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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning är att se vad lärarna i grundskolan ser som de viktigaste 
faktorerna för en motiverad matematikundervisning samt att ta reda på hur de gör för att skapa 
en sådan. Metoden som användes var av kvalitativ art med en enkät som startpunkt följt av 
intervjuer med ett urval av enkätrespondenterna. De resultat som framkommit i 
undersökningen visar till stor del på samma faktorer som återfinns i den befintliga litteraturen 
och vetenskapliga forskningen men det har även framkommit ett par nya faktorer som är av 
stor väsentlig vikt i det motivationshöjande matematikundervisningen, det handlar om 
Fingertoppskänsla och Räkne-stopp. 
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1. INLEDNING  
 
Att finna motivation hos elever i ett av skolans största ämnen är för mig högst intressant varpå 
jag finner lärare med motiverade elever i matematik beundransvärda. Hur gör lärarna för att 
motivera sina elever? Många elever har inställningen att det är svårt och att de inte kan redan 
från start, vilket inte underlättar för varken lärandet eller motivationen. Gustafsson och 
Mouwitz (2002) menar att många negativa känslor är förknippade med ämnet såsom rädsla 
för att misslyckas och ångest. Ämnet har en historia som svårt och abstrakt där man förväntat 
sig att alla inte kommer att lyckas. Det har varit ett ämne för att sortera ut de smarta och mer 
intelligenta från de som inte besitter den intelligensen. Det är förmodligen det som lever kvar 
och ligger till grund för många människors negativa inställning till matematik (Gustafsson 
och Mouwitz, 2002). 
 
Under min tid som lärarstudent, och speciellt under mina praktikperioder, har jag många 
gånger stött på faktorer som handlar om motivation. Motivation är komplext. Vi arbetar med 
barn och inte robotar, detta medför en stor utmaning där alla är individer. De fungerar på olika 
sätt, de arbetar på olika sätt och de motiveras på olika sätt. Därför handlar arbetet i 
klassrummet ofta om att få eleverna intresserade av ämnet och motiverade att lära samt 
utvecklas. Under min egen skolgång har jag oftast haft en positiv inställning till matematiken, 
jag har haft lätt för att lära och ett intresse för att lära vilket lett till goda resultat. Tyvärr ser 
det inte ut så för alla och många gånger har människor uttryckt sig som att det är svårt, 
krångligt och obegripligt. Många har haft den inställningen redan från början, förmodligen på 
grund av tidigare misslyckanden som skapat känslan av att man inte kan och inte är smart 
nog. Under min tid som lärarstudent har jag mött elever som redan i förskoleklass uttalat sitt 
missnöje med matematiken, det är svårt och värdelöst. Värdet av matematik är stort men som 
Gustafsson och Mouwitz (2002) menar så är matematiken ofta en tyst och osynlig del men 
finns i de allra flesta situationer  i vår vardag. Vi är omringade av matematik, vi använder den 
dagligen för att kategorisera och sortera och vi använder oss av olika metoder och strategier 
även om vi inte tänker på det. Att en elev som är i startgroparna för sitt matematiska lärande 
är  omotiverad till ämnet gör att intresset för att undersöka motivation i 
matematikundervisningen känns än mer relevant.  
 
Det är, vad jag har erfarenhet av, ett ständigt arbete som man som lärare tänker på mer eller 
mindre hela tiden, ibland omedvetet. Vi gör saker och olika val hela dagarna, dessa saker kan 
vara små eller stora men har alltid någon  effekt på våra elever. Vi gör val som ofta har en 
baktanke. Baktanken består i de flesta fall av något motivationshöjande, där vi vill få eleverna 
att arbeta med olika ämnesstoff eller utvecklas på olika sätt. Jag skulle säga att det är en 
ständig jakt på motiverade elever. För om de inte är motiverade, vad är de då? Hur får vi dem 
då till att arbeta, att utvecklas, att lära? Därför anser jag detta vara ett intressant område att 
undersöka vidare, det kommer förhoppningsvis ge mig och andra blivande samt redan 
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verksamma lärare mer kunskap till att hantera olika situationer, och veta vilka verktyg vi ska 
använda i just den situationen vi befinner oss i.  
 
Som blivande lärare ligger det därför i mitt intresse att skaffa mig mer kunskap om hur de 
redan verksamma lärarna bedriver sin undervisning och hur de skapar motivation hos sina 
elever. Anledningen till att jag valt att fokusera på matematiken som ämne är dels på grund av 
erfarenheterna och dels för att det är ett av våra största och viktigaste ämnen, det är det ämne 
som har flest timmar i grundskolan efter svenskämnet (Skolverket, 2017). Det är även ett av 
våra äldsta skolämnen som genom historien knappt ifrågasatts eller motiverats. Matematiken 
anses ha haft en positiv inverkan på individers resultat i andra ämnen, det har lett till ett 
utvecklat tänkande och större förmåga att hantera dessa. Trots att det har varit ett så negativt 
laddat ämne. Gustafsson och Mouwitz (2002) skriver också om att det var först vid 1980 års 
läroplan som staten ansåg sig behöva motivera varför matematik var ett viktigt ämne. Nu när 
det är det näst största ämnet i dagens skola vill jag undersöka hur lärarna arbetar med tanke på 
motivation samt vad de anser vara de viktigaste faktorerna för en motiverande 
matematikundervisning.  
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Läroplanen (Skolverket, 2011) säger att vi ska ge våra elever en livslång lust till att lära. För 
att göra detta behöver vi motivera våra elever i deras arbete. Vi behöver finna glädjen i att 
utmanas, utforska, utvecklas och lyckas. Trots detta visar en undersökning gjord av 
Skolverket (2003) att elevers intresse för matematik avtar ju äldre eleverna blir. I årskurs 4-5 
avtar intresset markant jämfört med hur intresset ser ut i de tidigare åldrarna. Eleverna tappar 
motivationen ju äldre de blir trots att det i vår läroplan (Skolverket, 2017) står att alla elever 
ska “stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” 
 
Skolverket (2017) menar även att vi ska skapa en så likvärdig utbildning som möjligt över 
hela landet där alla har samma rätt till en fullvärdig utbildning. Men de betonar att alla har 
olika förutsättningar och behov vilket gör att skolans undervisning aldrig kan utformas på ett 
och samma sätt för alla. De menar att undervisningen ska utformas på olika vis beroende på 
elevernas behov, bakgrunder och kunskaper samt att vi ska bidra till den livslånga lusten att 
lära där alla elever får finna sin unika egenart. 
 
Detta leder till att vi som lärare har ett stort ansvar att försöka skapa en motiverande 
undervisning där våra elever blir intresserade och får de förutsättningar som behövs för ett 
positivt och fortsatt lärande. Matematiken som är ett av våra största ämnen i grundskolan, sett 
till timplanen (Skolverket 2017), är därmed ett viktigt ämne för motivationsfrämjande arbete. 
I kursplanen för matematik finner vi att undervisningen ska leda till ett fortsatt intresse för 
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matematik där eleverna ges möjligheter till att utveckla sina kunskaper att använda 
matematiken såväl i vardagen som i arbete. 
 
 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Det här avsnittet kommer att redogöra för vad tidigare forskning säger. Motivation kommer             
att beskrivas som inre och yttre motivation och dess samspel med varandra. Faktorer som              
visat sig spela in på elevernas motivation kommer att tas upp och redogöras för under               
respektive rubrik. Dessa faktorer som tas upp i avsnittet är de som tydligt kunnat urskiljas               
som gemensamma i litteratur och forskning, de kommer dels från mina tidigare            
undersökningar i ämnet men även det som lästs just för detta arbete. 
 
2.1 Inre och yttre motivation 
 
Att definiera begreppet motivation är inte helt enkelt. Dels för att det beror på två huvudtyper                
av motivation, den yttre eller den inre men även en kombination av dessa, där de samspelar.                
Ahl (2004) har i sin text en tabell som består av vad Nationalencyklopedin och Svenska               
Akademins Ordbok säger om begreppen motiv, motivation, motivering och motivera. Hon           
framställer en slutsats av deras förklaringar på begreppen som;  
 

“skall förstås ungefär som det som får människan att göra något (och             
motivation eventuellt också “hur detta går till”). Det förstås vidare som något            
man kan ha eller sakna, något man kan få eller skaffa sig och något man kan                
ge någon annan. Det verkar finnas någon sorts substans i det. Ordet motivera             
betyder följaktligen att förse sig själv eller någon annan med denna substans.”            
(Ahl 2004, s.20) 
 

Hon har vidare försökt reda ut vad forskare säger om begreppen men som tidigare nämnts så                
är det inte helt enkelt. Ahl (2004) menar att forskarna överlag börjar att förklara hur               
komplicerat begreppet är och att det inte finns någon tydlig förklaring, för att sedan lägga               
fram sin egen uppfattning om vad motivation är. Ahl (2004) menar också att de flesta forskare                
verkar ändå anse att motivation är något som finns inom en människa och blir påverkat från                
de yttre faktorerna. Vidare finns där flera olika teorier om vad som motiverar en människa att                
göra något, det kan vara målinriktat beteende, fokusering, belöningar, socialisation eller så            
finns det forskare som menar att motivation inte bör användas som begrepp i forskning              
överhuvudtaget på grund av att det är ett för vagt begrepp. 
 
Forskare har med andra ord svårt att komma överens om vad som definierar begreppet              
motivation, något som även Jenner (2004) konstaterar i sin bok. Jenner menar att motivation              
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kan skapas det ska inte ses som något som antingen finns hos en människa eller inte. En lärare                  
kan skapa motivation hos sina elever genom ett positivt bemötande gentemot eleven, samt             
höga förväntningar. För att försöka klargöra begreppet motivation har Jenner skrivit;  
 

“Själva ordet ”motivation” härstammar från ett latinskt ord - ”movere” - som betyder             
”att röra sig”. Det är samma stam som i engelskans ”move”.           
Motivationsforskningens huvudfråga kan alltså (om)formuleras som: ”Vad är det         
som får människor att röra sig?” Jenner (2004, s. 37). 

 
Här menar Jenner att motivation är det som får människan, eleven i detta fall, att komma                
vidare. Han menar även att lärarens förväntningar på eleven bör vara höga och bemötandet              
positivt för att driva eleven framåt och in i ett motiverat arbete. På så sätt påverkar vi elevens                  
motivation utifrån. Detta handlar då om samspelet mellan inre och yttre motivation.  
 
 
2.2 Yngre och äldre, pojkar och flickor  
 
Carmichael, Callingham, & Watt (2017) har forskat kring vad som motiverar äldre, respektive 
yngre elever i grundskolan. De menar att det finns två olika faktorer som kontrollerar 
motivationen, den känslomässiga och den kognitiva, vilket sedan kom att visa sig vara 
skillnad på äldre och yngre elever. De har genomfört studien med hjälp av flera tester där 
nästan 500 elever och drygt 40 lärare i 17 olika skolor har ingått. Forskarna menar att det 
redan i  tidiga skolåren är viktigt hur vi möter matematiken i skolan, det är här vi sätter 
grunderna för hur den fortsatta utbildningen ska bli. Studien visar skillnad  mellan äldre och 
yngre elever, det som motiverar dem är att yngre elever visar sig ha ett större känslomässigt 
behov, de vill känna sig duktiga, medan äldre elever har ett mer kognitivt behov. Något mer 
som skiljer eleverna åt åldersmässigt är deras intresse för matematiken, de äldre eleverna visar 
inte lika stort intresse och engagemang som de yngre gör. Det visar sig även att pojkar är mer 
intresserade av att lära sig än vad flickor är (Carmichael et al. 2017). 
 
Att pojkar är mer intresserade av matematik och NO ämnen är något som Håkansson & 
Sundberg (2012) skriver om i sin bok, de menar att forskningen visat att flickor har en låg 
självkänsla i dessa ämnen medan pojkar tycks ha det motsatta, de värderar sina kunskaper i 
dessa ämnen högt vilket förmodligen är det som kan kopplas ihop med det som Carmichael et 
al. (2017) forskning visat, att pojkar har ett större intresse för matematik. Pojkar har dock 
överlag sämre skolresultat än flickor, något som forskningen inte riktigt kan ge några tydliga 
svar på enligt Håkansson & Sundberg (2012), de lyfter fram vissa faktorer som kan påverka 
pojkarna och deras dåliga studieresultat som, samhällets förväntningar och “machokultur”.  
 
Attard (2011) menar att orsaken till att elevernas intresse för matematik sjunker kan vara att 
lärarens strategier inte är  anpassade och kursplanen inte är tillräckligt utmanande eller helt 
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enkelt känns irrelevant för eleverna, att en koppling till verkligheten och ett konkretiserande 
av ämnet inte är befintligt. Detta stämmer överens med både Sandström (2018) och 
Skolverket (2003). Sandström (2018) menar att samhällets och framförallt politikernas krav 
och förväntningar “stressar sönder” dagens elever. Det fråntar dem all lust till att lära och 
utvecklas, allt mod och engagemang för att ens våga försöka sig på olika arbetsuppgifter. Han 
menar att vi ständigt jagar förbättringar och aldrig är nöjda med det som eleverna skapat, det 
finns alltid utrymme för en kommentar om att något hade kunnat gjorts annorlunda istället för 
att helt enkelt nöja sig med resultatet som blev. Det kan då tänkas att ju äldre eleverna blir, 
mer medvetna blir de om de olika kraven, betygen, kriterierna och förväntningarna från 
omgivningen och därmed sjunker motivationen. Sandström skriver om glädjen att skapa något 
och då i de kreativa ämnena, slöjd, bild eller hemkunskap och glädjen det ger, det är något 
som även skolverket (2003) benämner som en viktig del för eleverna. De menar att de 
konkreta och praktiska ämnena är av stor vikt för elevernas kunskapsinhämtning. De förklarar 
elevernas sjunkande intresse för matematik med resonemanget att det i de tidiga åldrarna 
används  konkreta arbetssätt samt material vilket tycks falla bort ju äldre eleverna blir. De 
menar att det är i årskurs 4-5 som elever börjar vackla i sitt intresse. Här är det dock en 
gränsdragning mellan de svagare och de starkare eleverna som utgör det minskande intresset. 
För övrigt är årskurs 5 en tid då eleverna tycks ha en stark tilltro på sin matematiska förmåga 
(Skolverket 2003). De jämför de första åren i grundskolan (F-3) med de sista (7-9) varpå detta 
visar helt olika arbetssätt. I de tidigare åren består undervisningen av konkret material, lekar, 
spel, estetiskt arbete och oftast direkt återkoppling på elevernas prestationer. I de senare åren 
är det dock helt annorlunda, där består arbetet av någon enstaka genomgång vid nytt 
arbetsområde varpå eleverna arbetar individuellt i sina matematikböcker och med analyser, 
därefter genomförs prov och rättas. Det sociala samspelet som forskare gärna förespråkar när 
det gäller motivation i matematiken finns med andra ord inte i de senare åren samt att den 
formativa bedömningen tycks bytas ut mot summativ bedömning. Det är troligen anledningen 
till att de yngsta eleverna framhåller matematik som ett av de roligaste ämnena medan de 
äldre elevernas intresse för matematik avtar markant i de sena grundskole-åren (Skolverket 
2003). 
 
