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Sammanfattning: 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare jobbar för att motivera sina 

elever till att lära sig matematik i skolan. Tidigare teoretiska resonemang kommer att 

presenteras för att fördjupa läsaren inom ämnet. Undersökningen är av kvalitativ karaktär då 

observationer och intervjuer gjorts på två stycken utbildade mellanstadielärare med 

behörighet att undervisa i matematik. Materialet från undersökningen analyseras utifrån 

tidigare teoretiska resonemang och jämförs med slutsatser från tidigare forskning. Genom 

undersökningen har man fått reda på att motivation spelar en omfattande roll i 

lärandesammanhang och att lärare upplever att det ibland kan vara svårt att motivera elever. I 

enlighet med forskning visar resultaten att positiva upplevelser och tro på sin egen förmåga 

utgör en central roll när det kommer till att stärka motivationen hos barn. Resultaten pekar på, 

som också nämnts i tidigare forskning, vikten av en god självbild och rimliga externa 

förväntningar av dig som lärare i relation till en god motivation.   
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1 INLEDNING 
 

Denna studie har för avsikt att undersöka olika faktorer gällande motivation inom matematik i 

utbildningssammanhang och se hur verksamma lärare jobbar med att motivera sina elever. För 

att få en bredare vy av olika motivationsfaktorer kommer både observationer och lärarintervjuer 

att inkluderas i denna studie. Både praktiska och teoretiska överväganden kommer att göras för 

att ge en bredare bild av hur elever bör motiveras och hur lärare ser på detta. Arbetet kommer 

att ha en viss inriktning mot elever i årkurserna 4-6 men också behandla motivation i allmänhet. 

Uppsatsen skrivs med fokus på olika motivationsfaktorer för att presentera koncept som kan 

fungera motivationsfrämjande i klassrummet. Det finns många olika aspekter i relation till 

motivation och några av dem kommer att presenteras i denna uppsatsen. Som sagt finns det 

många olika motivationsfaktorer och på grund av uppsatsens begränsning kommer endast ett 

fåtal presenteras. Kunskaper om de olika aspekterna ska generera ett mer motiverat klassrum 

vilket är centralt när man arbetar inom den pedagogiska verksamheten och i 

lärandesammanhang. 

 

Man har tidigare upptäckt att motivation ibland kan uppfattas som något oföränderligt. 

Genom tidigare forskning har man också tagit reda på att det finns en viss svårighet med att 

motivera elever och att detta tar en stor del av en lärares tid. Thomson och Wary (2013) 

beskriver att lärare ibland uppfattar att motivation kommer uteslutande inifrån eleven själv. 

Enligt författarnas mening upplever lärare att det är svårt att motivera sina elever och att 

situationer med omotiverade elever är stressande. De skriver vidare att detta i många fall kan 

vara problematiskt då läraren anser att motivation är svår att påverka och stärka. Det följande 

citatet visar på att lärare ofta upplever en viss problematik gällande att få elever motiverade i 

klassrummet. ”The most difficult time teachers encounter when teaching struggling students 

is related to motivational aspects: ‘How can I motivate my students to learn?’ is a frequent 

question raised by many teachers.” (Wery & Thomson 2013, s.103). Turner & Meyer (red. 

Wentzel & Wigfield 2009) visar på en annan aspekt som istället handlar om att lärare förlitar 

sig på yttre faktorer vilket visade sig vara problematiskt i studien de genomförde. ”Moreover, 

he reported that teachers generally lacked knowledge about motivation theory,  often 

admitting this openly, and relied on extrinsic reinforces to ”motivate” their students.” (Turner 

& Meyer red. Wentzel & Wigfield 2009, s. 537)  

 

Som tidigare nämnt drabbas matematik i skolan i hög grad av bristande motivation och 

skolverket (2003) menar att man kan se en tydlig skillnad på elevers motivation när de går på 

mellanstadiet.  
 

”Många lärare och skolledare konstaterar att så gott som alla barn i de tidigare 

åren har lust att lära men att många elever förlorar den under åren i grundskolan. 

Vad gäller matematik märks relativt tidigt skillnader mellan elever som inte 

lyckas förstå matematik och de som upplever spännande utmaningar när 

uppgifterna blir svårare. Det verkar framför allt vara omkring skolår 4–5 som 

dessa skillnader blir tydliga och de förstärks under resten av skoltiden.” 

(Skolverket 2003, s 19)   

 

 

Utifrån ovanstående uttalanden kan man dra slutsatsen om att pedagoger ibland känner att de 

saknar viktiga kompetenser om hur man kan motivera elever i ett klassrum. Dessa 

kompetenser är en central del i läraryrket då man hela tiden ställs inför hinder i form av 
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omotiverade elever. Resultatet av denna uppsats kommer att belysa några rådande 

motivationsfaktorer i klassrummet och ge förslag på hur man som verksam lärare kan stärka 

motivationen hos sina elever.  

 

1.1 Bakgrund 

 

I skolan finns det många förväntningar på ett barn som gör skolan till ett utmanande segment i 

barnets liv. Där ska de klara av att delta i sociala – och lärande aktiviteter samt kunna använda 

sin intellektulla förmåga samtidigt som de ska fungera i samspel med andra som har andra 

intellektuella förmågor. Wentzel och Wigfield (2009) som beskriver det ovannämnda menar 

att det krävs mycket motivation för att ett barn ska ta sig an dem komplexa utmaningarna.  

 

Motivation i utbildningssituationer är helt avgörande för elevers prestationer och 

personlighetsutveckling vilket gör det essentiellt att känna till de bakomliggande faktorerna 

till motiverade respektive omotiverade elever. Wentzel och Wigfield (2009) menar att 

motivation inom skolan har varit ett aktuellt forskningsområde under lång tid just på grund av 

dess avsevärda betydelse i lärandesammanhang.  

 

Given the motivational challenges inherent in accomplishing these tasks, 

questions concerning how and why children are motivated (or not motivated) to 

achieve these academic and social outcomes at various stages of their 

educational careers have been at the forefront of research for over 40 years. 

(Wentzel & Wigfield 2009, s.1)  

 

Begreppet motivation kan förklaras som elevens lust att delta i lärandeprocesser (Thomson & 

Wery 2013). Thomson och Wery menar att om en elev inte är motiverad till att delta i 

aktiviteter kommer denne att avstå. Författarna förklarar vidare att en god motivation är 

nyckeln till framgång inom både utbildning och beteendeutveckling som också Wigfield och 

Wentzel (2009) står bakom. Pantziara & Philippou (2014) beskriver begreppet motivation på 

ett liknande sätt och menar att motivationsteorier beskriver vad som får elever att genomföra 

aktiviteter och vilken typ av aktiviteter det är. ”Thus, in Educational Psychology, motivational 

theories seek to investigate what gets individuals to move towards what activities and to 

describe the characteristics of these activities.” (Pantziara & Philippou 2014, s. 386)   

 

Det finns många olika aspekter i relation till motivation som beskrivit i tidigare teoretiska 

resonemang och några av dem kommer att presenteras i denna studien för att redogöra för och 

erhålla viktiga kunskaper gällande ämnet. Denna studie är inte till för att göra nya upptäckter 

inom området utan ska snarare fungera som en kartläggning och sammanställning av praktiskt 

arbete och teoretiska resongemang. Kunskaper om dessa olika aspekter ska generera ett mer 

motiverat klassrum vilket är viktigt i lärandesammanhang och när man jobbar inom den 

pedagogiska verksamheten. 

 

Hussain och Mirza (2018) beskriver att attityden och inställningen elever har till matematik 

kan påverka deras förståelse för vilken betydelse ämnet kommer att spela i deras liv. 

Förståelsen för denna betydelse kan i sin tur leda till en variation i deras motivation till att lära 

sig. De menar vidare att just lärande om matematik är mycket viktigt och spelar en stor roll i 

vardagslivet.   
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Be it physics, chemistry, computer sciences, or any other subject, there is a 

significant chance that pupils who do not acquire an understanding of basic 

mathematical concepts could be ultimately restricted in their academic 

achievements; therefore, knowledge of mathematics is an essential tool in the 

society. (Hussain & Mirza 2018, s. 9)  

 

Hussain och Mirza skriver också hur matematiska prestationer påverkas av vilken motivation 

och attityd individen har gällande ämnet. De menar att barn behöver positiva upplevelser för 

att bli motiverade nog att klättra över hinder som de möter. Positiva upplevelser är en faktor 

som visat sig nämnas i mycket stor omfattning är därför en av faktorerna som kommer att 

presenteras mer djupgående i litteraturgenomgången.   

