mer utvecklade prov och diagnoser 

låg troligen målet för dem väldigt nära deras prestation i matematiken. Genom att 

själva kunna läsa av hur väl de klarade uppgifterna i diagnoserna så kunde de också 

få en bild av sin egen prestation. Även Maslows (1987) teori om motivationen går att 

koppla hit då det sista steget i pyramiden är självförverkligande. Just detta 

självförverkligande kan sättas i förhållande till det som Hannula (2006) menar med 

att våra behov omvandlas till mål som ökar vår motivation.  

6.2.2 Skillnaden mellan låg- och mellanstadiet enligt eleverna 

Alla eleverna i årskurs 6 upplevde att det är skillnad mellan matematiken på 

lågstadiet och mellanstadiet. Det som eleverna framförallt framhöll var att det nu 

under mellanstadiet var svårare tal och att de fick lära sig svårare uträkningar. 

Eleverna sa också att det var mer som de kunde använda i vardagen och som var 

viktigt för framtiden. Trots att eleverna upplevde matematiken som något svårare nu 

under mellanstadiet, så ansåg de ändå att matematiken var mer motiverande nu än 

tidigare, även om de under lågstadiet tyckte om matematiken. Eleverna lyfte fram att 

det var mer utmaning och att just de lite svårare saker som de fick lära sig var 

roligare än det enkla som de lärde sig i lågstadiet. Eleverna kunde dels se en annan 

användning av matematiken men också att utmaning stämde överens med deras 

kunskaper. Att eleverna nu kunde se en användning av matematiken som de inte såg 

när de gick i lågstadiet, kan dels ha haft att göra med att uppgifterna för eleverna är 

mer verklighetsanpassade och/eller att läraren på ett sätt lyckats belysa vikten av 

matematiken. Den användningen som eleverna själva såg kan tyda på att eleverna har 

upptäckt matematikens sociala och intellektuella kontrast som Ricks (2009/2010) 

skriver om i sin artikel.  

De elever som inte tyckte om matematiken i lågstadiet berättade att det berodde 

antingen på språksvårigheter eller svårigheter med att förstå matematiken. Eleverna 

ansåg inte att de fick den hjälp de behövde när de gick i lågstadiet, vilket de dock 

fick nu under mellanstadiet. Eleverna som kände att matematiken inte var rolig 

och/eller motiverande på lågstadiet, hade enligt dem själva en lägre prestation i 
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matematiken p.g.a. deras svårigheter. Då eleverna idag upplever matematiken som 

mer motiverande och rolig samt ser en helt annan användning för den så har också 

deras prestationer i matematiken ökat. Pettersson (1990) skrev i sin avhandling om 

elevers prestationsutveckling i matematiken. Denna undersökning visade på elever 

som hade en hög prestation genom hela skolgången, de som hade låg prestation 

genom hela skolgången, de som började med låg och sedan höjde sin prestation, de 

som började högt och sedan sänkte sin prestation och de som hela tiden hade en 

medel prestation genom hela skolgången. De elever som inte tyckte att matematiken 

var motiverande i lågstadiet skulle tillhöra den grupp som började med låg prestation 

och som under tiden i skolan sedan höjde den. Om man ser till Atkinsons (1964) 

prestationsmotivation så spelar elevernas tidigare upplevelser och prestation in i 

motivationen. Matematiken är ett ämne i skolan som man blir bedömd i, därför så 

infinner sig alltså prestationsmotivationen när eleverna räknar matematik i skolan. 

För de elever som tidigare klarat uppgifter som påminner om den uppgift som de har 

framför sig så ökar motivationen för att klara den och tvärtom gäller för de uppgifter 

som eleven tidigare inte klarat. För de två eleverna som inte var motiverade i 

lågstadiet så låg troligtvis deras tidigare misslyckande till underlag för att minska 

deras motivation än mer. Men när dessa elever väl började lyckas med uppgifter i 

matematiken så ökade också deras motivation.  

Om vi ser till hur eleverna i årskurs 6 berättar att de upplevde matematiken i 

lågstadiet så kan man se en likhet med de eleverna som idag går i årskurs 3. De 

eleverna i årskurs 6 som sa att de tyckt om matematiken från början poängterade att 

detta var för att de upplevde att matematiken var rolig. Just rolig var ett ord som 

förekom mestadels hos eleverna i årskurs 3 då de fick frågan vad de tyckte om 

matematiken. Även de som idag går i årskurs 6 uttryckte detta men då med ett tillägg 

att den även är viktig. Kan det vara så att när eleverna går i lågstadiet så kan de se ett 

nöje med matematiken, matematiken är rolig. När eleverna sedan kommer upp i 

mellanstadiet och uppgifterna förändras, blir svårare och mer utmanande, så börjar 

eleverna även se en användning av matematiken. Piaget (1976) menar att vi 

utvecklas via olika stadier, men att motivationen uppstår på samma sätt inom varje 

stadium. Att vi utvecklas innebär ju dock en skillnad i mognaden och i den 

intellektuella utvecklingen. När eleverna blir äldre så utvecklas också deras sätt att se 

på saker. Matematiken är från början rolig för eleverna men utvecklar sig till att bli 

mer viktig och användbar. Det är dock viktigt att eleverna inte bara övergår till att se 

matematiken som viktig och användbar för det innebär att de bara ser den 

intellektuella biten i matematiken. För att eleverna ska fortsätta uppleva matematiken 

som rolig så krävs även att matematiken får vara social i skolan. Ricks (2009/2010) 

poängterar vikten av detta i sin artikel och önskar att skolan skulle få in mer av detta 

i matematikundervisningen.   
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6.2.3 Sammanfattning 