 
2.3 Klassrumsklimat 
 
Ett tillåtande klassrumsklimat där trygghet och individualisering av eleverna återfinns samt ett            
kunskapsinriktat sådant verkar vara nyckeln till ett motiverat arbetssätt. Klassrumsklimat          
innefattar flera underfaktorer, varför jag valt att dela upp detta avsnitt för att redogöra på ett                
tydligare sätt. Ett klassrum är något som Lärarförbundet (2008, s. 75) har valt att benämna               
som “en social arena som olika aktörer, med olika förutsättningar och intressen, tar i              
besittning.” Tolkningen kan då vara att alla i ett klassrum är med och påverkar              
klassrumsklimatet på ett eller annat vis. Hagland, Hedrén & Taflin (2005) menar att det är               
viktigt att läraren är med och redan tidigt skapar ett sådant klimat, ett tillåtande klimat.               
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Klassrumsklimatet kan ses som avgörande för huruvida eleverna tillägnar sig ämnesstoffet           
eller inte, jag har valt att redogöra närmare för Trygghet, Varierat arbetssätt, Prestation eller              
kunskapsklimat samt Lärarens engagemang och intresse som jag ser som de stora delarna i ett               
klassrumsklimat. 
 
 
2.3.1 Trygghet 
 
Durksen, Way, Bobis, Anderson, Skilling, & Martin (2017) har genomfört en studie bland 
elever som, redan från början, hade högre motivation än andra elever. Lärarna i denna studie 
vill gärna framhålla tryggheten i klassrummet som en av de viktigaste delarna. De anser att 
eleverna måste känna att de kan fråga om de inte förstår, även om deras fråga låter dum. Det 
ska vara ett icke dömande klassrumsklimat eleverna möter, på så vis kan de känna sig trygga 
och inte bli rädda för att göra eller svara fel. Att våga räcka upp handen och säga att man inte 
förstår är för vissa elever svårt. Eleverna ska veta att ingen blir arg eller besviken om de 
svarar fel, det följer inte några negativa konsekvenser för att man inte förstår. Det är vad 
lärarna till dessa elever med hög motivation anser vara viktigast i klassrummet (Durksen, et 
al. 2017). Denna hypotes visar sig, tillsammans med andra faktorer, stämma överens med 
verkligheten. Det som visar sig ha störst betydelse för att lyckas höja elevernas motivation 
och engagemang är  att ha en enkelhet och trygghet i sin undervisning. Arbetet behöver inte 
krånglas till mer än vad som behövs, det ska finnas en tydlighet i både arbetet men även i 
förväntningarna från lärarens sida. En förutsägbarhet där eleverna vet hur upplägget ser ut, är 
även detta en positiv faktor som påverkar elevernas motivation. Att de kan arbeta i lugn och 
ro i en miljö där de känner sig trygga, de vet vad som kommer hända och hur dagen ser ut 
samt hur arbetspassen är utformade. Strukturen i arbetet bör vara genomtänkt från lärarens 
sida så det inte uppkommer några onödiga frågetecken eller förvirring. Som lärare krävs att du 
är en ledare som är trygg och säker och vet vad du gör och varför det görs vilket ger eleverna 
trygghet. 
 
Hagland et al. (2005) menar att det är viktigt att allt i klassrummet sker i en positiv anda för 
elevernas trygghet, att våga visa sina förslag till lösningar eller att våga försöka sig på ett svar 
även om man inte är helt säker bör ske i ett uppmuntrande och positivt klimat. Att eleverna 
också vågar ifrågasätta varandras lösningar på matematiska problem utan att det blir ett 
kritiserande är av stor vikt. Det ska inte handla om vem som vet mest utan ett klimat där man 
kan diskutera sig fram till lösningar och hjälpa varandra att förstå. Det sociala lärandet som då 
uppstår är något som Stensmo (2008) också påpekar som viktig för elevernas känsla av 
trygghet i klassrummet. Han menar att man  genom grupparbeten kan  uppnå flera sociala 
mål. Dessa mål skulle kunna kopplas samman med Hagland et al. (2005) syn på ett tryggt 
klassrumsklimat. Där man genom  grupparbeten tränar på empati, diskussioner samt 
samarbetsförmåga. Till sist kan man konstatera att ett tryggt klassrumsklimat är något som 
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forskarna anser viktigt och den sociala delen spelar en stor roll, både i elevernas relationer till 
varandra men även i en lärar-elev relation. 
 
 
2.3.2 Varierat arbete 
 
Lindström & Pennlert (2016) menar att olika metoder kan användas för att främja lust och 
lärande hos elever. Dessa metoder ska väljas utifrån olika faktorer, vad som ska läras och vem 
som ska lära spelar stor roll och är avgörande för vilken metod man väljer och hur det 
motiverar eleverna att arbeta med ämnesstoffet. De menar också att variationen mellan 
metoderna är av största vikt vad gäller motivation. Vi kan i alla ämnen använda oss av 
metoder som inte generellt används just där, i den situationen, detta kan leda till en större 
nyfikenhet och lust att lära samt variationen mellan dessa metoder. Att variera mellan metoder 
kan låta som en självklarhet, dock kan det vara lätt att fastna i något som fungerar i allmänhet 
bra. Alla elever kan behöva variation för att hitta “sitt” sätt. Att ge eleverna en varierad 
undervisning gynnar lärandet i stort, de får fler verktyg att arbeta med vilket i sin tur leder till 
en ökad motivation då de känner att de behärskar fler situationer. Hagland, Hedrén & Taflin 
(2005) menar att man som lärare ska framföra positiv feedback på de metoder och begrepp 
som eleverna använder och försöka lyfta eleverna i det som blivit bra och fortsätta därifrån. 
De menar att eleverna blir mer motiverade när de får fortsätta sitt arbete i metoder och 
tankeprocesser de behärskar.  
 
Att utmana eleven inom den proximala utvecklingszonen som Vygotskij menar är något som 
även det ses som motiverande och utvecklande, Carmichael et al (2017) menar att en 
varierande undervisning är av betydelse för elevernas fortsatta intresse, samtidigt som de ska 
känna sig trygga i det som de arbetar med ska de hela tiden utmanas inom rimliga gränser. Att 
utmana inom rimliga gränser är det som Vygotskijs teori bygger på, när vi har lärt oss något 
nytt så är vi inom räckhåll för att lära nästa steg, nästa nivå (Säljö, 2014). Dock menar 
Håkansson & Sundberg (2012) att för att motivera våra elever finns det ingen enkel väg att gå 
och om vi lyckas motivera i en lärandesituation är det ingenting som säger att de är 
motiverade vid nästa tillfälle. Det är ingenting som är ihållande utan det är i högsta grad 
föränderligt samt att motivationen sägs vara kontextbunden både vad gäller relationer och 
uppgifter samt undervisning och stöd. Att en lärare är beredd att låta elever byta metod eller 
ändra upplägget under arbetets gång kan vara avgörande menar både Imsen (1999) och 
Boström & Svantesson (2007). De menar att en lärare måste anpassa undervisningen och 
metoderna efter varje enskild individ även om de har en grund att utgå från som är anpassad 
efter klassen som helhet. Att eleven får ligga på rätt nivå kunskapsmässigt och efter vad den 
behärskar är av största vikt. Att forskare verkar vara överens angående variation i arbetssätt 
och metoder är tydligt, de förespråkar samma faktorer som viktiga och betydelsefulla, att 
utmana inom rimliga gränser, att individanpassa uppgifter och att variera mellan metoder för 
att på så sätt nå alla elever är viktigt. Hagland et al. (2005, s. 17-18) menar att “En lärare kan i 
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viss mening inte lära sina elever någonting, men hon kan skapa goda miljöer för lärande åt 
sina elever”. 
 
 
 
 
 
2.3.3 Prestation eller kunskapsklimat 
 
Carmichael, Callingham, & Watt (2017) menar att en faktor som visat sig ha betydelse för 
elevernas motivation och engagemang i matematikundervisningen var på vilket pedagogiskt 
sätt läraren lade upp sitt arbete. Ett prestationshöjande klassrumsklimat visade sig ha mer 
negativa effekter än ett kunskaps behärskande klimat. Det gjorde med andra ord inte eleverna 
mer motiverade att lära sig matematik genom att tävla med sina klasskamrater. Det påverkade 
dem på så sätt att glädjen i arbetet försvann när de kände sig pressade att prestera. 
 
Hur lärare lägger upp sin pedagogiska undervisning och vilken målsättning som finns med är 
något som Park, Gunderson, Tsukayama, Levine & Beilock (2016) har undersökt i sin 
forskning. De har jämfört mellan prestationshöjande klassrumsklimat och  kunskaps 
behärskande klassrumsklimat och deras resultat visar på samma slutsats som Carmichael et al. 
(2017), att ett prestationshöjande klassrumsklimat inte är motivationsfrämjande för eleverna. 
Det klassrumsklimat som då skapas är en plats där de duktiga eleverna syns och hörs och 
framträder allt mer, samtidigt som de “mindre duktiga” eleverna, som egentligen är de som 
behöver få komma fram, är de som blir drabbade av detta och försvinner i mängden. De 
duktiga elevernas prestationer kommer att sticka ut och de kommer bli belönade samt 
uppmärksammade för deras “smarthet”. De något sämre eleverna kommer känna sig alltmer 
misslyckade i sin utveckling och därigenom tappar de sin motivation och sitt engagemang 
(Park et al. 2016).  
 
Om läraren istället arbetar mot ett kunskapsinriktat lärande där målet är att eleverna ska 
behärska ämnet och uppgifterna leder detta i sin tur till ett mer motiverat arbetssätt visar Park 
et al. (2016) i sin forskning. Känslan av att förstå och behärska ett ämne leder till att eleverna 
vidareutvecklas då de finner motivation och intresse för att fortsätta. Detta arbetssätt ger 
eleverna en känsla av att ansträngning och kämparglöd ger framgång och utökad kunskap, 
vilket skapar en positiv känsla. Det i sin tur leder till mer kämparglöd, mer intresse, mer 
kunskapstörst hos eleverna. Dahlqvist (2000) menar att elever är nyfikna och kunskapstörstiga 
till grunden och får de arbeta på ett sådant sätt att de ser sammanhanget mellan kunskapen och 
nyttan med den så ökar deras intresse. När intresset ökar så ökar motivationen till att lära och 
veta mer.  

15 



 

 
 
 
 
2.3.4 Lärarens engagemang och intresse 
 
Känslorna, utstrålningen samt det engagemang som läraren frambringar, är avgörande för 
motivationen menar Håkansson & Sundberg (2012). De menar också att motivation är något 
som föds genom samspelet mellan lärare och elev. När en lärare är intresserad av elevens 
arbete och visar ett genuint engagemang samt frambringar en konfliktfri relation till eleven 
skapas det stöd som eleven behöver för att motiveras till fortsatt arbete. Ett lärande som sker i 
ett socialt samspel under gemensamt intresse bidrar till ökad motivation. 
 
Även Durksen, Way, Bobis, Anderson, Skilling, & Martin (2017) menar att lärarens 
engagemang spelar en stor roll i elevernas motivation, att ha en lärare som brinner för vad 
han/hon gör leder oftast till mer motiverade elever än en lärare som inte är intresserad av 
ämnet. Carmichael, Callingham, & Watt (2017), menar i sin studie att även om en lärare har 
ett stort engagemang för ämnet matematik kommer hans eller hennes elever inte automatiskt 
tillägna sig ämnesstoffet. Det kan väcka intresset hos eleverna att ha en lärare som är 
intresserad, men för att skapa motivation och engagemang från elevernas sida krävs det av 
läraren att han eller hon skapar utmanande lärmiljöer för barnen. En lärare som inte har ett 
eget intresse för ämnet kan få eleverna att uppnå olika delmål, men kommer förmodligen inte 
skapa något genuint intresse från elevernas sida. En lärare behöver med andra ord både ha 
intresse, engagemang och  tid för att skapa lärsituationer som verkar motivationsfrämjande i 
ämnet. 
 
Boström och Svantesson (2007) pekar på relationerna mellan lärare-elev, lika som Håkansson 
& Sundberg (2012), och vikten att nå motiverade elever. De menar att en lärare som bemöter 
eleven på ett positivt sätt skapar en god relation till eleven och att den sociala delen är 
avgörande för motivationen. En lärare som enbart ser till inlärningen av kunskap och inte vill 
ha någon relation till sina elever leder oftast eleverna till ett omotiverat arbete där en 
ytinlärning sker enbart för att uppnå vissa kriterier. Vidare menar Håkansson & Sundberg 
(2012) att lärarens sociala kompetens är en av de viktigaste, att skapa goda relationer och 
arbeta formativt leder till motiverade elever.  
 