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

I detta avsnitt kommer det att redovisas vad tidigare forskning säger om motivation inom ämnet 

matematik i lärandesammanhang. Alan Bryman (2011) belyser vikten av tidigare forskning i 

en undersökning som denna. Han beskriver några av aspekterna som tidigare forskning redogör 

för som är viktiga att vara medveten om. Bryman nämner bland annat vikten av att veta vilka 

begrepp och teorier som redan är kända inom ämnet, vilka forskningsmetoder som tillämpats 

och vilka debatter eller kontroverser det finns samt hur detta har studerats tidigare. Bryman 

menar att de aspekter som nämnts ovan rörande tidigare forskning är essentiella när nya 

undersökningar ska utföras. 

 

Eva Minten (2013) menar att tidigare forskning är ett viktigt fragment att ha med sig i praktiken. 

Hon förklarar att vetenskap och beprövad erfarenhet kan fungera som en vägledning i den 

pedagogiska verksamheten.  

 

Man kan alltså̊ inte på förhand förutsätta att en metod eller ett angreppssätt som 

enligt forskning är framgångsrikt ska fungera i den situation man befinner sig i. 

Men vetenskap och beprövad erfarenhet kan säga mycket om hur en skolas och 

lärares arbete kan gestaltas och att det finns forskning som kan vara vägledande 

när man vill utveckla sin verksamhet. (Minten 2013, s.14) 

 

Minten nämner en kontrovers och menar att man inte kan anta att en viss metod eller ett visst 

tillvägagångssätt ska fungera i alla situationer. Hon förklarar att det är beroende på situation 

och individ. ”Det finns inga speciella metoder som har effekt för alla elever i alla klassrum.” 

(Minten 2013, s.14)  

 

I och med detta vill tilläggas att det som presenteras i denna litteraturgenomgång inte alltid 

fungerar som en vägledgning av hur man motiverar elever att lära sig matematik. Det finns 

alltid en viss komplexitet beroende på olika individer och sammanhang. Det är även viktigt att 

man som läsare tar i beaktning att detta avsnitt inte presenterar en helhetsbild av ämnet. 

Motivation till matematik kan förklaras på många olika sätt med många olika aspekter som 

verkar motiverande eller omotiverande. Alla rådande motivationsfaktorer kommer därför inte 

att presenteras på grund av begränsningen av detta arbete. De motivationsfaktorer som 

redovisas är de som diskuterats mest frekvent och de som enligt tidigare forskning verkar mest 

relevant för dagens verksamma lärare. Förutom att presentera essentiell fakta fungerar 

litteraturgenomgången också som bakgrund till analyser av kommande observationer och 

intervjuer.  
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Litteraturgenomgången kommer att redovisas i form av 3 olika rubriker med medföljande 

underrubriker som belyser olika motivationsfaktorer vilka anses högst relevanta. Några 

generella tankar om barn och motivation i helhet kommer att presenteras men också mer 

ämnesspecifikt till matematik. Texten har delats in i flera mindre underrubriker för att läsaren 

ska ges möjlighet att enkelt orientera sig i texten. Samtliga texter som använts som referens har 

fokus på motivation med ämnet matematik som utgångspunkt.  

 

 

1.2.1 Yttre motivationsfaktorer  
 

Både yttre och inre motivationsfaktorer är avgörande för hur motivationen kommer att ta sig i 

uttryck. Som skolverket (2014) tidigare nämnt kan lärare ibland ha man en förutfattad mening 

om att ett barns inre motivation är avgörande men det bör tydliggöras att yttre 

motivationsfaktorer också spelar en stor roll för hur individer motiveras. Pantziara och 

Philippou (2014) menar att lärarens tillvägagångssätt i undervisningen är ytterst viktig för en 

utveckling av elevens motivation.  

 

Teachers of mathematics have a key role in the development and change of 

students’ motivation. Since research demonstrates that students’ affect is 

unstable in school years, the adoption of teaching practices for the development 

of positive affect in mathematics becomes vital. (Pantziara & Philippou 2014, 

s.406)  

Kopplat till detta beskriver de vidare att det inte bara är elevens egna mål som spelar roll för 

motivationen. Vilket mål läraren har för eleven är till viss del också avgörande. Därför menar 

dem i samband med detta att frågan gällande mål för eleven bör besvaras. ”Initially, the 

question of: what kind of goals do teachers want their students to hold? must be answered.” 

(ibid). Vilka mål läraren har för varje enskild elev kan kopplas till vilka förväntingar som 

läraren har. Marshall (2016) förklarar att yttre motivation gäller när målet för prestationen är 

att vinna gillande, att få en belöning eller att undvika en pålagd bestraffning. I samband med 

yttre motivation skriver Marshall att “Den motiverande kraften kommer till personen utifrån” 

(Marshall 2016, s.37). Marshall menar att man inte kan bortse från vilken betydelse den yttre 

motivationen har för att forma de unga. Med utgångspunkt i psykologin med ett 

behavioristiskt perspektiv lyfter författaren att en person till övervägande del påverkas av 

externa motivationsfaktorer.   

 

Under avsnittet gällande yttre motivationsfaktorer kommer belöningar och bestraffningar samt 

förväntningar och relationer att presenteras. Detta görs för att belöningar och bestraffningar 

fungerar som externa ansatser som visat sig ha olika påverkan på motivationen och relationer 

har visat sig spela stor roll för hur den tar sig i uttyck.    

 

 

Belöningar och bestraffningar 

 

I ett antal artiklar och avhandlingar har yttre motivation diskuterats utifrån ett belönande 

system. Texterna har visat på både för- och nackdelar med ett sådant system. Marshall (2016) 

visar på att ett erkännande genom externa belöningar i form av tillexempel beröm kan både 

uppmuntra och motivera ett barn. Marshall menar också att man som vuxen, speciellt lärare, 

bör ha i åtanke att när man belönar en elev finns det andra elever som santidigt inte blir 
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belönade. Ibland fast de utför samma handling. En lärare kan t.ex. berömma elev A som sitter 

vid sin bänk för att den brukar springa runt i klassrummet men inte berömma elev B som sitter 

vid sin bänk för att den brukar sitta där. Marshall menar att detta kan verka kontraproduktivt 

och resultera i att elev A inte blir omtyckt av sina klasskamrater vilket skapar ett otryggt 

klimat i klassrummet. Författaren menar att detta kan bidra till att elevenfortsätter att agera 

enligt sitt gamla beteendemönster och på det sättet fortsätter vara omotiverad.  

 

En del elever tycker helt enkelt inte om att bli utpekade, eller också motsäger 

kommentaren den självbild barnet har, så att det sedan försöker förstärka sin 

egen självuppfattning genom att leva ut sitt vanliga beteendemönster. (Marshall 

2016, s.50)  

 

Cancillieri (2008) är en av många författare som beskriver vad som menas med yttre 

belöningar i ett klassrum och påstår att dessa är extra viktiga i de fallen då uppgiften kan vara 

ointressant eller mindre tilltalande för eleven.  

 

Extrinsic reinforces are those reinforces externally supplied in the hopes of 

increasing frequency of occurrence of a behavior. Extrinsic reinforces are often 

necessary because the task or behavior required is boring, repetitive, 

unappealing, demanding, or otherwise aversive. (Cancillieri 2008, s.60).  

 

Marshall (2016) menar att belöningar direkt förändrar motivationen. Författaren upplever att 

barn i skolan ofta ställer frågan ”kommer detta på provet?” eller ”Räknas det här in i 

betyget?”. Det här tyder på att eleven motiveras genom den yttre belöningen och inte av 

nyfikenhet, utmaningen och glädjen i att lära. Marshall skriver vidare att ett stort fokus på 

beläningen kan verka negativt och att göra att barn tappar intresset för hur de ska uppnå den. 

Man kan läsa av från texten att belöningar kan fungera motiverande om det inte ligger så stort 

fokus på att uppnå belöningen. ”Med andra ord, ju mer tyngd vi lägger vid den yttre 

motivationsfaktorn, desto mer tappar eleverna intresset för vad de gör.” (Marshall 2016, s. 50)  

 

Med den inre motivationen i åtanke presenteras en kontrovers. Cancillieri (2008) menar att 

yttre belöningar genererar yttre motivation vilket kan hämma elevens egna drivkraft och inre 

motivation. ”There is also the very real danger that extrinsic reward systems may interfere 

with and decrease intrinsic motivational properties within the learning behavior itself” (Ibid, 

s. 61). Författaren skriver att det kan vara svårt att frångå ett belönande system då många barn 

växt upp med detta i hemmet. Även om ett yttre belönande system är det som fungerar bäst 

som motivation är målet att eleverna ska erhålla en inre motivation.  Med detta i åtanke 

presenterar Cancillieri hur man kan arbeta bort belöningssystem i ett klassrum för att ge 

utrymme för och lägga fokus på inre motivationsfaktorer.  