Motivation är ett komplext begrepp som har ett brett innehåll av definitioner och 

teorier. De eleverna som var med i den här undersökningen motiverades i första hand 

av inre faktorer då de upplever matematiken som ett roligt ämne. För flera av 

eleverna så spelade även yttre faktorer en stor roll i motivationen och ofta upplevdes 

det vara en växelverkan mellan olika faktorer som skapade elevernas motivation när 

de satt på lektionerna. Att eleverna i sexan upplever matematiken som ett mer 

motiverande ämne nu i mellanstadiet än det var i lågstadiet, tyder mest på att 

eleverna såg en större användning och nytta av ämnet, samt att uppgifterna gav 

eleverna rätt utmaning.  

För alla de elever som är motiverade på matematiklektionerna så beror mycket av 

deras egen upplevelse av ämnet i en samverkan med yttre påverkan. Samma sak för 

de elever som inte känner sig motiverade på matematiklektionerna. I undersökningen 

fanns inga elever som inte upplevde matematiken som motiverande i dagsläget, men 

där fanns två elever som en gång i tiden inte tyckte matematiken var ett motiverande 

ämne. För dem handlade det om en svårighet med att förstå i kombination med att de 

inte fick den hjälp som de behövde. Lärarna som Thorén (2009) intervjuade sa att 

svårigheten med att få eleverna motiverade var de hinder som uppkom så som att de 

t.ex. inte hann med att hjälpa alla elever då det var för stora klasser i många fall.  

Ricks (2009/2010) skriver i sin artikel om hur matematiken är både social och 

intellektuell. I dagens läge är det inget man ser särskilt ofta i skolan. Om man kunde 

överföra det som Ricks beskriver till skolans verksamhet så skulle troligtvis fler 

elever se den glädje och nytta med ämnet som de elever som jag intervjuade såg. Den 

sociala biten är framförallt det som saknas i skolan och också det som eleverna 

önskade sig mer av för att göra matematiken mer motiverande.   

6.3 Fortsatt forskning 

Denna undersökning är gjord bland ett urval elever på en skola, vilka i det här fallet 

endast gav en positiv bild av matematiken. För att få en än mer generell bild av hur 

eleverna ser på motivationen i matematiken så krävs att undersökningen blir större, 

att man har fler informanter. Man skulle också kunna bygga vidare för att se om 

eleverna upplever samma positiva inställning till matematiken även när de går i 

årskurs 9, för att få en helhetsbild av elevernas upplevelser genom hela grundskolan. 

Att genomföra intervjuer tillsammans med att observera eleverna under lektionstid 

ger en bild av hur eleverna faktiskt är när de är mitt uppe i matematiken.  
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BILAGA 1 

Hej 

Mitt namn är Jonna Svensson och jag är lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Just nu skriver jag mitt examensarbete och ska genomföra en undersökning bland 

årskurs 3 och årskurs 6 elever. Min undersökning handlar om vad som motiverar 

eleverna i matematiken och om deras motivation förändras över tiden i skolan. För 

att genomföra undersökningen vill jag intervjua några elever från varje klass. Jag 

kommer inte att använda några namn i det färdiga arbetet, eleverna kommer vara 

anonyma. Av de elever som får intervjuas kommer några elever från klassen 

slumpmässigt väljas ut för intervju.  

 

                         

            Ja, min dotter/son får intervjuas. 

 

               

             Nej, min dotter/son får inte intervjuas. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Jonna Svensson 

 

 

 

 

_________________________ _______________________________ 

Elevens namn    Målsmans underskrift 



2 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågorna 

Frågor som ställdes till alla eleverna i årskurs 3 och 6: 

1. Vad tycker du om matematiken i skolan? 

o (Varför är det så tror du?) 

2. Vad tycker du är lättast på matematiklektionerna? 

o Är det roligt/tråkigt? 

3. Vad tycker du är svårast på matematiklektionerna? 

o Är det roligt/tråkigt? 

4. Tycker du att du lärt dig något på matematiklektionerna?  

o (Har du något exempel?) 

5. Vad tycker du är motiverande på matematiklektionerna? 

6. Vad tycker du inte är motiverande på matematiklektionerna? 

7. Vad tror du skulle göra matematiklektionerna mer motiverande?  

 

Frågor som ställdes till alla elever i årskurs 6: 

 

8. Vad är skillnaden mellan matematiklektionerna på lågstadiet och nu i 

mellanstadiet? 

9. Vad tyckte du om matematiken i lågstadiet?  

o  (Varför var det så?)  

10. Är matematiken mer motiverande eller mindre motiverande nu i 

mellanstadiet än den var i lågstadiet?  

o (Varför är det så?) 

 

 

 