 
2.4 Hem, föräldrar och skola 
 
Hemmet, föräldrarna och skolan bör ha ett gott samarbete menar läroplanen (Skolverket,            
2017). Ett samarbete som innefattar att vi som lärare ska ha en fortlöpande kontakt med               
hemmet samt att vi ska iaktta elevens personliga situation samt integritet och respektera             
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denne. Vi ska också, som alla andra som jobbar i skolan, samarbeta för ett utvecklande av                
skolans verksamhet. För att ytterligare förtydliga vilket stort ansvar hemmet i samarbete med             
skolans personal har, citerar jag läroplanens värdegrund;  

 
“Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga          
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer        
och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och           
generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att            
överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper –           
från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras              
ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i           
samarbete med hemmen.” (Skolverket, 2017) 

 
Skolan och hemmet bör ha ett gott samarbete för att gynna eleven. Det är en faktor som har                  
visat sig spela en viktig roll i elevernas motivation, enligt Park et al. (2016). Genom deras sätt                 
att kommentera och reflektera över sina barns prestationer och kunskaper i skolan kan de              
påverka elevernas självförtroende samt självkänsla i stor grad. Det i sin tur påverkar             
motivationen och engagemanget som eleverna känner inför matematiken i skolan. Park et al.             
(2016) skriver om olika sätt att bemöta sitt barn som förälder. Att säga till sitt barn att “Du är                   
smart du!” när hen lyckas med en uppgift ger barnet en viss sorts stämpel. Det blir en roll,                  
smart är något man är och när man är det klarar man vad som helst. Hur blir det då vid en                     
motgång, när svaret inte bara finns där? Då ställs barnet inför en rejäl utmaning och arbetet                
blir inte lika roligt och stimulerande, vilket leder till att barnet tappar motivationen till att               
fortsätta arbeta.  

 
Vikten av att säga till sitt barn att man ser att de försökt, att de ansträngt sig och uppnått ett 
resultat genom ihärdigt arbete är enorm. Vid ett sådant bemötande ger man barnet en känsla 
av att vid nästa utmaning lönar det sig att kämpa till man uppnår ett resultat. Det visar  att det 
är okej att behöva försöka kanske både en och två gånger innan man lyckas, men att ge upp 
inte bör vara ett alternativ. Vilket leder till en bättre självkänsla vid insikten att man inte 
behöver vara något, utan att resultat kommer genom hårt arbete. Detta ger större motivation i 
det matematiska arbetet (Park, et al. 2016). För att föräldrarna ska ha en möjlighet att bemöta 
sina barn rätt så krävs det att vi som lärare tillsammans med föräldrarna skapar  ett gott 
samarbete. Har vi inte det så kan föräldrarna omöjligt veta, och än mindre klara av att bemöta 
sina barn i de arbete som de just nu befinner sig i. 
 
 
3. SYFTE  
 
Syftet med denna undersökning är att se vad verksamma lärare anser vara de största och 
viktigaste faktorerna för en motiverande och lyckad undervisning i matematik samt undersöka 
hur de gör för att skapa en sådan. 
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3.1 Frågeställningar 
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 
  
1. Vilka faktorer anser lärarna vara de viktigaste i en motivationshöjande           
matematikundervisning? 
 
2. Hur skapar lärarna en motiverande matematikundervisning?  
 
 
 
 

4. METOD 

I det här avsnittet kommer urvalet av respondenter att redogöras för samt de Forskningsetiska              
principerna, det kommer även beskrivas hur undersökningen gått tillväga genom Procedur och            
Analys. Där beskrivs hur såväl enkät som intervju frågor är utformade samt kort om vilka               
frågeområden de berör, bilagor till dessa kommer att bifogas sist i arbetet.            
Datainsamlingsmetoder samt Reliabilitet och validitet kommer redogöras för under detta          
avsnitt. 

 

4.1 Urval 
 
I den här undersökningen har sex lärare från fyra olika skolor ingått. De har olika lång                
erfarenhet, alla är utbildade lärare men med något varierande utbildning på grund av             
lärarutbildningens olika former under tid. De arbetar i olika årskurser från förskoleklass till             
årskurs fem. Några av lärarna undervisar extra mycket i just matematik, de andra i alla ämnen                
då de arbetar i de yngre årskurserna. Lärarna som valdes ut var resultatet av ett målstyrt urval,                 
Bryman (2011) menar att forskare ofta använder sig av målinriktat eller målstyrt urval då de               
gör kvalitativa intervjuer. Det urval som gjordes för den här undersökningen grundar sig på ett               
målstyrt urval då jag anser dessa lärare ha intressant och varierande kunskap samt beprövad              
erfarenhet att dela med sig av. De arbetar både i stad och på landsbygd varpå detta samt                 
variationen i de olika årskurserna ansågs ge ett intressant och brett spektrum på lärarnas              
åsikter, tankar och kunskap i ämnet. Bryman (2011) påpekar att ett sådant urval ofta lämpar               
sig väl när forskaren vill nå respondenter som kan vara relevanta för forskningsfrågorna.             
Forskaren försöker då nå någon sorts överensstämmelse mellan frågor och urval. Han menar             
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också att målstyrt urval kan tolkas på flera olika sätt och ha fler tillvägagångssätt men att det                 
som utgör grunden för ett sådant urval är att de syftar till att få forskningsfrågorna besvarade                
på ett så korrekt sätt som möjligt. 
 
4.2 Forskningsetiska aspekter 
 
En grundingrediens i alla undersökningar bör vara respekten för deltagarna, det vill säga             
respondenterna. Det finns vissa forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till menar Johansson &             
Svedner (2006). Dels handlar det om att deltagarna skall ges en tydlig bild över vad               
undersökningens syfte är så de förstår vad det är de deltar i. Andra delar är att man som                  
respondent ska ha möjligheter att ställa frågor och att få dessa besvarade på ett sanningsenligt               
sätt och även att de har möjlighet att dra sig ur utan några följder om de skulle vilja det.                   
Anonymitet är en annan stor del i undersökningar, som forskare är man skyldig att hålla alla                
uppgifter under sekretess så länge man inte kommit överens om annat med sina respondenter.              
Respondenternas anonymitet skall skyddas och det ska inte gå att identifiera någon av lärarna              
genom att läsa arbetet, är de dessutom inte myndiga måste respondenternas målsman            
godkänna att de medverkar i en undersökning, man behöver som forskare ha ett tillstånd i ett                
sådant läge (Johansson & Svedner, 2006). Då alla mina respondenter är vuxna behövs inget              
tillstånd mer än ett muntligt avtal oss emellan. De medverkande lärarna kommer ej att nämnas               
vid namn i denna undersökning, för enkelhetens skull kommer de benämnas som Lärare A, B,               
C, D, E och F. Varav lärare E och F enbart medverkar i enkät och inte i intervju. 
 
 

4.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Den här undersökningen har genomförts på ett kvalitativt arbetssätt med en enkät följt av en               
intervju. Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor varför den ses som en kvalitativ och                
inte kvantitativ metod. Bryman (2011) menar att en fördel med enkäten för respondentens del              
är att den går att genomföra när tillfälle och tid ges, till skillnad från en intervju som behöver                  
sin specifika tid. De frågeområden som behandlades i enkäten var dels bakgrundsfrågor som             
tydliggör lärarnas olika erfarenhet, utbildning, vilken årskurs och vilka ämnen de undervisar i             
samt om de arbetar själva eller med hjälp av resurs. Även läromedel och arbetssätt utgör en                
del av frågorna. Sedan följde frågor som berör frågeställningarna, olika faktorer mäts            
angående hur lärarna tror dessa påverkar elevernas motivation, hur de gör för att motivera sina               
elever samt frågor om vad som bidrar till ett motiverande klassrumsklimat och om de anser               
sig ha det. Enkäten avslutades med en öppen del där läraren själv ges möjligheten att berätta                
om den har något mer att tillägga. Intervjufrågorna formulerades sedan vartefter enkätsvaren            
togs emot. Därför ser alla intervjufrågor olika ut, de är alla personligt utformade utifrån              
respondenternas enkätsvar. Detta för att ta vara på möjligheten att utveckla respondenternas            
svar och få en tydligare bild av vad de menade i sina svar. Några intervjufrågor är                
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återkommande i alla intervjuer, de ses som mer generella frågor som kan röra alla lärare men                
som är högst relevanta för undersökningen. Johansson och Svedner (2006) menar att i ett              
examensarbete för lärare är kvalitativ intervju en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna.           
De menar också att det finns två olika typer av intervjuer, den ena är strukturerad intervju och                 
den andra kvalitativ. Den strukturerade innehar fasta frågeområden och öppna svar vilket även             
den kvalitativa gör, det som skiljer dessa är att den kvalitativa intervjun har frågor som               
varierar från person till person. Det gör att ingen intervju blir den andra lik. Man vill med                 
denna metod få så uttömmande svar som möjligt av sina respondenter och därav styrs              
intervjun till viss del av respondentens svar samt de frågeområden som finns. Eftersom man              
på förväg inte vet exakt vad som kommer tas upp så är det en fördel att spela in dessa                   
intervjuer (Johansson & Svedner, 2006). Intervjuerna i detta arbete spelades alla in och de har               
varierat i vilken utsträckning de har kommit “utanför” de redan i förväg formulerade frågorna.              
Enkäten är bifogad som Bilaga 1. Följt av intervjufrågorna som låg till grund för intervjuerna               
som sedan kom att utvecklas under samtalets gång, dessa bifogas som Bilaga 2,3,4 och 5. 
 
 

4.4 Procedur  
 
De lärare som kontaktades och tillfrågades att delta i studien var alla positiva till att delta och                 
de informerades redan från start om hur undersökningen var tänkt att gå tillväga med en enkät                
som utgångspunkt följt av en eventuell intervju. Enkäten formulerades i Google forms            
(Google, 2018) som är ett enkätverktyg som på ett smidigt sätt ger en tydlig översikt över alla                 
svar både enskilt och gemensamt. Verktyget för automatiskt in svaren och formulerar tabeller             
och diagram som ger en klar översikt över de slutna frågorna. När frågorna utformas finns               
många valmöjligheter bland både öppna och slutna frågor, det kan vara hur långa svar man               
som skapare tillåter respondenterna att ge eller huruvida man vill ha kryssfrågor eller linjära              
skalor. När sedan frågorna är klara skickas enkäten ut med e-post, varpå respondenten svarar              
via en länk och svaren registreras direkt i enkäten. Där kan skaparen sedan bläddra fram och                
tillbaka mellan svaren samt få en sammanfattning av alla svar. Enkäterna fick därefter utgöra              
underlag för intervjuernas frågor.  
 
Fyra av de från början sex lärarna valdes ut till intervjuer, urvalet grundade sig på dels tid och                  
tillgänglighet samt även relativitet, de som arbetade i de något äldre åldersgrupperna            
intervjuades därför inte då jag valde att inrikta undersökningen på de yngre åldrarna (F-3).              
Efter en genomläsning av enkätsvaren formulerades uppföljningsfrågor. Dessa följdfrågor         
utgjorde en del av intervjufrågorna tillsammans med andra frågor som formulerades utifrån            
den vetenskapliga litteraturen. Ordningen på frågorna i intervjuerna blandades ibland på           
grund av intervjuns styrning och vilka frågor som kunde leda till en annan. Detta är något som                 
kallas för semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Bryman menar att det är ett begrepp             
som täcker många olika exempel på intervjuer, de brukar utgå från en uppsättning frågor men               
där det även finns möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum              
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på vardera lärares arbetsplats, där fokusering på frågorna och samtalet låg till grund, de              
spelades in för att inte gå miste om något väsentligt samtidigt som anteckningar gjordes. 
 
 
4.5 Analys 
 
Analysen av materialet genomfördes i omgångar. Enkätsvaren analyserades först eftersom de           
skulle ligga till grund för intervjufrågorna. Johansson & Svedner (2006) menar att en bra              
metod för att skaffa sig underlag till en intervju är exempelvis en observation. Jag valde               
istället att låta en enkät ligga till grund för intervjun. Med hjälp av enkätverktyget Google               
forms (2018) var det enkelt att skaffa sig en överblick av svaren då verktyget sammanställer i                
både diagram och samlade svar under frågorna. Enkäterna skrevs ut enskilt och analyserades             
vidare för att skapa följdfrågor och fylla ut de områden som ansågs behöva redogöras för               
ytterligare. 
 
Efter genomförda intervjuer med tillhörande inspelningar så lyssnades dessa av och           
anteckningar om de viktigaste punkterna i varje intervju gjordes. Anteckningarna jämfördes           
sedan med varandra i en helhetsanalys. En helhetsanalys är ett sätt att finna likheter i det                
insamlade materialet (Holme & Solvang, 1997). Dessa likheter kunde sedan användas för att             
skapa teman i resultatdelen. När allt material lyssnats igenom och tematiserats, lyssnades allt             
av igen fast denna gång efter de olika områdena för att finna de citat och kommentarer som                 
skulle komma att utgöra resultatdelen. När citat eller kommentarer lagts in i texten,             
kontrollerades det att transkriberingen blivit korrekt genom att lyssna ytterligare en gång och             
samtidigt läsa vad som skrivits. Allt för att inte missuppfatta eller av misstag tappa viktig               
information eller viktiga formuleringar. 
 
 

4.6 Reliabilitet och validitet 

I kvalitativa undersökningar, som den här, finns vissa svårigheter med att bedöma reliabilitet             
och validitet då begreppen är mer inriktade mot kvantitativa undersökningar menar Bryman            
(2011). Han redogör för olika alternativa begrepp som kommer från olika forskare som kan              
anpassas till en kvalitativ undersökning. Några av dessa begrepp han tar upp som alternativ är               
tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet är något som även Johansson & Svedner (2006)            
använder i relation till reliabilitet. De använder sig även av ordet noggrannhet i detta              
sammanhang. De menar också att reliabiliteten är i praktiken aldrig perfekt, olika människor             
ser saker ur olika synvinklar och man uppmärksammar saker annorlunda. Det som styrker             
reliabilitet i den här undersökningen är att alla blivit intervjuade av samma person, det vill               
säga mig själv. Detta är något som annars kan minska reliabiliteten, om flera personer              
intervjuar så är det inte säkert att de belyser samma faktorer och uppmärksammar samma              
saker som jag som enskild intervjuare gör. De yttre omständigheterna har försökt att anpassas              
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så likvärdigt som möjligt hos de intervjuade lärarna. Alla intervjuer har genomförts där vi              
kunde vara ostörda och fokusera på frågorna och ämnet. Vad gäller validitet, kan             
innehållsvaliditet vara värt att diskuteras. Huruvida ett begrepp uppfattas på samma sätt av             
olika människor/respondenter. I det här fallet har begreppet belysts från olika synvinklar            
vilket gör att begreppsvaliditeten kan ses som hög. Motivation har enligt tidigare forskning             
två delar, dels den inre men även den yttre. Dessa har tagits upp i både enkät och intervju för                   
att säkerställa att inget kan missuppfattas eller tolkas i alltför stora omfång som skulle hamna               
utanför det avsedda området. 