  

Students who have been raised on a reward system will not immediately rely on 

intrinsic motivation alone. Begin with extrinsic rewards, and gradually wean 

them off of them by skipping a reward one time, then twice, and so forth. 

(Cancillieri 2008, s.61)  

 

Marshall (2016) skriver om bestraffningar i sin text och visar på att deras grundläggande källa 

är rädslans energi. Rädslan skapas genom de negativa visionerna en människa har om något. 

Marshall menar att man genom den rädslan kan åstadkomma stora förändringar men bara 

under en kort tid. Marshall citerar Glasser (1969) i sin text som i det citatet drar en liknelse 

mellan bestraffningar och vapen. Författaren menar att motivationen fungerar så länge 



 

 

6 

bestraffningen, likt vapen, är riktad och personen i fråga är rädd för den men om rädslan 

släpper eller om vapnet läggs ner upphör motivationen.  

 

Marshall beskriver vidare att bestraffning i form av självbestraffning är den värsta sorten och 

att inget straff kan mäta sig mot det straffet som människor utsätter sig själva för. En extern 

bestraffning kan därför vara olämplig och endast gynna den som bestraffar genom att den då 

demonstrerar och upprätthåller sin dominans. Författaren skriver i och med detta att 

bestraffningar ”tar död på” det vi vill försöka förändra till det positiva, i det här fallet 

motivationen. Trots att Marshall nämner många nackdelar med bestraffningar skriver han 

också att de ibland kan fungera om barnet är ungt och inte etablerat en vana av beteendet men 

då måste det vara tydligt vilken handling som leder till bestraffningen. ”Emellertid måste vi 

också betänka huruvida den berörde förstår eller inte förstår vilken handling som bestraffas. 

(Marshall 2016, s.53)  

 

Vidare diskuterar Marshall kring den schweiziske psykologen Jean Piagets teorier om 

belöningar och bestraffningar. Piaget menar att vuxna underminerar barns utveckling till 

autonomi när de litar på att använda belöningar och bestraffningar för att påverka elevers 

beteenden. Paiget menar att bestraffning är en extern kontrollerad teknik som ofta leder till en 

revolt hos de som blir styrda. Marshall menar att användandet av yttre belöningar i sin tur 

leder till att läraren behöver fler och fler belöningar när detta har blivit invant för eleven.  

 

 

Externa förväntningar och relationer  

 

Externa förväntningar är de förväntingar som eleven får på sig genom andra än sig själv. I 

utbildningssammanhang menar man att läraren har förväntningar på eleven. De yttre 

förväntingarna grundar sig också i vilka förväntningar eleverna har på varandra. Jussim,  

Robustelli & Cain (red. Wentzel & Wigfield 2009) menar att en lärares förväntingar skapar en 

självupfyllande profetia hos eleven där eleven strävar mot att uppfylla falska förväntningar 

som ställs på dem. Författarna menar att en självuppfyllande profetia i klassrummet uppstår 

när läraren har en förvänting på en elev och, genom social interaktion, får eleven att uppföra 

sig enligt den falska eller sanna förväntingen.  

 

Pantziara och Philippou (2014) skriver att barn ofta känner en rädsla för att misslyckas och 

menar att det grundar sig i både yttre och inre förväntningar. De beskriver att barnen vill 

undvika ett misslyckande och på grund av detta undviker barnen att försöka. ”He/She seeks to 

avoid failure by avoiding the situation, by quitting or withdrawing effort, or by trying hard to 

suceed and thus avoid failure.” (Pantziara & Philippou 2014, s.389).  

 

Middleton och Spanias (1999) beskriver samma problem i sin text och menar som föregående 

att rädslan för att misslyckas ofta gör att eleven väljer att inte delta i aktivitet. De menar att 

elever därför behöver erhålla en sund syn på vad misslyckande innebär men inte heller 

utsättas för det för ofta. ”Student’s also seem to require a healthy appreciation for the role of 

failure in mathematical problem solving.” (Middleton & Spanias 1999, s. 80). Middleton och 

Spanias nämner också att det finns ett visst dilemma med att utforma uppgifter för elever. 

Uppgifterna ska vara möjliga för eleven att klara för att undvika misslyckanden samtidigt som 

de behöver vara utmanande för att elevens lyckande ska vara av värde. ”Further, learning 

appropriate coping strategies for failure is necessary for developing a healthy mathematical 

self-concept.” (ibid). 
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Pantiziara och Philippou nämner dock en kontrovers som innebär att barnen genom den 

rädslan också kan bli motiverade att göra uppgiften noggrant och korrekt.  

 

”However, fear of failure is also posited to lead to performance-approach goals, 

 since the desire to avoid failure is strategically served by strivning to attain 

success. ” (Pantziara & Philippou 2014, s.389) 

 

Som tidigare nämnt, grundar sig rädslan för att misslyckas både i inre och yttre faktorer. 

Författarna menar att barn ofta är rädda för att inte uppfylla de krav som ställs på en men 

också kraven man ställt på sig själv. Ibland kan rädslan för att misslyckas motivera elever till 

att göra på rätt sätt men oftast verkar rädslan hämmande för barnet.   

 

När det kommer till yttre motivation och förväntningar i skolan talar man ofta om relationer 

mellan olika parter. Wentzel (2009) menar att relationer har visat sig spela en stor roll för en 

individs motivation att lära sig saker och beskriver detta bland annat med hjälp an 

anknytningsteorin. Wentzel nämner specifikt och frekvent relationen mellan eleven och 

läraren men pekar i viss mån också på relationerna som finns mellan elever eller mellan elever 

och föräldrar. Författaren skriver att det ofta är relationen mellan eleven och föräldrarna som 

ses som den primära relationen i anknytningsteorin men nämner i samband med det en aspekt 

som gäller lärare i motivations- och skolsammanhang.  

 

Altough teacher-student relationships are not typically viewed as primary 

attachment relationships, attachment theory principles imply that they would be 

fairly concordant with the quality of parent-child attachments and therefore, also 

related to childrens functioning att school. (Wentzel 2009, s.302)  

 

 

Wentzel beskriver vidare att dessa relationer i sin tur spelar en stor roll för motivationen och 

engagemanget hos elever. ”Models of socialization suggest several machanisms whereby 

student’s social interactions with teachers might influence motivationand goal-directed 

behavior.” (Ibid, s. 305). Författaren förklarar med hjälp av anknytningsteorin attachment 

theory hur elever påverkas av trygga relationer. Wentzel menar att enligt teorin agerar barn 

olika beroende på vilka relationer de har till människor i sitt liv. Trygga relationer fostrar 

barnets nyfikenhet och utforskande. Det ger också upphov till positiva kompetenser i att 

kopiera andra. Författaren menar att trygga relationer också påverkar barnets självbild genom 

att barnet erhåller en grundinställning om att denne är t.ex. värdig av kärlek. Wentzel 

beskriver i relation till det hur otrygga relationer istället kan verka åt det andra hållet. ”In 

contrast, insecure attachments are believed to result in either wary or inappropriatly risky 

exploratory behavior, difficulty in regulating stress in new settings, and negative self-

concepts.” (Wentzel red. Wentzel & Wigfield 2009, s. 302)  

 

Wentzel konstaterar genom anknytningsteorin att trygga respektive otrygga relationer 

påverkar vilken motivation en elev har till och i skolan. Relationerna ger bland annat upphov 

till elevernas emotionella välmående och självbild som i sin tur påverkar motivationen. ”In 

line with attachment theory principles, evidence from correlational studies confirms that 

secure and close relationships eith teachers are related positively to young children’s 

motivation toward school and associated cognitive and social competencies.” (Wentzel red. 

Wentzel & Wigfield 2009, s. 304). Texten syftar som tidigare nämnt i första hand på 

relationer mellan förälder och barn men forskning visar på att en anknytningsteori fungerar på 

samma sätt för lärare och elever. ”To the extent that student-teacher attachments are positive, 
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researchers assume that these same outcomes associated with secure parent-child attachments 

should occur.” (Ibid, s. 302).   

 

Turner & Meyer (red. Wentzel & Wigfield 2009) beskriver också att relationer och sociala 

interaktioner som en viktig del i motivationsarbetet men talar med en annan utgångspunkt än 

föregående författare. Utifrån studien de de baserar sin text på har de kommit fram till att det 

sociala sammanhanget spelar en stor roll för motivationen hos elever. ”Students repeatedly 

mention the importance of social relationships to their learning and motivation.” (Turner & 

Meyer red. Wentzel & Wigfield 2009, s. 542).  

 

Enligt Boaler’s studie, som Turner och Meyer hänvisar till, menar eleverna att de blir mer 

motiverade när det arbetar med lärare som de anser att de känner bättre och känner sig 

tryggare med. De menar att läraren som håller sig väldigt distanserad inte kan motivera de på 

samma sätt som en lärare som inte håller samma distans. Turner och Meyer nämner kort 

aspekten gällande den respekt individer har mot varandra och hur det kan generera en högre 

motivation.  