 

 

5. RESULTAT 
 
Under genomgången av det insamlade materialet framträdde flera likheter, varpå samma           
faktorer var återkommande i mer eller mindre utsträckning i svaren, om än vinklade av              
individernas egna åsikter. Därför kommer resultatet redogöras på liknande sätt som           
litteraturgenomgången. Enkätsvar och intervjusvar kommer att presenteras tillsammans på ett          
tematiskt sätt med varje frågeställning som huvudrubrik samt den gemensamma nämnaren           
som underrubrik. Att tydliggöra resultatet så läsaren kan skapa sig en egen uppfattning är              
viktigt när man presenterar ett resultat menar Johansson & Svedner (2006).  
 
 
5.1 Frågeställning 1. Vilka faktorer anser lärarna vara de viktigaste i           
en motivationshöjande matematikundervisning?  
 
Den första frågeställningen kommer här att redogöras för i olika underrubriker som;            
Variation, Individuell anpassning, Engagemang, Mål/meningsfullhet, Klassrumsklimat, samt       
Hemmet och föräldrarna. 
 
5.1.1 Variation 
 
I både enkät och intervju svarade lärarna att variationen i arbetet är avgörande, vissa menade               
att det är den viktigaste faktorn för motivationen. Eleverna upplevs som mer motiverade då de               
får variera sitt arbete mellan exempelvis läroböcker, konkret material och tekniskt material.            
Variation gäller inte bara material utan även metoder och miljö, något som lärarna ansåg              
viktigt att variera mellan. En av lärarna svarade i enkäten att hen hade 2-3 olika uppgifter på                 
en lektion och på den efterföljande intervjun utvecklade hen svaret så här:  
 

“Jag har ju favoritmatematik och då har jag ju en digital genomgång först, det är alltid                
en ramsaga och det är alltid frågor till en bild och så är det alltid huvudräkningsfrågor                
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… Sen är det alltså genomgångar digitalt också så då gör ju jag dom här uppgifterna                
som finns i boken, fast inte exakt dom här då, men digitalt.… Då har hälften Vector                
appen i ungefär 20 minuter… och sen så 20 minuter arbete i boken … sen så byter                 
grupperna sinsemellan, då får jag chans att koncentrera mig mer på dem som har              
problem i boken.” (Lärare A) 
 

Läraren använder här först den digitala genomgången där gemensamma uträkningar sker följt            
av ett växelvis arbete mellan en app och läroboken. Hen menade att när hälften av gruppen                
arbetade självständigt med appen kunde mer tid ägnas åt att hjälpa de elever som behövde det.                
Hen menade också att eleverna inte blev speciellt lockade av appen/paddan i sig då de vet att                 
de får den efter en viss tid, de blev mer motiverade av just bytet, att inte bli “fast” i ett visst                     
arbetssätt. En av de andra lärarna lyfte också fram vikten av att variera sitt arbetssätt: 
 

“På det sättet som jag vill jobba är att jag ska variera med olika arbetssätt.               
Alltså att man gör saker och använder olika sinnen och allt ifrån att man              
jobbar enskilt liksom i boken men också att vi jobbar ihop, eller jag står              
framme vid tavlan. För att de är olika i klassen men när vi gör då till                
exempel, nu håller vi på med multiplikation, så när vi har gått igenom det så               
vill jag att vi ska jobba konkret också men då jobbar vi ju inte i boken.”                
(Lärare C) 

 
Lärare C svarade i enkäten att “Jag tror på en varierad undervisning med flera olika arbetssätt.                
Då kan jag möta alla elever oavsett om de är teoretiker eller praktiskt lagda. Även för att nå                  
flera sinnen och för att samtidigt röra oss och att prata matematik”. Hen gav svaret i enkäten                 
att arbete med “kassaapparat och pengar, kottar, pinnar och stenar” är exempel på en del av                
den praktiska undervisningen.  
 
Lärare D svarar i enkäten att hen också använder sig av olika arbetssätt och olika material,                
konkreta material som “t.ex. plastkapsyler, kortlek, Tangram osv, dokumentkamera och          
projektor”. I intervjun svarade hen att ett arbetssätt är så kallade kluringar; “Kluringarna,             
(Kortlek, Tang-ram) är problemlösning, olika sätt att tänka problemlösning och det är även             
sortering och klassificering och mönster. Jag tror att de behöver varann [Att det blir samspelet               
emellan?] Ja. (Lärare D) 
 
Lärare D varierar sin undervisning mellan olika arbetssätt, dels för variationen men även för              
att eleverna ska lära genom ett samspel med varandra, lika som Lärare C menade om enskilt                
arbete i boken respektive gemensamt arbete. Samspel och sociala arbeten är något som verkar              
vara motivationshöjande i matematiken, att lära av och med varandra. 
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5.1.2 Individuell anpassning och begränsad räkning 
 
Att anpassa undervisningen så den passar alla är en stor faktor i det motivationshöjande              
arbetet. Lärarna är eniga om att eleverna behöver utmanas på rätt nivå, den nivå som passar                
just där och då. Lärare C svarade på en av enkätfrågorna att det viktigaste vad gäller att                 
motivera eleverna i matematiken är just att “Hitta deras nivå och utmana där de befinner sig”.                
Lärare D svarade liknande på frågan: “Konkreta och lagom svåra utmaningar”. I den             
efterföljande intervjun med lärare D framgår det att för att skapa motiverande            
matematikundervisning så behöver man veta vart eleven befinner sig för att “Lägga            
uppgifterna på rätt nivå”. Denna faktor handlar också om variation, för att hitta var läraren               
kan motivera eleven. Lärare B svarade i intervjun på frågan om hur hen gör för att låta                 
eleverna arbeta på olika nivåer i matematiken: 
 

“Det är inte lätt, man får ju ändå så utgå från vad målet är för både lektionen                 
och för ämnet. Sen får man anpassa, men inte så att det blir för enkelt,               
däremellan ligger balansgången. Jag har en som inte kan lära sig           
multiplikationstabellen, hur vi än försöker, och hon har då fått en           
multiplikationstabell som hon med min hjälp har lärt sig använda så att hon             
känner att hon kommer framåt i arbetet och förstår uppgifterna även om hon             
aldrig kan lära sig tabellen utantill.” (Lärare B) 
 

Här gav läraren ett exempel på hur undervisningen anpassas till elevens förmågor, ett annat              
exempel som också gavs i samma intervju handlade om hur läraren arbetar för de elever som                
ligger längre fram i sitt matematiska arbete; 

 
De andra då, dem ser jag till att det alltid finns mer jobb till, extramaterial,               
fördjupningsmaterial. De här som är riktigt duktiga i matte, de gör det dem             
ska och när dom är klara med det så har jag mer material, svårare,              
tankeböcker, olika sorters mattespel på högre nivå, att det kanske ska tas tid             
på dem … De fortsätter inom samma område men mer avancerat. (Lärare B) 
 

Här skapas en variation i olika uppgifter och olika svårighetsgrad efter varje elevs             
matematiska förmåga. Dessutom har eleverna begränsat hur mycket de får arbeta i boken, det              
är något som är gemensamt för de intervjuade lärarna. Eleverna får inte räkna fritt utan istället                
har de utvalda sidor som de får arbeta med sen är det andra arbetssätt eller extramaterial som                 
gäller. Lärare A påpekade också detta i sin intervju och menade att det är motivationshöjande               
att få ett begränsat antal sidor, vilket gör att det inte känns oövervinnerligt. 
 

Det är nog det att dom hela tiden vet att det är slut, för att har du den här                   
(Visar upp en tjock mattebok) och så bara, varsågod räkna! Skojar du med             
mig liksom? … Dem är ju väldigt inställda på att det är det som gäller …                
dem får bara räkna fyra sidor, dem får inte räkna mer. (Lärare A) 
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Det framgick av intervjun att lärare A menade att eleverna skulle bli omotiverade av att se den                 
tjocka boken med matematikuppgifter och tycka att det känns oöverkomligt men då de har ett               
begränsat antal sidor så vet de att de klarar av det och att det finns ett slut, det handlar inte om                     
ett oändligt räknade. I intervjuerna har det framgått att även lärare B, C och D har begränsat                 
med antal sidor de räknar i boken. Jag tolkar det som att detta är en viktig del i det dagliga                    
arbetet.  
 
 
5.1.3 Engagemang 
 
Att utstråla glädje och engagemang för det man undervisar i kan tyckas vara en stor fördel, en                 
fördel så stor att flera av lärarna ansåg den vara en av de viktigaste faktorerna för en                 
motiverad matematikundervisning. Lärare B svarade på den tidigare nämnda enkätfrågan om           
vad som är det viktigaste vad gäller att motivera eleverna i matematiken: “Att vara engagerad               
i ämnet. Visa att du förstår att det kan vara svårt att förstå. Få med eleverna i diskussionen om                   
olika lösningar”. I intervjun med lärare B så utvecklar hen svaret såhär: 
 

Jag försöker, jag är ingen teatermänniska, jag avskyr att spela teater, men            
framför barnen och eleverna så kan det nästan bli som en liten teater, då              
känns det nästan naturligt för mig att använda mitt tonfall, göra det            
spännande och va glad på rösten, ibland så viskar jag nästan, för att få med               
dom, jag använder mycket kroppsspråk, glada ögon och visar att “ja, men            
jag är så intresserad av det här, det här tycker jag är roligt”. [Så hela ditt sätt                 
att vara?] Ja! (Lärare B) 
 

Lärare B förklarade i intervjun hur hen använder sig av hela sitt sätt att vara för att visa                  
eleverna vilket engagemang som finns för ämnet. Läraren svarade också i enkäten att eleverna              
är mer motiverade i matematiken än i de andra ämnena och att det beror på att det finns ett                   
sådant tydligt engagemang för ämnet från lärare B:s sida. Ytterligare en fråga i enkäten blev               
besvarad med liknande svar från lärare B, denna fråga gällde vad som är viktigast i ett                
motiverande klassrumsklimat, där läraren svarade “Att jag som lärare är engagerad i ämnet             
och i varje elevs resultat och arbete”. Jag tolkar det som att det finns en tydlig röd linje i                   
Lärare B:s svar, både enkät och intervju, och det bygger på engagemang för att få med sig                 
eleverna in i en spännande och lustfylld läromiljö. Lustfyllt lärande är något som framgår som               
en viktig faktor även av lärare C som i intervjun påpekade detta som en av de viktigaste                 
faktorerna, jag tolkar intervjun med hen på det viset att även här är engagemanget från               
lärarens sida viktigt för att skapa det lustfyllda lärandet. På samma fråga som ovan, vad gäller                
viktigast i ett klassrumsklimat har lärare D svarat “Att man visar att man tror på deras                
förmåga, att man försöker förstå vari eventuella svårigheter för eleven består i”. Vilket jag              
tolkar som engagemang i elevens lärande och utveckling. Att man bryr sig och visar ett               
genuint intresse som lärare gentemot sina elever.  
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5.1.4 Klassrumsklimat 
 
Lärarens engagemang är en självklar del i klassrumsklimatet men det ryms mycket mer i ett               
klassrumsklimat än enbart det. Här kommer därför de olika delarna som lärarna i             
undersökningen påpekar som viktiga i ett klassrumsklimat. I en av frågorna i enkäten fanns              
frågan om hur viktigt klassrumsklimatet är för motivationen? Lärarna i undersökningen var            
överens om att klassrumsklimatet spelar en stor roll, det framkommer att det värderas högt. I               
en annan fråga i enkäten svarade alla lärare att de ansåg att de har ett motiverande                
klassrumsklimat under sina lektioner, vissa gav något mer utförliga svar på frågan som lärare              
C: “Gruppen är viktig för klimatet, men även vad vi gör under lektionerna och hur jag är som                  
ledare”. Här tyder jag det som att klasskompisarna, ämnet/materialet samt lärarens sätt att             
vara anses som de största delarna av klassrumsklimatet. En av lärarna som inte blev intervjuad               
svarade i enkäten angående både studiero och klasskompisar att: 
 

 “Det är viktigt att det är god studiero under matematiklektionerna” …  “Det är även 
viktigt att eleverna känner sig trygga i klassrummet, att det är en plats där man får 
gissa och pröva sig fram, även i matematiken. Därför jobbar jag mycket med att 
barnen ska vara trygga med varandra. På så vis vågar de testa sina tankar och idéer 
inför varandra.” (Lärare E) 

 
Trygghet är något som alla lärare nämner, mer eller mindre, i både enkät och intervjusvaren 
de ger. Jag tolkar det som att klasskompisarna utgör en viktig del av klassrumsklimatet. En 
annan lärare som inte heller blev intervjuad svarade i enkäten att:  
 

“Jag jobbar med studiegrupper, vilket innebär att eleverna sitter i fasta 
grupper som är väl inarbetade med varandra. I gruppen diskuterar man och 
löser problem som kan uppstå under lektionerna. på så vis kan elever bli 
hjälpta utan att jag är där.” (Lärare F) 
 

Just detta samspel nämndes tidigare av lärare D som i sitt intervjusvar svarade att eleverna 
behöver varandra, där hen menade att det leder eleverna framåt i utvecklingen då de har nytta 
av varandras kunskaper och förmågor. Ett öppet klassrumsklimat där eleverna kan hjälpa 
varandra och lära tillsammans är något som framgår även av lärare B:s intervju, hen menade 
att så länge klassrumsklimatet är sådant att eleverna stöttar och hjälper varandra på en 
vänskaplig basis är detta en fördel men det får inte övergå i att eleverna kritiserar varandra 
och enbart påpekar vilka fel och brister deras klasskompisar har. Att bedöma är lärarens 
uppgift, men att stötta varandra är något som eleverna kan ha nytta av, på rätt nivå. Hen säger 
också i intervjun att när någon elev svarar fel och någon annan elev kommenterar detta på ett 
icke uppmuntrande sätt så måste man hantera detta: 
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“Då får man vara snabb att säga, att stopp. Okej, du tänkte så, men lyssna 
igen på vad jag sa.  Att man liksom tar tillbaka tråden och avlastar eleven då 
som sa fel att jag finns för dig, det är okej att säga fel, vi tänker om 
tillsammans.” (Lärare B) 

 
Lärare B uttryckte också i sin intervju att man som lärare måste hjälpa eleverna att hjälpa 
varandra, lära dem att lära varandra så att de kan ha nytta av varandras kunskaper och veta hur 
man hanterar situationer på ett schysst sätt. 
 