 

Boaler and Staples (2008) also provide examples of how the mathematics 

instructions fostered motivation through respect for others, high cognitive 

demand, the emphasis on effort over ability, and persistance, all familiar 

motivation constructs. (Turner & Meyer red. Wentzel & Wigfield 2009, s. 544). 

 

 

1.2.2 Inre motivationsfaktorer 
 

Som tidigare nämnt är yttre motivationsfaktorer viktiga att vara medveten om som lärare och 

en utvecklad kunskap om dessa kan skapa ett mer motiverande klassrum. Pantziara och 

Philippou (2014) menar dock att den inre motivationen hos barn också är viktig för att uppnå 

en hög kvalité på undervisandet och lärandet. ”Intrinsic motivation has emerged as an 

important issue for educators because it results in highquality learning” (Pantziara & 

Philippou 2014, s.391)  

 

Den inre motivationen är som tidigare nämnt kopplat till den inre drivkraften som påverkas av 

många olika psykologiska delar. Nedan förklaras några av aspekterna gällande olika 

förutsättningar för inre motivation. Määttä (2015) menar att inre motivation initierar och 

upprätthåller ett målorienterat beteende. Hon skriver att motivationens centrala komponenter 

är individens tilltro, uppfattning och förmåga. I relation till motivation beskriver hon två olika 

attityder hos individer, en fixerad och en utvecklad attityd. I texten kallar hon detta för fixed 

och growth mindset. En fixerad attityd är statisk där individen tror att människor är försedda 

med en viss mängd intelligens som är oföränderlig. Det leder till att de tror att människor har 

olika förutsättningar till att lära sig. Määttä beskriver vidare hur en utvecklad attityd fungerar 

och pekar på skillnaderna mellan de två attityderna.  

 

Learners with a growth mindset, on the other hand, believe that their abilities 

can be developed, and so their major goal is to learn and improve. They believe 

that no matter what your ability is, effort is what ignites that ability and turns it 

into achievement. (Määttä 2015, s.27).  

 

Författaren menar att en utvecklad attityd generar en god motivation till att delta i 

lärandeprocesser och att en fixerad attityd i många fall verkar med motsatsen. De olika 
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inställningarna kommer inte at presenteras ytterliggare utan i och med inre motivation riktas 

fokus mot självbilder, förväntingar och intressen. Marshall (2016) förklarar inre motivation 

och skriver att detta gäller när människor presterar för inre tillfredställelse eller fäster 

betydelse vid något som kommer inifrån de själva.   

 

Självbild och inre förväntningar  

 

Höijer och Svensson (2017) nämner vikten av olika självbilder av sina egna förmågor. Höijer 

och Svensson menar att självbilden definierar vilka förväntningar en individ har om sig själv 

och hur denne uppfattar kunskapen som denne besitter. Författarna beskriver att självbilden 

hos barn påverkas genom utvärderingar som de ständigt gör om sig själva. Vuxna som 

befinner sig nära barnet påverkar också självbilden genom utvärderingar och feedback. Höijer 

och Svensson menar att självbilden har en stor relation till motivationen då den styr vilken 

uppfattning barnet har gällande sin egen förmåga. De visar på att elevens motivation ökar om 

uppfattningen är att denne är tillräckligt kompetent för att slutföra och klara av uppgiften som 

ska göras.  

 

Tesen om självbilder kan till viss del kopplas till teorin som Pantziara och Philippou (2014) 

lyfter gällande vikten av tron på sin egen förmåga. De menar att tron på sin egen förmåga är 

avgörande för hur motivationen kommer att ta form och spelar stor roll i många aspekter. 

Aspekterna som berörs är bland annat hur väl de anstränger sig, deras intresse för ämnet och 

vilka prestationer det leder till.  ”Self-efficacy beliefs positively correlate with students’ 

persistence, effort, interest, and achievement” (Pantziara & Philippou 2014, s.390).  

 

Man kan från tidigare forskning anta att självbilder spelar en stor roll för vilken motivation en 

elev har till att göra något. Cancellieri (2008) beskriver precis som tidigare nämnde författare 

hur viktigt det är med en god självbild för en hög motivation.  

 

Self- efficacy refers to a person‟s confidence, belief and judgment about his or 

her own capability to perform a certain task. Many students who are not 

confident or think of themselves as incapable of performing a given task may 

avoid tasks they consider to be too challenging or difficult. The students who 

think they are not capable in completing a task will not be motivated. 

(Cancellieri 2008, s. 12)  

 

I samband med detta skriver författaren att de som istället förväntar sig att de klarar av en 

uppgift kommer att bli motiverade till att genomföra den. Cancellieri visar på att elever med 

en stark tro på sin egen förmåga kommer att fortsätta jobba med uppgiften oavsett om de 

stöter på hinder på vägen eftersom de har en tro om att de tillsluta kommer att klara den. 

Författaren menar att en elev som istället har en svag tro på sin förmåga kommer att avsluta 

uppgiften om den stöter på något hinder på vägen. Cancellieri nämner några aspekter som kan 

förbättra en elevs tro på sin förmåga och nämner bland annat framgång som kan kopplas till 

en annan stor motivationsfaktor, nämligen positiva upplevelser. Genom att låta eleven lyckas 

med något stärker man dennes tro på sin egen förmåga.  

 

Success can increase students’ self-efficacy and as a result, their belief that they 

can be successful at academic tasks. For example, when students do well in 

reading in first grade, they come to believe that they can read. (Cancellieri 2008, 

s. 13)  
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Individuella intressen 

 

Pantziara och Philippou (2014) beskriver den socio-konstruktivistiska teorin på lärande som 

förklarar associationen mellan det kognitiva, motiverande och emotionella hos barn. De 

skriver om hur elevernas identitet och känslor kan relateras till deras motivationsskapande. 

”Accordingly, students’ identity reveals their needs, their values and their beliefs which are 

expressed through their emotions. These effective constructs are related to the development of 

specific motivation.” (Pantziara & Philippou 2014, s.393)  

 

Författarna förklarar vidare vikten av att lärandet uppmuntrar eleven till att förverkliga sin 

identitet genom att involveras i situationer och passande kontexter för denne själv. Till följd 

av detta menar dem att klassrumskontexten och elevens sociokulturella kontext tar sig i 

uttryck olika beroende på elevens emotionella konstruktioner. De förklarar att dessa olika 

kontexter därför skiljer sig mycket åt mellan olika individer.  

 

Schiele (red. Wentzel & Wigfield 2009) beskriver två olika konstruktioner när det kommer till 

en individs intresse. Först nämner de situational interest som är ett temporärt intresse där 

eleven influeras av andra objekt eller människor just i den stunden. De ges ett exempel på hur 

situational interest kan fungera.  

 

Experiencing situational interest may facilitate specific motivations to act. For 

example after lively and expressive introductions of new topics bu teachers, 

some students are highly concentrated and eager to learn more about it. (Schiele 

red. Wentzel & Wigfield 2009, s. 198)  

 

Vidare menar författarna att ett sådant intresse styrs av emotion och att eleverna i hög grad 

påverkas av lärarens känsla för ämnet. Wentzel och Wigfiled menar att man det är viktigt att 

man ser intresset som en känsla som barnet har snarare än ett psykiskt tillstånd. Den andra 

konstruktionen kallar de för individual interest. Författarna skriver att ett sådant intresse kan 

ses som ett stabilt tillstånd. Det intresset uppstår genom att barnen har en positiv känsla 

anknutet till just det föremålet, platsen, personen och så vidare som intresset riktar sig mot.  

”A high level of interest in a particular subject area involves close associations between that 

subject area and positive feeling- and value- related attributes.” (ibid.) 

 

  

1.2.3 Tidigare erfarenheter inom matematik i relation till motivation 
 

Hussain och Mirza (2018) är två av många forskare som nämner vikten av tidigare 

akademiska erfarenheter och hur dessa erfarenheter genererar olika motivationer och attityder 

till ämnet. ”According to the research, there is a relationship between learning outcomes and 

pupils’ beliefs in mathematics” (Hussain & Mirza 2018, s.19). Denna aspekten är central 

speciellt när det gäller att lära sig matematik. De beskriver att erfarenheterna kan porträtteras 

olika beroende på lärare och att det bestämmer hur eleven upplever erfarenheten.  

 

Constructs of mathematical knowledge and an individual’s relationship to 

mathematics are highly interpretive and are influenced greatly by the 

individual’s experiences with mathematics, many of which have been framed by 

the teachers. (Hussain & Mirza, s.19)  
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Hussain och Mirza skriver vidare att individer ofta kan ha en förutfattad mening om att 

matematik är för speciellt intelligenta. Om då en individs matematiska prestation blir ett 

misslyckande förstärks denna föreställningen. I relation till detta menar skribenterna att det är 

viktigt att individens erfarenheter inom matematik är positiva för att denne ska erhålla en god 

motivation till det ämnet. ”The literature review and the results acquired reflect that positive 

learning experiences created positive attitudes, which made the pupils enthusiastic about 

studying mathematics.” (ibid, s.20) Enligt Hussain och Mirza är det mycket viktigt att eleven 

har en tro på sig själv och sin egen förmåga och menar att det uppnås genom upplevda 

framgångar. De menar att en god självbild bidrar till en god motivation. ”Moreover, they 

support the study hypothesis that pupils who achieve higher in mathematics as compared to 

pupils who do not are more secure and confident of their capabilities.” (ibid, s. 20).  

 

Minten (2013) nämner olika orsaker till en eventuell resultatnedgång inom ämnet matematik 

och menar att nivågruppering kan vara en av dem. ”En annan orsak till resultatnedgången kan 

dessutom enligt Hansson vara att matematikunder visning ofta bedrivs i nivågruppering.” 

(Minten 2013, s.19). Detta stöder tesen om att tidigare erfarenheter och upplevelser är kopplat 

till prestation och motivation. Elever tenderar alltså att prestera sämre om denne vet att den 

redan presterat dåligt. Att dela in i grupper baserat på vilken nivå eleven befinner sig i gör att 

eleven vet om sin förmåga som då kanske inte är tillräcklig. Genom en utvärdering på det här 

sättet kan vuxna skada elevens självbild som Höijer och Svensson (2017) skrivit om i sin text 

och som har nämnts tidigare.  

 

Math anxiety, alltså oro över matematikämnet, har nämnts återkommande i litteratur och 

forskning. Turner och Meyer (red. Wentzel & Wigfield 2009) menar att en matematisk oro 

grundar sig i tidigare erfarenheter i skolsammanhang.  

 

Math anxiety appears to be a learned behavior, and it is associated with 

experiences in school. School experience may help explain why many 

Americans think that only some students will be succesful in learning math, 

whereas everyone will learn to read and write. (Turner & Meyer red. Wentzel & 

Wigfield 2009, s. 527)  

 

Turner och Meyer nämner att motivation till matematik utvecklas i störst utsträckning under 

mellanstadie- och högstadietiden för elever. Forskarna menar att det då är essentiellt att 

eleverna är med om positiva upplevelser inom matematikämnet för att undvika utvecklandet 

av en math anxiety under senare år.  

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsatsen var att undersöka hur två stycken verksamma lärare arbetar med 

motivation i klassrummet när det gäller matematikundervisning. Genom undersökningen 

presenteras det hur man som pedagog kan jobba motivationsfrämjande i klassrummet. Syftet 

är också att redogöra för olika motivationsfaktorer i lärandesammanhang med inrikting på 

ämnet matematik.  

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 
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1) Vad säger verksamma lärare om vilka faktorer som är avgörande för elevers motivation 

till att lära sig matematik?  

2) Hur motiverar lärare sina elever till att arbeta med matematik i klassrummet?   

3) Hur ser verksamma lärares arbete kring motivation ut i skolan inom ämnet matematik? 
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2 METOD 
 

Under detta avsnitt kommer det att redogöras för vilka metoder som använts för att uppnå 

önskat resultat och hur procduren av dessa metoder gått till. Det diskuteras kring urvalet och de 

analysmetoder som använts.  

2.1 Urval 

 

I undersökningen utfördes observationer och intervjuer av två stycken behöriga mattelärare med 

intriktning mot åk 4-6. De deltagande lärarna arbetar på två olika skolor i två olika kommuner 

men de arbetar båda i årskurs 6. Eftersom att undersökningen ska bidra till att utveckla ett 

motivationsfrämjande arbete har lärarna valts ut i samråd med andra lärare. De deltagande 

lärarna är pedagoger som andra lärare upplever är bra på att motivera och engagera sina elever 

i matematikundervisningen och de har valts ut av den anledningen. Om deltagarna hade valts 

ut slumpmässigt hade risken varit att resultatet inte bidrar till att svara på frågeställningarna. 

Genom att observera en lärare som inte motiverar sina elever får man endast svar på hur man 

inte ska göra för att få elever att bli omotiverade. Syftet med uppsatsen är inte att kartlägga de 

faktorer som är omotiverande för att undvika dem utan att belysa sätt att motivera sina elever 

på. Av den anledningen valdes deltagarna ut i samråd med andra behöriga lärare så att 

observationerna och intervjuerna kan leda till en bredare kunskap om hur man kan gå till väga 

för att motivera olika elever i olika klassrum. Båda lärarna jobbade vid den tidpunkten i årskurs 

6. Detta var inget som valdes ut medvetet utan det var bara en tillfällighet att de båda jobbade i 

samma årskurs. Beslutet togs att detta inte skulle beröra resultatet av undersökningen negativt. 

 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven har ett introduktionsbrev skickats ut till berörande 

lärare. I det brevet beskrivs vad deltagandet innebär och all övrig relevant information. Där 

beskrivs bland annat att materialet kommer att vara konfidentiellt och att undersökninger kan 

avbrytas av samtliga parter, vid vilken tidpunkt som helst. I introduktionsbrevet finns ett tydligt 

syfte och en kort beskrivning hur materialet kommer att användas och hanteras.  

 

Som det är författat i introduktionsbrevet kommer de deltagande lärarna inte att få en inblick i 

ämnet innan observationerna görs. Detta har beslutats för att den personliga etiken och moralen 

pedagogerna har sedan tidigare inte ska spela in eller vara avgörande för resultatet av 

observationen. Lärarnas ageranden eller deras undervsning ska inte modifieras eller förändras 

för att uppnå respektive lärares önskade resultat. Resultatet från observationerna ska presentera 

en gedigen verklighetsbild av hur man jobbar med motivationsfaktorer i skolan och ha en hög 

validitet vilket detta kan generera.  

 

Introduktionsbrevete skickades ut via mail till deltagande lärare en vecka innan 

observationerna ägde rum. För introduktionsbrev se bilaga som är bifogad i avsnittet bilagor.    

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Denna studien kommer att utgöras av observationer och intervjuer. Observationerna kommer 

att göras på två stycken lärare som är behöriga att undervisa i ämnet matematik för att få ett 

relevant resultat. Intervjuerna kommer sedan att fungera som en uppföljning av 

observationerna för att få en djupare inblick i vad verksamma lärare säger om ämnet samt ge 

en bild av hur de jobbar med motivation i klassrummet. Observationerna som genomförts är 

direkta observationer. Eftersom att det är beteenden och ageranden som ska analyseras 
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kommer det inte inkluderas ett aktivt deltagande. Observationen kommer endast gå ut på att 

sitta med i klassrummet och observera samt anteckna ned det som uppfattas. Anteckningarna 

förs ned på papper som sedan skrivs över i ett dokument. Inget observationsschema kommer 

att användas för att det ska finnas möjlighet till alla olika typer av noteringar som rör ämnet. 

Efter att observationen är gjord kommer den att delas in i fem olika kategorier utifrån vad som 

nämnts under litteraturgenomgången. Detta kommer sedan att överföras till en tabell som 

finns att hitta under avsnittet resultat.  

 

Intervjusvaren kommer att spelas in och antecknas ned på dator för att säkerställa att ingen 

information glöms bort. Intervjusvaren kommer, likt observationsanteckningarna, föras in i en 

tabell efter fem olika kategorier. Den tabellen finns också att hitta under avsnittet resultat.  

 

Redovisning av undersökningar  

Intervjufrågorna till båda intervjuerna finns bifogade som bilagor under avsnittet bilagor.  

 

2.3 Procedur 

 

Nedan kommer en kortfattad presentation av hur observationer och intervjuer gick till samt hur 

materialet sammanställts 

Två olika observationer gjordes på olika lärare vid olika tillfällen. Matematiklektionerna som 

observerades var en timme vardera. I den ena klassen jobbade de med bråk och i den andra 

klassen jobbade de med taluppfattning. Vilket ämne inom matematik de jobbade med är varken 

relevant eller avgörande för syftet av observationen. Under båda observationerna satt 

observeraren längst bak i klassrummet med en dator och antecknade ned alla slags händelser 

och ageranden som verkade relevanta för syftet. Både elevernas och lärarens ageranden 

observerades då de båda kan generera vital information för ämnet.  