Även i lärare A:s intervju framgår det att eleverna blir motiverade av varandra, när 
någon/några vet mer om något, leder det till ett ökat intresse från de andra elevernas sida, att 
veta samma sak. Nå samma kunskap. Dock tolkade jag lärare A:s synpunkter om detta som att 
det är en fin balansgång mellan kunskapsinriktat klimat och prestations klimat. Hen talar om 
den begränsade räkningen i boken och att den hindrar eleverna från ett 
prestations/tävlingsklimat till ett mer kunskapsinriktat klimat.  Lärare C svarade så här i 
enkäten angående klassrumsklimatet: 
 

“Öppet klimat bland eleverna så de känner att de inte behöver kunna allt 
utan de känner att de kan fråga varandra och mig. Att de vet att de får 
använda konkret material som kaplastavar, linjaler, 100-rutan etc. för att 
klara av uppgifter och att det är helt ok. Att de känner att vi alla är olika och 
behöver olika saker och att de då kan vara hjälpfröken till varandra och att 
det är ok. Att de känner att de vet vart vi är på väg och hur vi ska nå målen.” 
(Lärare C) 
 

Här var alltså lärare C inne på samma sak som alla de övriga, det öppna klassrumsklimatet 
och dess goda inverkan på elevernas motivation. Här nämner hen målen och att de blir 
motiverade av att veta vart de är påväg, mål och meningsfullhet är vad som utgör 
nästkommande avsnitt. 
 
 
5.1.5 Mål och meningsfullhet 
 
Här finns de största skillnaderna mellan lärarnas svar. Från de som menade att målen har stor 
betydelse till de som menade att de har betydelse för vissa och till sist de som menade att 
målen inte har särskilt stor betydelse. Jag drar slutsatsen att detta beror på vilken årskurs man 
som lärare undervisar i utifrån svaren i både enkät och intervju. Läraren D svarade i en 
enkätfråga angående synliggörandet av målen och dess betydelse för eleverna: 
 

“Jag brukar bara tala om ett moment i taget, jag är rädd att det skulle 
motverka syftet att berätta för dem att det är så otroligt mycket som de ska 
lära sig. Det skulle kunna sänka deras motivation. Jag tror att de är för små 
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för att förstå, de skulle jämföra med varandra och de flesta skulle känna sig 
misslyckade, det är bara första platsen som gills, inte att kunna och förstå. 
Vi brukar titta tillbaka: titta så mycket ni har lärt er. Frågorna Var är vi? 
Vart ska vi? Och Hur ska vi komma dit? förenklas till vad ska vi lära oss 
och hur gör vi det?” (Lärare D) 
 

Lärare D svarade att synliggörandet av målen skulle kunna sänka elevernas motivation då det 
är så mycket de ska lära sig, istället väljer hen att ta ner det på elevernas nivå och förenkla 
målen så de känns överkomliga. I den efterföljande intervjun ställde jag en följdfråga om vad 
mer konkret hen tror att detta beror på, svaret från lärare D låter så här:  
 

“Det är för okonkret för dem, det är bara som att  man tänker sig att man ska 
gå igenom hela öknen och man har hela öknen framför sig och man vet inte, 
och förstår inte, och det är bara att gå och gå och gå. [Att det blir svårt och 
obegreppsbart?] Ja, sen finns det ju dom som inte skulle se det så.” (Lärare 
D) 
 

Av intervju framgår det att lärare D menade att det fanns de elever som inte skulle se målen 
som hämmande men eftersom eleverna befinner sig i de tidigaste årskurserna så har de aldrig 
jobbat på något annat sätt, aldrig behövt målen för att motiveras till arbete och då de är 
arbetsvilliga i sin natur så såg hen inte att målen behöver agera morot för eleverna. Lärare D 
svarade i både enkät och intervju att eleverna nästan alltid är motiverade vad de än gör, vilket 
läraren ges tillfälle att utveckla i intervjun, vad hen tror det beror på:  
 

“Ålder, ålder. De tycker fortfarande att allting är roligt och spännande, de 
har kanske inte mött så många motgångar än så att de  har tappat farten, jag 
vet inte. Men dem är ju som svampar, och tycker allt är roligt även det som 
är svårt och däri tycker jag det är viktigt att inte jag proppar dom full med 
hur dåliga dem är, att dem inte kan. Och därför tycker jag inte om dom här 
där man ska skala sig själv och så därför jag känner att det skulle kunna få 
många av dem att tänka att det här förstår jag inte och det här var för svårt 
och det här vill jag inte.” (Lärare D) 

 
Lärare D svarade dels på frågan om vad elevernas ständiga motivation beror på men kom 
även in på synliggörandet av målen. Jag tolkade det som att hen menar att för mycket strävan 
efter att uppnå målen skulle sänka elevernas motivation då de ser saker de inte kan eller som 
de tycker är svårt vilket leder till att de tappar intresset för att fortsätta lära sig och utvecklas i 
sin egen takt. När lärare A svarade på frågan om mål och dess betydelse för elevernas 
motivation i enkäten svarade hen att de i dagsläget inte har någon betydelse. I den 
efterföljande intervjun ges ett mer utvecklat svar: 
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“Att om man berättar först vad de ska kunna då känns det som att de blir så 
fokuserade på det att de nästan, “ah men det där kommer jag ju inte kunna”, 
det är som nu när vi gjorde klockan, då gjorde vi klockan, hel och 
halv-timme, och sen när jag frågade dem om dem kunde det, var det 
jättemånga som hade sagt på utvecklingssamtalet att dem inte kunde det. 
och då var jag tvungen att fråga: Men varför har du gjort det? Du har ju inte 
haft några problem när du har räknat här i boken eller när jag har frågat 
muntligt. Nej för då tyckte dem inte att de kunde det bara för att det stod, att 
det blir bortanför dem själva på nåt vis.” (Lärare A) 

 
Lärare A funderade senare i intervjun angående dåligt självförtroende i matematik, något som 
hen tyckte var intressant och vad det beror på. Jag tolkade lärare A:s svar i intervjun som att 
det hänger ihop, dåligt självförtroende och en bristande tro på sig själv vid ett synliggörande 
av målen där de känns oöverkomliga, att eleverna besitter kunskapen men inte litar på sig 
själva tillräckligt mycket för att säga att de kan exempelvis klockan. Lärare A och D är de 
lärare som arbetar med de yngsta barnen från den här undersökningen och jag tolkar det som 
att de har en ganska samstämmig syn på målen och dess synliggörande.  
 
När lärare för något äldre årskurser (2-5) fick frågan om hur stor påverkan synliggörandet av 
målen har för elevernas motivation så såg svaren något annorlunda ut; “Det anser jag. 
Speciellt när man tar ner det på deras nivå och hur de kan använda det i vardagen.” (Lärare 
B). Och ; “Det har betydelse för de elever som är väldigt målinriktade och har fokus på höga 
betyg.” (Lärare F). Samt; “Det tror jag absolut att det har. Att veta vart vi är på väg så är det 
lättare att kämpa.” (Lärare C). Och slutligen Lärare E: 

 
“Ja det tycker jag att de har. Det är viktigt att man vet vad man ska 
lära sig och hur det ska gå till för att man ska få en vilja att lära sig 
något och för att det man gör ska ha betydelse.” (Lärare E) 
 

Jag tolkade det som att de elever som är lite större och kan fokusera på målen på ett annat sätt 
kan ha nytta av dem i sin vilja att utvecklas. Lärare B utvecklar sitt svar i intervjun: 
 

“Det känns som att de åtminstone vet varför vi gör det och det kan vara en 
aha-upplevelse för en del har jag märkt att, jaha jag gör det inte bara för att 
det är en sida i boken utan att det finns en mening med det, kan jag det här 
så kan jag det där svåra som jag längtar efter, till exempel, dom här som har 
bråttom och vill jobba med svårare saker.” (Lärare B) 

 
Lärare C svarade under intervjun: 
 

“Många i klassen behöver ha det här konkreta tydliga, och det tror jag 
gynnar många, sen har jag såna som har lite svårare med motivation och 
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driv men på det viset är det bra att varje del är en sak… jag hade kunnat ha 
ett A4 med tio grejer (mål) men nu är det liksom mer synligt, nu gör vi den 
här grejen. som när vi jobbade med stapeldiagram, så nu har vi gjort det här, 
då vet vi det, check på den.” (Lärare C) 
 

Lärare C pratade i intervjun om en vägg i klassrummet där olika bilder visar vad eleverna ska 
göra, hur de ska göra och vart de ska komma, vad syftet med det nuvarande arbetet är. Hen 
berättade att detta är ett “levande dokument” som förändras utifrån vad de gör och det är 
samtidigt en vägg där eleverna på ett tydligt sätt kan se vad som är målen, vad som är 
meningen att de ska uppnå och hur de ska göra för att komma dit. Jag tolkade det också som 
att lärare C tycker att det är lättare och tydligare för barnen med bilder, då det blir mer konkret 
än en lista på vad som ska uppnås. 
 
 
5.1.6 Hemmet och föräldrarna 
 
Hemmet och föräldrarna spelar in på elevernas motivation i det dagliga matematiska arbetet. 
Vissa av lärarna menade att det har en avgörande roll för elevernas prestation och andra att 
det inte har fullt lika stor betydelse men ändock är den inte obefintlig. Jag tolkade det som att 
det är en tillräckligt stor faktor för att tas upp här. Lärare A svarade i intervjun att det har en 
stor roll: 
 

“Ja, det gör den. Ja alltså den spelar stor roll för hur dom orkar motivera sig 
man märker jättetydligt på “varannan vecka barnen” som har väldigt stora 
skillnader, så märks det jättetydligt, det är inte som, skulle jag jämföra två 
texter eller räkne-papper eller så, så kan det vara helt olika beroende på 
vilken förälder det är, vilken vecka det är. … Va det inga problem med 
hemsituationen, skulle det inte va några problem här.” (Lärare A) 

 
Här tolkade jag lärare A:s svar som att hemsituationen har en stor roll i elevernas motivation. 
Det framgick av intervjun att det är ett tydligt samband mellan de barn som har det jobbigt 
hemma och de barn som har svårt att hitta orken till att motivera sig. Lärare B uttryckte sig 
såhär angående hemsituationen: 
 

“Mycket stor roll. Jättestor roll, hur mycket de orkar och där måste man ha 
fingertoppskänsla som jag skrev att, de allra flesta eleverna de bara svischar 
igenom skolan men de här som har det jobbigt på nåt sätt eller är känsliga 
för signaler och sånt dem sitter gärna och funderar och har ingen ork över 
till det vi i skolan tycker att vi ska göra, och lär man känna sina elever så 
märker man när nåt sånt händer.” (Lärare B) 
 

Här fanns en stor övertygelse, både hos lärare A och B att hemsituationen är viktig för 
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elevernas ork och motivation. Lärare D gav liknande svar i sin intervju: 
 

“Jättestor. Jättestor, om man liksom har med sig att det man gör i skolan det 
är viktigt och du kommer att lära dig och oj vad du kan och  om man möter 
det hemifrån så är det ju mycket lättare att tycka att det är viktigt än när man 
har en attityd som säger att ja men vad dem gör i skolan det skiter vi i.” 
(Lärare D) 

 
Den sista läraren som intervjuades, lärare C gav i sin intervju också ett svar angående 
hemmets situation: 
 

“Det kan ju vara om man har stöd hemifrån eller inte och hur de uppfattar 
skolan, föräldrarna, har de själva haft en jobbig skolbakgrund så är det ju 
inte så, man pratar ju kanske inte så gott om skolan då, är det ju lätt att man 
tappar motivation eller lust eller så… Jag tror att sånt kan påverka.” (Lärare 
C) 

 
De intervjuade lärarna verkade eniga om huruvida hemmet och föräldrarna spelar en roll i  
elevernas motivation och att dess betydelse är stor. 
 
 
 
5.1.7 Yngre och äldre 
 
Att yngre elever är mer motiverade i matematik än de äldre är något som lärarna verkade 
överens om, spekulationerna om vad det är som gör att det är så är stora: 
 

“Men alltså ettor är ju så otroligt motiverade, alltså dem kommer ju 
motiverade till skolan och det pratade vi om, just för att dem här är rena 
ettor så är det många som, andra lärare också som säger det att dem är 
otroligt väluppfostrade, dem frågar om lov när dom ska gå någonstans, dom 
frågar om lov, vem som än sitter vid bordet så frågar dem om dem får gå på 
rast…  allt sånt här, och dem är otroligt skolmotiverade. Och så tänker man 
såhär, när tappar dom det här? Alltså vad är det som händer? Kolla på 
fyrorna sen, det finns inte någon som skulle fråga om lov om något om nåt! 
Vad händer? Samtidigt är det så, lågstadiet är mycket roligare.” (Lärare A) 

 
Det framgick av Lärare A:s resonemang att lågstadiet är roligare, det kommer 
även fram längre in i intervjun, en spekulation om att det kanske kan vara omvärlden och dess 
påverkan som kan spela in på elevernas motivation. Att yngre elever har mindre omkring sig  
medan äldre elever har en större världsbild och sociala relationer som upptar deras fokus är  
hur jag då uppfattade hens kommentarer. Det här är något som kan kopplas samman med det  
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som Lärare D menade  att hens elever är motiverade i nästan allt de gör som tidigare nämnts. 
Lärare D spekulerade angående ålder och dess inverkan på motivationen att det kan bero på 
att  de inte stött på problem och svårigheter som sänkt deras motivation ännu, jag tolkade det 
som att hen menade att eleverna är lite “oförstörda”, därmed inte sagt att de är blanka papper 
när de börjar i skolan men just att de inte stött på hinder som gjort att de tycker saker är svårt, 
de har mer en inställning att de klarar vad som helst. 
 