 

Efter att observationerna genomförts formulerades kvalitativa intervjufrågor utifrån det som 

noterats. Frågorna är mestadels öppna frågor för att de intervjuade ska ges möjlighet att beskriva 

och förklara utifrån deras egna uppfattning och proffession. Intervjufrågorna mailas ut till 

deltagarna en eller två dagar innan intervjun äger rum. Först då ges läraren information om att 

observationen som genomförts har haft i syfte att undersöka olika moitvationsfaktorer och hur 

de jobbar med dessa i klassrummet. De får ta del av frågorna och får efter det tid och utrymme 

till att reflektera över ämnet. Intervjuerna är baserade på observationen som ägt rum tidigare.  

 

Svaren från intervjuerna antecknas ned på dator och spelas in på telefon för att inget material 

ska gå förlorat. Svaren antecknas även trots att de spelas in då detta kan göra samtalet mer 

avslappnat. Johansson och Svedner (2010) menar att man ger utrymme till naturliga pauser i 

intervjun när svaren noteras ned. Det ger också den intervjuade en chans att bekräfta och spegla 

sina uttalanden.  

  

En teknik som uppmuntrar den intervjuade att stanna kvar vid ämnet är 

”speglingen” som innebär att man som intervjuare svarar ”Du menar alltså…” 

följt av en sammanfattning av vad den intervjude sagt. Om man antecknar svaren 

blir det naturligt med speglingar, eftersom de utgör intervjuarens försök att 

sammanfatta det viktigaste i vad som sagts. (Johansson & Svedner 2010, s.32) 

 

Intervjuerna är ungefär 30 minuter långa samtal där det finns möjlighet för öppna diskussioner. 

Med frågorna kommer också spontana följdfrågor för att få ut det mesta av samtalet. Lärarna 
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får återigen information om de forskningsetiska kraven som gäller för denna undersökning som 

också nämnts i introduktionsbrevet. Detta görs bland annat för att de ska bli påmind om syftet  

med undersökningen och hur informationen kommer att hanteras och användas. Johansson och 

Svedner (2010) menar att det är viktig att sådan information framgår tydligt.  

 

Efter att undersökningen är gjord sammanställs alla resultaten från samtliga observationer och 

intervjuer. Resultaten som finns i fyra olika dokument skrivs ned till ett samlat dokument för 

att se eventuella likheter och skillnader mellan de olika observationerna och intervjuerna. 

Dokumenten med intervjusvar och observationsprotokoll finns att hitta under avsnittet 

”Resultat” och presenteras där med hjälp av tabeller. Tabellerna är utformade efter frekvent 

använda begrepp och resultaten av undersökningarna är analyserade utifrån dem. Efter att 

resultatet sammanställts och presenterats jämförs det med tidigare forskning för att se om de 

korrelerar med varandra eller inte. Jämförelserna och diskussionerna kring detta finns att läsa 

under avsnittet diskussion.  

 

2.4 Analysmetoder 

 

Resultaten av undersökningen analyseras utifrån de begrepp och ketegorier som nämnts mest 

frekvent i litteraturgenomgången. Litteraturen presenterar viktiga faktorer inom motivation som 

har tagits i beaktning när observationerna och intervjuerna genomförts. Undersökningen har 

analyserats i syfte att besvara frågeställningar och på grund av det kan viktig information för 

andra intressanta diskussioner komma att uteslutas i analysen. Begrepp och kategorier som 

resultaten analyserats utifrån är inre motivation, yttre motivation, positiva upplevelser, 

självförtroende och självuppfattning samt relationer. Observationsmaterialet kommer att 

analyseras utifrån olika motivationsfaktorer  för att kunna koppla ihop olika skeenden och 

ageranden. Intervjusvaren analyseras på liknande sätt och ställs också mot teoretiska 

resonemang. Både observationerna och intervjuerna kommer att analyseras utifrån de 

frågeställningar som ställts och syftet för denna studie. Till diskussionsavsnittet kommer 

sammanställningen analysen av resultaten presenteras enligt samma kategorier och frågan om 

vad som kan verka motivationsfrämjande.  

 

I analyseringen användes en kvalitativ innehållsanalys där materialt analyserar utifrån likheter 

och olikheter. Intervjufrågorna skrevs ner och bearbetades metodiskt. Litteraturgenomgången 

som skrivits innan fanns med som jämförelsematerial till intrervjusvaren. Observationerna 

skrevs ned genom olika händelseförlopp. Fokus lades på lärarens ageranden och handlingar 

men också på elevernas aktioner. Detta jämfördes sedan med vad forskning kommit fram till 

tidigare. Under observationen observerades och antecknades skeenden som inte var relevant för 

studien och den informationen sållades då bort. För att påvisa och förenkla likheter och 

olikheter mellan de olika lärarna gjordes tabell 1 och tabell 2 som finns under avsnittet resultat. 

Istället för att kategorisera tabellerna efter intervjusvaren och observationerna används 

kategorier i form av motivationsfaktorer nämnd i tidigare forskning. Kategorierna som 

materialet fördelas in i är yttre motivation, inre motivation, positiva upplevelser, tro på sin egen 

förmåga och relationer i samband med motivation.  

 

 

3 RESULTAT 
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Resultatet grundas på observationer och intervjuer av två stycken behöriga lärare. De 

deltagande lärarna är behöriga att undervisa i matematik för årskurserna 1-6. Resultatet 

innefattar alltså både observationer och intervjusvar. Observationerna och intervjusvaren 

kommer att presenteras utifrån de tidigare ställda frågeställningarna. Senare under avsnittet 

diskussion kommer resultatet att analyseras och diskuteras utifrån tidigare teoretiska 

resonemang. De två deltagande lärarna presenteras anonymt och kallas på grund av det för 

lärare A och lärare B. Underrubriken Frågeställning 1 innehåller uteslutande insamlat 

material från intervjuerna. Under rubriken Frågeställning 2 presenteras insamlat material från 

både observationer och intervjuer. Den sista frågeställningen besvaras med hjälp av materialet 

från observationerna och det är detta som redovisas under den tredje rubriken.  

 

Rent generellt används intervjuerna i undersökningen till att besvara frågeställningarna 

nummer ett och tre och observationerna finns främst för att svara på frågeställning nummer 

två men de båda undersökningarna ger svar på olika frågeställningar. För att besvara 

frågeställningen om hur en lärares arbete ser ut kring motivation i klassrummet inkluderades 

intervjufråga 1 i båda intervjuerna. Den första frågan i intervjun handlar om hur mycket 

respektive lärare tänker på och reflekterar över motivation i sitt arbete. Fråga 1 ställs också för 

att erhålla en förståelse för i vilken utsträckning en lärares tankeverksamhet tillägnas 

motivation hos elever. Avsnittet kommer att delas in utifrån de frågeställningar som har ställts 

men allt insamlat material kan egentligen ge relevant svar för samtliga frågeställningar som är 

ställda.  

 

 

Frågeställning 1 

Vad säger verksamma lärare om vilka faktorer som är avgörande för elevers motivation till att 

lära sig matematik?  

 

För att få reda på vad de båda lärarna har för generella tankar gällande motivation ställdes 

intervjufrågorna 1 och 2. Båda lärarna svarar att de ofta tänker på motivation och hur man ska 

jobba för att motivera elever. Lärare A säger att hen tänker mer och mer på hur man kan 

motivera elever och att det är svårare att motivera elever idag än vad det var förut. Lärare A 

upplever att elever idag är mer luststyrda och helst undviker det som är tråkigt. Lärare B 

berättar att hen ofta tänker på hur man kan motivera de omotiverade eleverna som ofta väljer 

att inte arbeta. På fråga nummer 2 svarar de två lärarna ungefär på liknande sätt. Lärare A 

menar att det oftast går att motivera elever men att det beror på vilken klass och vilken individ 

man talar om. Lärare B upplever att vissa elever har en större ”inre drivkraft” vilket leder till 

att de är lättare att motivera än andra. Både lärara A och B konstaterar att många elever som 

har en låg motivation ofta har någon form av svårighet som tillexempel 

koncentrationssvårigheter. Lärare A nämner en kontrovers och menar att även de som har lätt 

för sig i skolan kan få en bristande motivation och sakna viljan att ta nästa steg för att stärka 

sin måluppfyllelse. Lärare B menar att barn med dåligt självförtroende ofta saknar motivation 

och har en förinställning om att de kommer att misslyckas vilket gör att dom inte ens vill 

försöka. Båda lärarna nämner vilket inflytande dåligt självförtroende har på ett barns 

motivation till att lära sig något. De båda nämner också i viss mån individuella intressen som 

en motivationsfaktor.  

 

 

 

Frågeställning 2  
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Hur motiverar lärare sina elever till att arbeta med matematik i klassrummet? 

  

Svaren på hur respektive lärare gör för att motivera omoviterade elever är långa och innefattar 

en rad olika aspekter. Lärare A berättar att hen ofta försöker hitta vad de är intresserade av 

och utgå från det. Hen berättar att en avvägning görs för att hitta uppgifter som kan locka till 

att själv vilja lära sig mer. Läraren nämner också individanpassning i form av att anpassa 

uppgifter som de tycker är svåra. Lärare A ger ett exempel och menar att om en elev 

tillexempel tycker att det är svårt eller jobbigt att skriva själv kan läraren skriva åt eleven. 

Lärare A menar att det ofta bidrar till att eleven blir säkrare och i sin tur mer motiverad och att 

man då gradvis kan stegra nivån genom att tillexempel låta eleven skriva varannan uppgift 

själv och så vidare. Lärare A nämner kort också fördelen med att alla elever har egna datorer 

då det via dem blir lättare att anpassa uppgifter och material för de som behöver det.  

På nästa fråga under intervjun svarar lärare A på liknande sätt när det handlar om hur man 

fortsätter att  motivera elever som redan är motiverade. Hen beskriver att man måste hitta 

något som de tycker är roligt och något som de är intresserade av. Vad gäller anpassningar 

menar lärare A att man måste anpassa för dem som man gör med omotiverade elever. Under 

denna fråga nämner lärare A också ordet utmaning i meningen att eleverna måste bli 

utmanade för att vilja fortsätta arbeta.  

 

Lärare B menar att man kan motivera elever genom att sätta upp små mål som man vet att de 

klarar av. Läraren nämner vikten av att peppa eleverna och försöka få dem att tro på sig 

själva. Det gör hen genom att bland annat ge eleverna lätta uppgifter till en början och menar i 

relation till det att om de första uppgifterna är för svåra kan eleven avstå från arbete resten av 

lektionen. Läraren säger att matteböckerna oftast är uppdelade på ett sätt som går i linje med 

tanken att de första uppgifterna ska vara mycket grundläggande för att sedan gradvis bli 

svårare. Lärare B uppmärksammar MatteBorgen som ett bra läromedel att jobba i och menar 

att den bland annat har en bra gundnivå och att det är lätt att individanpassa genom den. 

Lärare B menar att elever som är motiverade måste få samma anpassningar som omotiverade 

elever om det krävs. Läraren jobbar ganska ofta på liknande sätt med motiverade respektive 

omotiverade elever för att hålla dem fortsatt motiverade. Lärare B nämner likt lärare A att det 

är viktigt med utmaning för att hålla elever motiverade. Hen beskriver att hen ganska ofta 

uppmärksammar om eleven jobbat bra och påpekar hur mycket dem genom det lär sig. 

Läraren kommer på sig själv och inflikar med att hen förmodligen gör det lika mycket med 

alla elever oavsett hur hög eller låg motivation de har.  

 

Lärare A och B upplever att relationer är viktigt när det kommer till motivation. De båda 

beskriver att relationer dels är viktiga för att du ska känna barnet och genom det kunna 

anpassa till det individuella intresset och kunskapsnivå. De pratar båda om tillit och menar att 

det är viktigt att eleverna kan lita på att du som deras lärare ser till dennes behov. Lärare A 

upplever att motivationen höjs när klimatet är lättsamt och ”skojigt” men där läraren ändå har 

ett tydligt ledarskap.  

 

Intervjusvaren visar att lärare A och lärare B tror på belöningar som ett motivationsfrämjande 

medel. Lärare A säger att hen tror på alla sorters belöningar och menar att alla behöver en 

positiv uppmuntran på ett eller annat sätt. Lärare B upplever att det i vissa fall bara gör att en 

elev vill ”fuska” och hoppa över men att de i de allra flesta fallen motiverar elever till att 

jobba på. Lärare B säger att anledningen till varför eleven väljer att jobba kan variera och bero 

på bland annat intresset för att erhålla kunskap eller enbart för att få belöningen. Läraren 

menar att oavsett anledning så har eleven ändå lärt sig något genom att den har arbetat vilket 

är det viktiga. Ingen utav lärarna upplever att bestraffningar funkar som ett 
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motivationsfrämjande medel. Lärare A säger att hen gärna pratar med sina elever om 

konsekvenser som blir av sitt handlande. Lärare A använder sig sällan av läxor och tycker att 

det har fungerat bra. Lärare B har tidigare erfarit att elever tenderar att straffa sig själva när de 

inte uppnått eller klarat av det som var målet genom att tänka dåliga tankar om sig själv. 

Läraren säger i samband med det att ytterliggare en bestraffning känns onödigt och bara 

påverkar barnet negativt.  

 

Sammanfattningsvis har lärarna som deltagit i undersökningen både olika sätt att motivera 

elever på och snarlika tillvägagångssätt. De pratar båda om att det motivation ofta handlar om 

att individanpassa då utmaningar på fel kunskapnivå kan göra elever omotiverade. Det gäller 

både kunskapsniver som är för höga och för låga för eleven. Lärare A och B upplever att 

elevens självbild spelar en avgörande roll för motivationen och tror att ständiga upplyftanden 

och anpassningar kan få dem att tro mer på sig själva. Lärare B pratar om vikten av att sätta 

upp små mål som eleven känner att den klarar av och lärare A talar i den bemärkelsen om 

vikten av struktur så att de är väl medvetna om vad som ska göras. Lärarna nämner att 

förväntingar spelar stor roll och att en avvägning för hur stora de ska vara måste göras för att 

de ska upplevas som rimliga för eleven. Båda lärarna har erfarit att belöningar fungerar som 

ett motivationsfrämjande medel men upplever inte att bestraffningar genererar en högre 

motivation. Därför använder sig varken lärare A eller B av bestraffningar när de undervisar.  

 

 

Frågeställning 3    

Hur ser verksamma lärares arbete kring motivation ut i skolan inom ämnet matematik? 

 

Genom observationerna fick man reda på många olika sätt att arbeta motivationsfrämjande. 

Under båda observationerna var eleverna till mestadels motiverade till att arbeta hela 

lektionen igenom med vissa undantag. Efter intervjuer med lärare A och B har det 

framkommit att de båda tänker mycket på motivation och att lektionerna är uppbyggda enligt 

vad som kan motivera eleverna i klassrummet.  

 

Observation 1, lärare A:  

Läraren börjar med en uppstart av lektionen genom att prata och skoja med eleverna. Cirka 

fem minuter går åt till att prata med eleverna om vardagliga saker och att skämta tillsammans 

med dem. Efter en kort pratstund börjar hen gå igenom vad som ska göras för dagen. Hen 

repeterar vad de gjort förra lektionen och går igenom några uppgifter tillsammans med 

eleverna. Läraren blickar hela tiden ut över klassrummet för att säkerställa att alla hänger 

med.  

 

Efter genomgången skriver läraren upp mål på tavlan. Hen skriver målen i punktform och 

sista punkten är att spela spel. De elever som hinner färdigt med ett visst antal sidor får i sin 

tur belöningen att spela spel istället för att jobba i matteboken eller med extrauppgifter. 

Eleverna jobbar på i sin bok och räcker ibland upp handen för att fråga om hjälp. Läraren går 

runt i klassrummet för att hjälpa de som behöver, både sådana elever som röcker upp handen 

och sådana som inte gör det. När en elev ställer en fråga eller ber om hjälp ger läraren inga 

direkta svar utan ger eleven bara en förenkling och förklaring av uppgiften. Om det visar sig 

att en elev fortfarande inte förstår hur denne ska lösa uppgiften hjälper läraren eleven att lösa 

den. Sedan uppmuntrar läraren eleven till att försöka sig på nästa uppgift. Man hör ofta 

läraren säga till elever något i stil med ”Jo men det här kan du, kolla får du se!” eller ”Jag vet 

att du kan lösa det här, prova!”. När läraren varit med och löst en uppgift är hen noga med att 

påpeka att det är eleven som har gjort det mesta av uträkningen och hade därför klarat av att 
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lösa uppgiften helt på egen hand. Under tiden som eleverna jobbar får det använda 

miniräknare. Efter att observationen gjorts frågade jag kort varför de fick göra det och läraren 

menar att det inte spelar någon roll i det här sammanhanget då syftet inte är att de ska lära sig 

multiplikationstabellen. Den här lektionen jobbade eleverna med bråk och läraren menar att 

om eleverna ska räkna ut en niondel av 53 är det viktigast att  de vet att de måste dividera 53 

med nio för att få ut svaret. Inte att de kan dividera 53 med nio på egen hand.   

 

I klassrummet finns förväntningar mellan elev och lärare men också mellan elever. Det finns 

en tydlig arbetsmiljö där man värdesätter att få jobba i lugn och ro. När en elev tappar fokus 

tittar den upp på sina klasskamrater och inser att alla sitter och jobbar. Eleven kollar då ner i 

sin mattebok igen och fortsätter räkna. Ibland sker samma sak men då tittar elevern upp på 

läraren istället. Läraren frågar då hur det går och om eleven behöver hjälp. Eleven svarar 

oftast nej och återgår till att jobba i matteboken.  