Lärare B kommenterade frågan om hen tycker att det är så som forskningen säger att yngre 
elever är mer motiverade än äldre i sin intervju:  
 

“Ja, det tycker jag. Dels så är matte så nytt när dem kommer och de 
drömmer om dessa stora stora tal och svåra långa uträkningar som de har 
sett, det är dem imponerade av. Så då brukar jag flörta lite med dem och vi 
nuddar vi de här med tusen och en miljon och vi tittar på dem och lite såhär 
enkla knep, bygga lite förväntningar och också tala om att de är duktiga och 
att just nu jobbar vi inom talet 0-10 men kan du det, kan du dem talen, då 
kan du jobba med sånt här som 99 gånger 99 och så man visar dem vad som 
kommer och vad som finns.” (Lärare B) 

 
Lärare B:s svar tolkade jag som att eleverna har en tro och ett hopp om att det är roligt med 
matematik när de kommer och att det är viktigt att bibehålla den känslan genom att motivera 
dem framåt med förväntningar och inspiration. Lärare C fick också frågan i intervjun och jag 
tolkade hens kommentarer som att det kan bero på att yngre elever har mer konkret material 
att jobba med, det är inte lika abstrakt som för de äldre eleverna, vilket hen tror är det som gör 
att eleverna fortfarande har glädjen kvar i de yngre åldrarna. Jag tolkade lärare C:s andra 
kommentarer i intervjun som att det även kan bero på hur läraren är och hur engagemanget 
från lärarens sida är, vad eleverna får för bemötande i matematiken och hur läraren lägger upp 
arbetet, något som sammanfaller med Lärare B:s tankar om att vara engagerad och motivera 
eleverna framåt med hjälp av förväntningar.  
 

 
5.2 Frågeställning 2.  Hur skapar lärarna en motiverande 

matematikundervisning?  
 

Den tidigare resultatdelen med frågeställning 1 har presenterat vilka faktorer som lärarna 
ansåg de viktigaste i en motivationshöjande matematikundervisning. Den har även presenterat 
en hel del om hur lärarna gör för att skapa detta. För att den delen skulle bli tydlig och lätt att 
förstå krävdes det att fakta som skulle finnas under den här delen, togs med där. Därför ses 
den här delen som en utvidgning av den tidigare. Att skapa en motiverande 
matematikundervisning är inte alltid så lätt, med tanke på de faktorer som presenterats och 
deras komplexitet. Det finns både enkätsvar och intervjusvar som utvecklar hur lärarna gör 
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rent praktiskt för att skapa detta. Dessa kommer att presenteras i följande underrubriker: 
Fingertoppskänsla, Elevernas delaktighet, Extramaterial, En strävan mot kunskap och 
Räkne-stopp. 
 
5.2.1 Fingertoppskänsla 
 
Det handlar om att känna sina elever samt en yrkesskicklighet. Att veta hur man som lärare 
hanterar olika situationer för elevens skull och även för arbetets skull, så tolkade jag 
fingertoppskänslan som flera av lärarna berättar om: 
 

“Jag drar ner på tempot för dem, jag ser till att ja men vila huvudet en stund, 
sätt dig och läs eller bara sitt och vila en stund eller bara en liten klapp på 
axeln eller en blick över klassrummet, eller en nick att jag ser dig, det är 
okej. Det är okej att du inte orkar nu och sådär.” (Lärare B) 

 
Lärare B berättade om hur hen gjorde för att hantera när en elev inte mådde bra, när det var 
strul hemma och eleven inte orkade jobba. Att det handlar om att se till hela individen. Jag 
tolkade lärare B:s kommentar som att om man ser individen för den som den är och inte 
pressar för mycket utan kanske hellre backar en gång så kan man nå resultat i längden. Man 
skapar en förtroende-fylld relation med sin elev där man vet att det är okej att inte orka jämt, 
man kan inte presterar på topp hela tiden och det finns en värld utanför skolan som ibland 
måste tas i beaktande för det dagliga skolarbetet. Lärare B svarade i intervjun att hen känner 
till många av elevernas hemsituation och att hen tycker det är en fördel då det är lättare att 
förstå eleverna och varför de har en dålig dag. Lärare D tar också upp fingertoppskänsla i sin 
intervju: 
 

“Sen har jag ju dem som alltid tar dubbelt så lång tid på sig som dom andra, 
och dem har jättelång startsträcka, men jag har ju lärt mig att bara jag låter 
dem va ifred så kommer dem igång. Där är det ju tvärtom så att jag inte ska 
störa. men det där är ju liksom fingertoppskänsla och personrelaterat, den 
här personen fungerar så.” (Lärare D) 

 
Här pratade läraren om hur hen hanterade olika elever och deras egna driv i arbetet. Det 
framgår att fingertoppskänsla är något som hjälper läraren att veta när hen behöver hjälpa till 
eller när hen ska avvakta och låta eleven komma igång av sig själv, även här tolkade jag det 
som att det handlar om att känna sina elever. Av lärare B och D:s svar så tolkar jag det som att 
för att skapa en motiverande undervisning i matematik är fingertoppskänsla en viktig del. Att 
känna sina elever framstår som en viktig faktor även hos de andra lärarna men de har ej uttalat 
den som fingertoppskänsla. 
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5.2.2 Elevernas delaktighet 
 
Flera av lärarna i undersökningen tog upp att något som hjälper till att skapa en motiverande 
undervisning är att låta eleverna vara delaktiga i både mål, tillvägagångssätt, självutvärdering 
och metod. Lärare F svarade i enkäten: 
 

“Jag jobbar också mycket med elevinflytande och använder mig av en 
planeringsbok, där sätter eleverna egna mål och ser till att skriva ner sin 
planering inför de två kommande veckorna … Att eleverna får känna att de 
har ett val och att man faktiskt frågar dem om ämnets innehåll och 
tillvägagångssätt. eleverna brukar känna sig lite extra motiverade att faktiskt 
leva upp till de som dem själva har gett som förslag.” (Lärare F) 

 
Här tolkade jag det som att det är ett viktigt tillvägagångssätt, att låta eleverna vara delaktiga i 
sina egna mål, för att skapa en motiverande undervisning. En till lärare som arbetar på 
liknande vis är lärare C som svarade i enkäten att, “De har själva skrivit ner syftet med varför 
de ska lära sig det för att bli motiverade att arbeta mot målen.” (Lärare C). Att dessutom låta 
eleverna vara med och göra självutvärderingar var något som framgick i lärare A:s intervju 
som motiverande då de får se vad de kan när de fyller i sina papper, det blir tydligt och 
konkret vilken kunskap de tillägnat sig och de får sedan visa upp sin självutvärdering på det 
elevledda utvecklingssamtalet för föräldrarna.  
 
 
5.2.3 Extramaterial 
 
Att ha färdigt extramaterial som eleverna kan använda när de är klara eller när de behöver 
variation är något som kan vara bra att ha. Det är även något som tar tid att skapa, lärare B 
berättade i sin intervju att just det är något hen skulle vilja ha mer tid till, att skapa 
extramaterial:  
 

“Jag skulle vilja ha mer, vad ska jag säga, ja nästan som en bank för mig att 
plocka material ifrån. Jag skulle vilja få tid att planera sånt för dem. [Att du 
hade tid att förbereda massor med material?] Precis.” (Lärare B) 

 
Lärare B påpekade att det skulle vara en stor tillgång att ha mycket extramaterial som både 
hen och eleverna kan plocka från för att variera och avancera undervisningen. Jag tolkade det 
som en viktig del i hur läraren praktiskt går tillväga när hen skapar en motiverande 
undervisning, att materialet aldrig tar slut, det finns fler och nya, spännande uppgifter att 
fortsätta med. Lärare B nämnde att det är en sorts förminskning av eleverna att bara säga åt 
dem att rita eller läsa, de ska fortfarande ha matte även om de är klara med första uppgiften: 
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“De fortsätter inom samma område men med mer avancerat… varje fall 
dem här som är duktiga, de här barnen som alltid blir klara och som aldrig 
gör fel, dem är det lätt att vi tappar om de inte är motiverade och det är inte 
bara att säga att ja då får du rita eller då får du ta en bänkbok, det är liksom 
att förminska dem. De ska fortfarande ha matte eller om det är svenska eller 
engelska, det ska finnas material.” (Lärare B) 

 
Här tolkade jag det som att vikten av extramaterial ligger i att eleverna får fortsätta med det 
som det är meningen att de ska arbeta med och utvecklas vidare till en mer djupinlärning 
genom olika material och uppgifter. 
 
Lärare C var inne på en annan del av extramaterial i sitt svar i enkäten angående vad som är 
viktigast i ett motiverande klassrumsklimat, där hen kommer in på extramaterial:  
 

“Att de vet att de får använda konkret material som kaplastavar, linjaler, 
100-rutan etc. för att klara av uppgifter och att det är helt ok. Att de känner 
att vi alla är olika och behöver olika saker och att de då kan vara hjälpfröken 
till varandra och att det är ok.” (Lärare C) 

 
Extramaterial kan också vara konkret material som motiverar eleverna, att de får använda sig 
av dessa för att klara av uppgifter och att det är helt okej. Det finns utrymme för tolkning när 
extramaterial diskuteras, vilken tolkning som än görs tycks lärarna se det som en stor tillgång 
för att skapa motiverande undervisning. 
 
5.2.4 En strävan mot kunskap 
 
Prestationsklimat eller kunskaps-klimat, vad anser lärarna att de har i sitt klassrum? Det är en 
fråga som uppkommit på alla de intervjuade lärarnas intervjuer och deras svar är även här 
ganska samstämmiga:  
 

“Sen har vi de här matte-verktygen och de är ju på tid och det har slagit 
väldigt väl ut i princip alla klasser. att de tycker om det här lite 
tävlingsmomentet och att de kan “levla” då igen säger vi då. Öka i nivå, sen 
ligger dom ju på väldigt olika nivåer och det tänkte jag ju först att det kan ju 
bli liksom ett sånt här, alltså dom kan ju säga såhär “Jag ligger på nivå 13!” 
men det är inte så jättemånga som bryr sig sådär jättemycket utan dom är 
mest intresserade av om dem själva har bytt nivå eller inte.” (Lärare A) 
 

Här förstår jag lärare A:s kommentar som att eleverna inte har ett prestationsklimat. De gillar 
själva tävlingsmomentet i sig i matte-verktyget men de tävlar inte med varandra inom klassen, 
de är fortfarande fokuserade på deras egna kunskap och inte klasskompisarnas. De andra 
lärarna svarade såhär när frågan om prestation eller kunskap kommer upp under intervjun: 
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“Jag hoppas att det är mer mot kunskaps klimat för att jag försöker tona ner 
det här att vem som ligger först i matteboken och såhär, eftersom jag 
bestämmer sidorna vi jobbar med så är det ingen som jobbar ut boken. Vi 
har lite olika böcker, vi har lite olika nivåer på matteböckerna men vi jobbar 
ändå med samma sak.” (Lärare B) 
 
“Jag försöker ha kunskap i fokus hela tiden då och att vi har pratat väldigt 
mycket om att vi är olika… dem är så naturliga fortfarande, ja menar att “ja 
men jag kan inte cykla” eller att “jag behöver ju ha en ipad”  och “jag måste 
springa för att må bra”. Alltså dem är så prestigelösa så, dem vet att vi är 
olika… de ser varandras styrkor… Här och nu så känner jag att jag faktiskt 
får jobba med kunskap, jag får ha det i fokus och inte jobba med konflikter 
och sånt där som kan komma med prestige.” (Lärare C) 
 
“Det där är ju individuellt. Så jag har både och. Och jag strävar ju efter 
kunskaps-klimatet, jag liksom, jag pratar ju om att det är, ha inte för 
bråttom, tänk efter vad du gör, hjälp varandra… Och det där pratar jag ju 
om men visst att jag har vissa som är mer prestation.” (Lärare D) 

 
Jag uppfattade deras svar som att kunskaps-klimatet är något de alla strävar efter och något de 
har i olika mängd, att det dels är individuellt men även en gruppkonstellation. Det är något de 
alla vill ha för att undvika prestigen i att ligga längst fram i matteboken likväl som den som 
inte ligger lika bra till tappar sin motivation för det fortsatta arbetet. 
 
 
5.2.5 Räkne-stopp 
 
Räkne-stopp var något som togs upp även under frågeställning 1. Det här är något som alla de 
intervjuade lärarna använder sig av och de menar att det är motivationshöjande att ha ett 
begränsat antal sidor att räkna. Ett tydligt exempel på detta är vad som sägs i lärare A:s 
intervju:  
 

“Det är nog det att dom hela tiden vet att det är slut, för att har du den här                   
(Visar upp en tjock mattebok) och så bara, varsågod räkna! Skojar du med             
mig liksom? … Dem är ju väldigt inställda på att det är det som gäller …                
dem får bara räkna fyra sidor, dem får inte räkna mer.” (Lärare A) 

 
Det framgick av intervjun att lärare A menade att eleverna skulle bli omotiverade av att se den                 
tjocka boken med matematikuppgifter och tycka att det känns oöverkomligt men då de har ett               
begränsat antal sidor så vet de att de klarar av det och att det finns ett slut, det handlar inte om                     
ett oändligt räknade. I intervjuerna har det framgått att även lärare B, C och D har begränsat                 
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med antal sidor de räknar i boken. Lärare B:s kommentar stämmer in med lärare A:s vad                
gäller frågan om det begränsade antalet sidor var motiverande, “Ja, det är det. Det är liksom                
inte en hel bok framför dem, ett helt hav de ska igenom.” (Lärare B). 
 
Det viktigaste är inte att producera sidor utan att förstå vad man gör och varför, fortsatte lärare                 
B att påpeka i sin intervju. Här hamnar vi bland prestation och kunskaps-klimat igen, Jag               
tolkade det som att dessa faktorer har ett nära samband, speciellt när lärare B delar med sig av                  
sina tankar om detta. I lärare C:s intervju så berättade hen om hur eleverna blir stressade av att                  
inte få räkna fritt i boken när hen vill att de ska arbeta med andra material och metoder. De                   
vill räkna ut boken så snart som möjligt för att bli klara och inte göra något annat. Lärare C                   
svarade på frågan om det är motiverande för eleverna att ha begränsat antal sidor att räkna: 
 

“Varför jag gjort så är för att jag vill att vi ska gå igenom på tavlan, alltså ett                  
nytt moment och då vill jag göra på tavlan, mini-whiteboards och sånt så att              
alla är med på samma ställe, att de är lite samlade.” (Lärare C) 

 
Här tolkade jag det som att det är till största delen för att få eleverna samlade, läraren                 
berättade sedan i intervjun att de elever som blir klara fortsätter att arbeta inom samma               
område men med mer avancerade uppgifter, liknande som lärare B:s elever. Ett samband finns              
även mellan lärare B och lärare D, lärare D är också inne på kunskaps-klimat när frågan                
kommer upp angående räkne-stopp. Jag tolkade lärarens kommentarer som att det finns ett             
tydligt samband, att få räkna fort med prestige och prestation i fokus eller räkna begränsat och                
hinna med att förstå vad man skaffar sig för kunskaper. Lärare D svarar så här angående om                 
eleverna får räkna fritt i boken: 
 

“Nej nej nej, det är alltid att jag går igenom sidorna och nu gör jag ju ofta                 
det på dokumentkamera så att alla ser samtidigt och jag släpper dem inte             
långt för att annars kan jag just ha det där att dem har gjort halva boken men                 
de vet inte vad de gjort.” (Lärare D) 

 
I det fortsatta samtalet så framgick det att om några elever fick räkna fritt i boken så skulle de                   
kunna sänka de andra som inte är lika snabba eller duktiga att räkna. Det skulle sänka deras                 
motivation menar lärare D, att se att de ligger efter när någon annan kanske redan är klar med                  
boken även om de eleverna inte förstått vad de gjort. Att ha eleverna samlade på samma sätt                 
som lärare C framgick även av lärare D som en viktig aspekt vad gäller att inte räkna för fort                   
utan hålla klassen samlad. 
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5.2.6 Guldstjärnor 
 
Något annat som lärare C använde sig av när hen undervisade i matematik var guldstjärnor.               
Läraren svarade i enkäten, på frågan om hur hen gör när en elev inte är delaktig i arbetet: 
 

“Jag brukar sätta mig vid de elever som har svårast att motivera sig själva              
att arbeta. De som saknar ett eget driv framåt. De brukar jag ha med              
guldstjärnor till. Ge korta stopp, ge beröm, rätta och ge stjärna i boken.             
Rörelsepauser under lektionerna för att de ska orka med. Sedan variera           
lektionerna för att passa alla.” (Lärare C) 
 

Lärare C utvecklade sedan sitt svar i intervjun:  
 

“Jag har kommit överens eller vad man ska säga med en del elever kring hur               
de vill ha det för att komma framåt och då har tex det här med guldstjärnor                
varit en sån sak. Och på det viset så är vi liksom överens att har de jobbat                 
det här delmålet hit så kollar jag igenom och “bra, guldstjärna, nästa sida”,             
liksom. [Men det handlar om att de själva varit delaktiga i att bestämma att              
det är så de vill ha det för att det motiverar dem?] Ja, lite så. sen har jag                  
någon gång sagt att “Nu kommer jag runt med guldstjärnor, vilka vill ha?”             
“Ja!!” Då har jag ju gett till alla, bara för att lyfta upp lite, dom är ju så små                   
fortfarande så det funkar med guldstjärnor.” (Lärare C) 
 

Jag tolkade lärare C:s svar som att guldstjärnor var ett hjälpmedel som kunde lyfta upp               
eleverna och få igång dem i arbetet när det går lite trögt men även att hen har använt de                   
tillsammans med eleverna för att de själva är medvetna om att det är något som motiverar                
dem, en sorts bekräftelse på att de arbetat bra och uppnått ett delmål. Jag tolkade det även som                  
att detta är ett tydligt och konkret sätt att visa eleverna att något är avklarat, lite mer bevis än                   
bara ett muntligt godkännande. Lärare D som ansåg sina elever vara motiverade i nästan allt               
jobb de gör, vilket hen tror beror på deras unga ålder, nämner guldstjärnor och andra yttre                
motivationsfaktorer i förbifarten i ett annat svar och där hen menar att inga sådana behövs för                
hens elever. Jag tolkade kommentaren om detta som att det kan vara bra att använda sig av i                  
de sammanhang de behövs, men det är inte alltid eleverna behöver “lockas” med dessa. 
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6. DISKUSSION 
 
Det här avsnittet utgörs av en Sammanfattning av resultaten, en diskussion om hur Tillförlitlig 
undersökningen är samt en Teoretisk tolkning där litteraturen jämförs med de egna resultaten 
och slutligen Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning. 
 
6.1 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis så ses dessa faktorer som de viktigaste för motivation ur ett            
lärarperspektiv: 
 

- Variation 
- Individuell anpassning 
- Engagemang 
- Klassrumsklimat 
- Hemmet och föräldrarna 
- Mål och meningsfullhet 

 
Variationen av arbetet, att inte fastna i något och där man som elev blir utmanad på rätt nivå                  
verkar vara det som är viktigast. Lärarens engagemang och föräldrarnas roll utgör en stor del               
för elevernas motivation, det kan vara avgörande för om eleverna orkar med skolarbetet eller              
inte. Klassrumsklimatet med kompisar utgör en del men inte lika stor som de förra delarna,               
varpå mål och meningsfullhet verkar falla in här under ungefär lika stor del. Målen ses som                
obefintliga i ett motiverings sammanhang i de tidigare åldrarna men växer sig allt större i takt                
med eleverna.  
 
Hur lärarna gör för att skapa en motiverande undervisning i matematik hänger ihop med vad               
de anser viktigast. 
 

- Fingertoppskänsla 
- Elevernas delaktighet 
- Extramaterial 
- En strävan mot kunskap 
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- Räkne-stopp 
- Guldstjärnor 

 
De försöker att utmana eleverna och att finna tid till att skapa extramaterial, att låta eleverna                
vara delaktiga och att sträva mot kunskaps-klimatet och inte prestation. De arbetar med             
räkne-stopp för att undvika just prestations-klimatet som annars kan bli jobbigt för de elever              
som inte är starkast i matematiken. Guldstjärnor motiverar eleverna till fortsatt arbete            
samtidigt som lärarna försöker lära känna sina elever för att kunna utnyttja fingertoppskänslan             
med när man ska pusha på och när man helt enkelt ska låta eleven få ta det i sin takt. 
 
Allt som allt så tycker jag mig se ett sammanhang mellan de flesta faktorerna:              
Klassrumsklimatet där lärarens engagemang och fingertoppskänsla spelar en stor roll          
tillsammans med kunskaps-klimatet. Följt av den individuella anpassningen till varje elev           
med variation i arbetet och begränsad räkning i boken samt tillgång till extramaterial och ett               
tillåtande klimat där eleverna själva får vara delaktiga i sin utveckling. Hemmet och             
föräldrarna spelar en stor roll med tanke på vad det finns för värderingar och förhållningssätt               
till skolan i sig men även till matematiken. Det som har en stor variation i sin betydelse för                  
elevernas motivation tycks vara målen, det framgår av lärarna att de i de tidigaste årskurserna               
inte har så stor betydelse utan kanske snarare tvärtom, att de kan sänka motivationen hos               
eleverna, medan de i de äldre årskurserna har en större betydelse. 
 
 
6.2 Tillförlitlighet 
 
Spännvidden av deltagande lärare har varit brett, det finns beprövad erfarenhet och kunskap             
från lärare i förskoleklass till och med årskurs 5. Lärarna har delat med sig av sina tankar och                  
ideer, kunskap och vetskap vad gäller motivation i matematiken. De har olika stor erfarenhet              
och varierande lärarutbildning bakom sig, vilket gör att de har olika tänk och tycke. De               
arbetar också i olika sorters skolor, landsbygd och stad, vilket gör att de kan ha olika                
tillgångar där de kan finna motivation. Frågorna i både enkät och intervju utgick från tidigare               
kunskaper och vetenskaplig forskning, trots detta framkom nya faktorer som ses som några av              
de största delarna i det motivationshöjande arbetet (Fingertoppskänsla och Räkne-stopp).          
Materialet samlades in på samma sätt både vad gäller enkät och intervju och intervjuerna              
genomfördes, analyserades och sammanställdes av samma person, följdfrågor i intervjuerna          
har försökt att hållas likvärdiga även om intervjuerna aldrig kan se exakt likadana ut. Vid               
kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som dessa är det svårt att generalisera då olika             
personer belyser och framhåller olika saker som viktiga och fokuset hos respondenterna kan             
variera vid olika tillfällen. Även om samma personer skulle göra om samma intervju är det               
inte säkert att svaren och följdfrågorna skulle överensstämma med de första. Bryman (2011)             
menar att det är forskaren själv som är det viktigaste redskapet i en kvalitativ forskning, och                
hens intressen är det som styr vad som observeras och registreras i datainsamlingen. Därför              
menar Bryman att det kan vara svårt och kanske även omöjligt att replikera en kvalitativ               
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forskning. Genom att utnyttja de förkunskaper som fanns och den vetenskapliga forskningen            
blev bredden på enkätfrågorna stor, och en fördjupning kunde sedan göras i intervjuerna             
tillsammans med en vidare utforskning av de nya faktorer som lärarna nämnt i de öppna               
svaren i enkäten. Lärarna har gett fler synvinklar och mer kunskap har framkommit genom              
denna undersökning tack vare de öppna frågorna. 
 
 
6.3 Teoretisk tolkning 
 
Litteratur och resultat överensstämmer mycket med varandra, vissa skillnader finns dock.           
Faktorer som uppkommit i resultatet men inte i litteraturen som jag anser har stor betydelse är                
områden som Fingertoppskänsla och Räkne-stopp. Två stora faktorer som kanske inte är det             
första man tänker på när motivation i matematiken kommer på tal men ändå så otroligt               
viktiga. Att en lärare har fingertoppskänsla och en naturlig fallenhet för yrket, är i mina ögon,                
avgörande för om personen kan göra ett professionellt och framgångsrikt arbete i            
klassrummet. Om personen kan motivera sina elever och få dem intresserade av att tillägna              
sig stoffet som skall läras är en av de viktigaste delarna. Att känna sina elever så man kan                  
utnyttja fingertoppskänslan, och som lärare B beskriver i sin intervju, om att känna av sina               
elever och att de själva vet att ibland orkar man inte och det är okej. Det är okej att behöva ta                     
det lugnt en dag om det är jobbigt. Jag ser det som att vi ska inte “jaga” våra elever till                    
resultat, det finns så mycket mer. En återkoppling till inledningen: Vi arbetar med människor              
och inte robotar. Våra elever har känslor, de är i ständig utveckling och det händer mycket                
runt dem, både i skolan och hemma. Att då ha en värdefull relation med sina elever så man                  
kan använda sig av fingertoppskänslan är något jag värderar högt. De behöver inte presterar              
på topp varje dag, ingen kan prestera på topp varje dag, inte vi lärare heller. Jag kan dock                  
tänka mig att den här relationen är något som kan ses ur olika vinklar. Det kan vara lätt att                   
eleverna utnyttjar situationen om de tror att de kan “komma undan”. Men det är där               
fingertoppskänslan gör skäl för sitt namn. Vi behöver veta när vi ska backa ett steg på kraven                 
och när vi ska stå fast. En bra relation och god kännedom om sina elever är vad som behövs                   
för detta. Relationen är en hårfin balansgång, en av lärarna uttryckte i sitt enkätsvar att en                
viktig ingrediens i relationen är att “Ge av dig själv som person, var ärlig och uppriktig men                 
de är inte dina vänner som delar ditt privatliv”. Lärare B. Vilket låter enkelt och fullständigt                
korrekt men i praktiken kanske inte lika lätt.  
 
Nästa faktor som finns med i resultat men inte i litteratur avsnittet är Räkne-stopp. Det här är                 
något som inte uppkommit alls i den litteratur som jag analyserat, varken i detta arbete eller                
det tidigare arbetet inom samma område. Lärarna i undersökningen förespråkar samma sak:            
Räkne-stopp. Ett begränsat antal sidor att räkna i boken. Det har framkommit att det finns               
flera orsaker till att lärarna anser detta som en av de viktigaste punkterna, dels för att hålla                 
klassen samlad, för gemensamma genomgångar, men även för att inte skapa ett            
prestationsklimat i klassrummet. Jag tolkar det som att fri räkning får eleverna att börja tävla               
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med varandra. Men med ett begränsat antal sidor handlar det aldrig om vilken sida någon               
annan är på, för det skiljer inte så mycket att det är intressant att veta, för eleverna. Boken                  
känns inte heller motbjudande när man som elev vet att man inte förväntas räkna ut hela                
boken utan den delas upp i mindre bitar, en sak i taget. Något som ses som motiverande i                  
matematikundervisningen. Att lärarna strävar mot kunskap hänger ihop med detta anser jag.            
De vill att eleverna ska förstå vad de räknar och vad de arbetar med, inte att de räknar ut en                    
bok snabbt bara för att bli klar. Det viktiga är kunskap, inte prestation.  
 
Kunskap och prestationsklimat är något som förekommer under både resultat och           
litteraturgenomgång. Det här är en stor del vad gäller motivation, det kan dock påverka elever               
på olika sätt. En elev kan bli positivt påverkad av prestation medan en annan blir negativt                
påverkad av detta. Vissa gillar tävlingsmomentet och det är något som framkallar motivation             
och intresse, andra blir hämmade och resulterar i att inte komma någonstans i arbetet. Det här                
är stort, då det handlar om klassrumsklimatet och dess inverkan på eleverna.            
Klassrumsklimatet är i sig stort med många aspekter som spelar in på motivationen, utöver              
prestation och kunskaps-klimat så togs även variation, trygghet och lärarens engagemang upp            
under litteraturen. Under resultat presenteras dessa faktorer med sina egna rubriker och inte             
som underrubriker till klassrumsklimat. Detta på grund av att de är så stora delar som ansågs                
behöva redogöras för specifikt. Variationen i arbetssättet och materialet är något som            
framkommer i resultatet som en av de viktigaste faktorerna. Att eleverna inte blir uttråkade              
kan ses som en av de kanske självklaraste delarna i hela undersökningen. 
 
 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
 
Genom denna undersökning har jag fått ta del av många kloka tankar om hur man motiverar 
eleverna i matematik. Det är dock inte enbart i matematik som många av dessa faktorer är 
tillämpningsbara, mycket av det som framkommit är grunden i många ämnen. En av lärarna 
uttryckte sig så här i en öppen fråga i enkäten:  
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Det är en viktig grundingrediens i alla ämnen och att det är viktigt att utgå               
ifrån den för att nå eleverna och få dem framåt. Lärare F. 

Att vi kan motivera våra elever och få dem intresserade är nog den viktigaste ingrediensen i                
hela skolarbetet, som tidigare nämnts, om de inte är motiverade, vad är de då? Flera av lärarna                 
som intervjuats har nämnt att de tycker det var roligt att själva få tänka till och gräva djupare                  
så jag hoppas att det var givande även för dem att få fundera på hur de arbetar med eleverna                   
och vilka faktorer de anser viktiga för motivationen. Jag kan redan nu se att jag kommer ha                 
stor nytta av den här undersökningen i mitt framtida yrke, jag har tillägnat mig många fina                
verktyg att använda mig av framöver. Jag har även fått ta del av lärarnas värderingar som jag                 
kommer bära med mig och förvalta på bästa sätt. 

När det kommer till fortsatt forskning så skulle självklart ett elevperspektiv vara intressant, att              
få veta vad eleverna anser viktigt för deras motivation. Vi snuddade vid deras perspektiv vad               
gäller guldstjärnor som lärare C använder i undervisningen och där hen berättar att eleverna              
själva varit med och bestämt att de vill ha dessa stjärnor för att de motiverar dem att arbeta                  
framåt. Att det kan finnas vissa skillnader men förmodligen många likheter mellan elevernas             
och lärarnas perspektiv tvivlar jag inte på, och att utreda dessa skulle vara en intressant               
undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



 

 

 

 

 

 

REFERENSER 

 
Ahl, H.J. (2004). Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
 
Attard, C. (2011). "My Favourite Subject Is Maths. For Some Reason No-One Really Agrees 
with Me": Student Perspectives of Mathematics Teaching and Learning in the Upper Primary 
Classroom. Mathematics Education Research Journal, 23(3), 363-377. 

Boström, L. & Svantesson, I. (2007). Så arbetar du med lärstilar: nyckeln till kunskap och 
individualisering : [en praktisk handbok]. Jönköping: Brain Books. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Carmichael, C., Callingham, R., & Watt, H. G. (2017). Classroom Motivational Environment 
Influences on Emotional and Cognitive Dimensions of Student Interest in Mathematics. 
ZDM: The International Journal On Mathematics Education, 49(3), 449-460. 

Dahlkwist, M. (2005). Arbetssätt och lärande. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

Durksen, T. L., Way, J., Bobis, J., Anderson, J., Skilling, K., & Martin, A. J. (2017). 
Motivation and Engagement in Mathematics: A Qualitative Framework for Teacher-Student 
Interactions. Mathematics Education Research Journal, 29(2), 163-181. 
 
Gustafsson, L. & Mouwitz, L. (2002). Vuxna och matematik: ett livsviktigt ämne. Göteborg: 
Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs univ.. 
 
Hagland, K., Hedrén, R. & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem: inspiration till 
variation. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och 
internationell belysning. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

44 



 

Imsen, G. (1999). Lärarens värld: introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling. 

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: 
undersökningsmetoder och språklig utformning. (4. uppl.) Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Lindström, G. & Pennlert, L. (2016). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i 
didaktik. (6. uppl.) Umeå: Fundo Förlag. 

Lärarförbundet (2008). Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete. 
Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

Park, D., Gunderson, E. A., Tsukayama, E., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2016). Young 
Children's Motivational Frameworks and Math Achievement: Relation to Teacher-Reported 
Instructional Practices, but Not Teacher Theory of Intelligence. Journal Of Educational 
Psychology, 108(3), 300-313. 

Sandström, F. (2018, 19 mars). Elever stressas sönder med ständiga kopplingar till resultat. 
DN.Åsikt. Hämtad 2018-03-19, från 
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/eleverna-stressas-sonder-med-standiga-kopplingar-till-resultat/ 

Stensmo, C. (2008). Ledarskap i klassrummet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2017). Timplan för grundskolan. Hämtad 2017-12-11, från 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/tim
plan/timplan-for-grundskolan-1.159242 
 

Sverige. Skolverket (2003). Lusten att lära: med fokus på matematik : nationella 
kvalitetsgranskningar 2001-2002. Stockholm: Skolverket. 
 
Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. Stockholm: Skolverket. 
 
Sverige. Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011: reviderad 2017. [Stockholm]: Skolverket. 
 
Säljö, R. (2014). Lärande och elevers utbildning. I Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. 
(red.) (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. (3., [rev. och uppdaterade] 
utg.) (s. 251-310). Stockholm: Natur & kultur. 

 

 

 

 

45 

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/eleverna-stressas-sonder-med-standiga-kopplingar-till-resultat/
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242


 

 

 

 

 

 

BILAGOR 

 
Här följer en sammanfattning över de olika bilagorna: 
 
Bilaga 1: Enkätfrågor 
Bilaga 2: Intervjufrågor Lärare A 
Bilaga 3: Intervjufrågor Lärare B 
Bilaga 4: Intervjufrågor Lärare C 
Bilaga 5: Intervjufrågor Lärare D 
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Bilaga 1. Enkätfrågor 

Motivation i matematiken 
 
Det finns många viktiga faktorer för elevers kunskapsinhämtning, i det här formuläret vill jag 
reda ut några frågetecken angående en av dessa faktorer, motivation. Motivation som är 
inriktad på matematikämnet.  
Vad är det egentligen som påverkar motivationen hos våra elever i matematik? 
Tack för din medverkan! 
 

- I vilken årskurs arbetar du? 
  

- Är du ensam under dina lektioner eller har du någon kollega/resurs i klassen? 
  

- I vilken kommun arbetar du? 
  

- Hur lång erfarenhet har du av läraryrket? 
¤  Mindre än 5 år 
¤  5-10 år 
¤  10-20 år 
¤  20 år eller mer 
 

- Vad har du för utbildning? 
  

- I vilka ämnen undervisar du? 
  

- När vi ser till den senaste månaden, hur stor plats har matematiken då tagit jämfört 
med andra ämnen? (Inkluderar både lektionstid och planering) 
  

- Anser du att du under den senaste månaden haft tillräckligt med tid att planera dina 
lektioner så motivationshöjande som du vill? 
¤  Ja 
¤ Nej 
 

- Vilka läromedel använder du dig av i din undervisning i matematik? 
  

- Skulle du vilja arbeta på något annat sätt än det du gör idag? 
  

- Följer du någon specifik metod eller teori i din undervisning? 
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- Anser du att dina elever är motiverade i ämnet matematik? 
¤  Ja 
¤  Oftast 
¤  Sällan 
¤  Nej 
 

- Vad anser du vara viktigast när det gäller att motivera eleverna i matematiken? 
  

- Hur synliggör du målen för matematik för eleverna? 
  

- Har synliggörandet av målen betydelse för elevernas motivation i arbetet? 
  

- Hur stor betydelse anser du att klassrumsklimatet har vad gäller motivation? 
¤ 1 
¤ 2 
¤ 3 
¤ 4 
¤ 5 
 

- Hur stor betydelse anser du att lärarens engagemang har vad gäller motivation? 
¤ 1 
¤ 2 
¤ 3 
¤ 4 
¤ 5 
 

- Märker du skillnad på elevernas motivation om du har en dålig dag? 
¤  Ja 
¤  Nej 
¤  Ibland 
 

- Hur stor betydelse anser du att meningsfullheten i arbetsuppgifterna har för 
motivationen? 
¤ 1 
¤ 2 
¤ 3 
¤ 4 
¤ 5 

 
- Hur stor betydelse anser du att motivationen har för elevernas kunskapsinhämtning? 

¤ 1 
¤ 2 
¤ 3 
¤ 4 
¤ 5 
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- Anser du att dina elever är mer eller mindre motiverade i matematik jämfört med de 
andra ämnena? 
  

- Anser du att klassrumsklimatet under dina lektioner är motiverande? 
  

- Vad är viktigast i ett motiverande klassrumsklimat? 
  

- Anser du att du hinner hjälpa alla dina elever under lektionstid? 
¤  Alltid 
¤  Oftast 
¤  Sällan 
¤  Aldrig 
 

- Hur gör du för att motivera en elev när du märker att denne inte är delaktig? 
  

- Skulle du vilja ha mer tid till att arbeta med motivation som huvudsyfte? 
  ¤ Ja 
  ¤ Nej 
 

- Finns det något annat som du tänker på vad gäller motivation i matematik du vill dela 
med dig av? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor Lärare A 
 

- Kan du berätta mer om hur upplägget ser ut med de olika läromedlen? 
- Är variationen av dessa en anledning till att du anser dig ha motiverade elever?  
- Vill du berätta mer om hur du tänker kring synliggörandet av målen i matematik och 

dess betydelse för eleverna?  
- Hur gör du rent praktiskt för att få alla elever delaktiga i dina muntliga genomgångar? 
- Att eleverna har begränsat antal sidor att räkna per lektion, är det något som höjer 

motivationen?  
- Vad gör de sen när de räknat klart? 
- Du svarade i enkäten att dina elever är mer motiverade i matematik än i andra ämnen, 

vad beror det på tror du?  
- Vad är motivation för dig? (Betydelse)  
- Hur stor roll spelar elevens hemsituation tror du?  
- Klasskompisarna? 
- Vad är det svåraste med att motivera dina elever? 
- Vilka faktorer är de allra viktigaste för elevernas motivation? 
- Anser du att du kan påverka elevernas motivation? 
- Både yttre och inre?  
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Bilaga 3. Intervjufrågor Lärare B 
 

- Kan du berätta mer om att arbeta på olika nivåer men ändå ha klassen samlad?  
- Är det en anledning till att du anser dina elever motiverade i matematiken?  
- Kan du ge något exempel på hur du lyfter fram den praktiska användningen i 

verkligheten för dina elever när ni tittar på kriterierna för det området?  
- Känner du att dina elever blir mer motiverade då dem får veta kriterierna/målen? 
- Om du märker att någon av eleverna blir “avslagen” , att de tycker kriterierna är för 

svåra, vad gör du då?  
- Vill du berätta mer om ditt svar angående tid att planera, vad mer konkret skulle du 

vilja haft mer tid till?  
- Kan du sätta ord på hur du utstrålar engagemang och intresse för matematik?  
- Du kommer in på ett beaktande av elevernas situation i ett av dina svar, hur den mår, 

har det hemma och så vidare. Hur stor roll spelar elevens hemsituation, tror du? 
- Klasskompisarna?  
- Anser du att du kan påverka elevernas inre och yttre motivation?  
- Vad är det svåraste med att motivera dina elever?  
- Vilken/vilka faktorer är viktigast för motivationen, tror du?  
- Tycker du att elever i tidigare åldrar är mer motiverade än de äldre? 
- Vad tror du det beror på? 
- Anser du att ni har ett öppet klassrumsklimat där du känner att eleverna “vågar” svara 

fel? 
- Vad händer om någon svarar fel?  
- Skulle du säga att ni har ett prestation eller kunskaps-klimat i klassen?  
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Bilaga 4. Intervjufrågor Lärare C. 
 

- Kan du berätta mer om hur elevernas stressande över sidantal påverkar dem?  
- Har de begränsat antal sidor de räknar?  
- Berätta mer om hur du gör för att hitta elevens nivå och utmana rätt?  
- Ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna även kan hjälpa varandra, kan du berätta 

mer om hur du tror att ett sådant klimat skapas? 
- Berätta mer om hur exempelvis guldstjärnor påverkar elevernas motivation?  
- Att du varierar din undervisning i matematik, med olika arbetssätt, tror du att det är en 

anledning att dina elever är motiverade? 
- Du menar att det motiverar eleverna att de känner till målen, händer det att någon elev 

ibland blir hämmad av dem, om det känns för svårt?  
- Vad gör du då?  
- Du kommer in på föräldrarnas roll i ett av dina svar, hur stor roll har elevens 

hemsituation tror du?  
- Klasskompisarna? 
- Tycker du att elever i tidigare åldrar är mer motiverade än de äldre? 
- Vad tror du det beror på? 
- Skulle du säga att ni har ett prestation eller kunskaps-klimat i klassen? 
- Vilken/vilka faktorer är viktigast för motivationen, tror du?  
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Bilaga 5. Intervjufrågor Lärare D. 
 

- Det konkreta materialet, hänger det alltid ihop med boken?  
- Lagom svåra utmaningar, berätta mer om hur du balanserar det med boken? 
- Det här med synliggörandet av målen och dess betydelse för eleverna, du svarar i 

enkäten att det skulle kunna sänka elevernas motivation, vad mer konkret tror du att 
det beror på?  

- Du svarar att eleverna är motiverade nästan vad ni än gör, vad tror du det beror på?  
- Tror du att det är så att yngre elever är mer motiverade än äldre?  
- Vad tror du det beror på?  
- Skulle du säga att ni har ett prestation eller kunskaps-klimat i klassen? 
- Hur stor roll anser du att föräldrarna/hemmet har för elevens motivation?  
- Klasskompisarna? 
- Vilken/vilka faktorer är viktigast för motivationen, tror du? 
- Anser du att du kan påverka elevernas inre och yttre motivation? 
- Vad är det svåraste med att motivera dina elever?  
- Anser du att ni har ett öppet och tillåtande klassrumsklimat där eleverna vågar svara 

“fel”? 
- Om någon svarar fel, hur beter sig klasskompisarna då?  
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