 

När lektionen börjar lida mot sitt slut ber läraren eleverna att plocka ihop. Läraren frågar 

eleverna vad de jobbat med och det blir till en helgruppsdiskussion. Efter en kort repition 

avslutas lektionen med en kort förklaring till vad de ska göra nästa lektion.  

 

Observation 2, Lärare B: 

Lektionen börjar med att läraren kommer in och hälsar alla välkomna efter rasten. Läraren 

presenterar målet för lektionen som är att hinna klart till en viss sida och skriver upp detta på 

tavlan längst fram i klassrummet. Läraren har ingen genomgång av vad som ska göras för 

lektionen men påminner lite kort om vad de gjorde sist och informerar om att de ska jobba 

vidare med det de gjorde föregående lektion. Läraren cirkulerar runt i klassrummet för att 

hjälpa elever som behöver hjälp.  

 

Vissa elever som verkar svårmotiverade ges andra mål som att bara jobba fyra av åtta 

uppgifter på en sida för att sedan gå vidare till nästa. De har också belöningar i form av pauser 

där eleven får använda en dator eller ipad när den jobbat fyra uppgifter, alltså för dem en sida. 

Eleverna får ta paus i ett visst antal minuter för att sedan börja jobba igen.  

 

När eleverna frågar om hjälp försöker läraren förklara uppgiften på ett annat sätt och hjälpa 

eleven så lite som möjligt. Läraren försöker hela tiden få eleven att själva räkna ut uppgiften 

men tillrättavisar och eleven om det blir fel i uträkningen. Läraren verkar vara noggrann med 

vad denne säger och pratar aldrig med en negativ klang. Så fort elever klarar av något är 

läraren snabb på att uppmärksamma det och tala om för eleven vilket bra jobb hen har gjort. 

Lektionen fortsätter i samma tempo och avslutas med en repetition av vad eleverna jobbat 

med under lektionen. Läraren går igenom vad de ska göra nästa lektion och låter sedan de 

elever som jobbat bäst och mest stillsamt att gå först till lunchen.  

 

 

Nedan följer två tabeller som innehåller en sammanställning av det inslamade materialet efter 

angivna kategorier. Kategorierna har valts utifrån vad som presenterats mest frekvent i 

littertaurgenomgången. Observationerna och intervjusvaren kategoriseras in under rubriker som 

anses passande för hur lärarna har agerat och svarat. I kolumnen till vänster står de olika 

kategorierna. I mitten- och högerkolumnen finns en sammanställning av observationerna och 

svaren utifrån den angivna kategorin. Händelseförloppet från observationen har kopplats ihop 

med kategorierna som angivits nedan och placerats in i tabell 1. Lika sammanställning har gjorts 

med intervjusvaren som finns i tabell 2. Tabellerna är till för att enkelt upptäcka likheter och 

skillnader mellan observation 1 och 2. De ska också bidra till att läsaren får en enkel överblick 
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över skeenden, handlingar och tankar. Tabellerna kommer också att användas för vidare 

analyser och jämförelser av hur de två lärarna jobbar med motivation som senare kommer att 

diskuteras i relation till teoretiska resongemang.  

 

 

Tabell 1 
Kategori:  Observation 1, lärare A: Observation 2, lärare B: 

Yttre motivation Höga externa förväntningar finns 

mellan lärare och elever. I 

klassrummet finns också vissa 

förväntningar mellan eleverna. Ser 

till att odla goda relationer till 

eleverna. Använder sig i många 

fall av belöningar och ser till att 

eleverna vet om vilken belöningen 

är. Har ”delmoment” som är 

uppskrivna på tavlan. 

Höga externa förväntningar finns. 

I klassrummet finns föväntningar 

mellan elever som skiljer som lite 

från förväntingarna från 

observation 1. Tydliga mål som 

står uppskrivna på tavlan. 

Använder sig inte av direkta 

belöningar för alla elever men 

använder ibland bestraffningar där 

eleven får jobba hemma om denne 

inte hinner färdigt. Några elever 

får belöningar i form av t.ex.  

arbetspauser.   

Inre motivation Tar hänsyn till inre motivation 

genom att anamma och använda 

sig av elevernas egna intressen i 

sina individuella förklaringar. 

Personliga intressen används inte i 

uppgifterna. Läraren försöker 

påverka elevernas inre motivation 

i den utsträckning det går genom 

att bidra till bättre självbilder.  

Tar hänsyn till elevernas 

individuella intressen i sina 

förklaringar. Personliga intressen 

används inte i uppgifterna. 

Läraren ger mycket komplimanger 

och använder positiv förstärkning 

för att bidra till en godare 

självbild.   

Positiva upplevelser Förenklar och repeterar uppgifter 

för att eleverna ska känna att de 

kan. Gör först ca. 5 enkla 

uppgifter tillsammans på tavlan. 

MA-bokens uppbyggnad bidrar 

också till positiva upplevelser då 

uppgifterna till en början är enkla 

för att stegvis bli svårare.  

Går inte igenom uppgifter 

tillsammans på tavlan i början av 

lektionen utan låter eleverna börja 

jobba där de är i MA-boken. 

Påminner eleverna lite kort om att 

de ska jobba med samma sak som 

de gjorde föregående lektion. MA-

bokens uppbyggnad bidrar till 

positiva upplevelser då 

uppgifterna till en början är enkla 

för att stegvis bli svårare. 

Tro på sin egen förmåga Förstärker ofta elevernas tro på sin  

egen förmåga. Använder en 

positiv förstärkning och peppar. 

När eleverna behöver hjälp får 

dem hjälp men endast så att de 

kommer in på rätt spår för att 

sedan lösa uppgiften själv. 

Eleverna tror då att de klarat av att 

lösa uppgiften helt på egen hand. 

Gör en avägning av hur mycket 

hjälp en elev behöver för att 

samtidigt utmana eleven att tänka.  

Eleverna blir genast glada av den 

uppmuntran de får.  

Förstärker ofta elevernas tro på sin 

egen förmåga. Försöker som sagt 

bidra till en godare självbild 

genom pepp och upplyftande 

kommentarer. Hjälper de elever 

som behöver att komma in på rätt 

spår för att sedan lösa uppgifterna 

själva.  

Gör en avägning av hur mycket 

hjälp en elev behöver för att 

samtidigt utmana eleven att tänka.   
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Relationer i samband 

med motivation 

Läraren har god relation till 

eleverna. Skämtar med eleverna 

och pratar om annat ibland. 

Uppstarten på lektionen verkar 

fungera som en ”avcheckning” av 

hur läget är både för eleverna och 

läraren själv. Där de pratar om 

saker som inte har med matematik 

att göra.   

Läraren jobbar med relationer men 

är fortfarande ny i klassen. Det 

märks att eleverna och läraren inte 

odlat allt för goda relationer till 

varandra än. Samtalen i 

klassrummet handlar i största mån 

om matematik.  

 

 

 

 

Tabell 2 

Kategori: Intervju 1, Lärare A: Intervju 2, Lärare B:  

Yttre motivation Tror på belöningar men inte på 

bestraffningar. Upplever att eget 

engagemang för ämnet spelar stor 

roll. Pratar mycket om vikten av 

struktur och varierat arbetssätt. 

Nämner också hjälpmedel som 

motivationsfrämjande. 

Tror på belöningar men inte 

bestraffningar.  

Säger att rimliga krav och 

förväntningar är viktigt. Säger att 

man ska ha förväntningar på alla 

för att det visar att man tror på att 

barnet klarar av något.  

Inre motivation Upplever att elever som är svåra 

att motivera ofta har någon form 

av svårighet. Upplever också att 

svårmotiverade elever kan vara 

sådana som har väldgt lätt för sig 

och inte är motiverade att nå 

högre mål. Läraren har erfarit att 

det är viktigt att ta hänsyn till 

barnens individuella intressen i 

planeringen. Säger att tydliga mål 

är viktigt för alla elever.  

Menar att inre motivationen skiljer 

sig mycket mellan olika barn. 

Pratar om att några har en större 

”inre drivkraft”. Tycker att 

omotiverade elever ofta är barn 

med svårigheter. Läraren säger att 

olika avsnitt inom matten kan 

skapa olika motivation. Tror att 

detta beror på olika intressen och 

att eleverna tycker att vissa saker 

är svårare än andra. Upplever att 

det är svårt att motivera när eleven 

inte har en förståelse för varför 

man behöver lära sig att räkna 

med t.ex. X i algebra.  

Positiva upplevelser Viktigt med individanpassning 

och att ha rimliga mål och krav. 

Läraren beskriver bland annat att 

med vissa elever så skriver 

läraren åt eleven för att den till en 

början inte klarar det själv. Sedan 

låter läraren eleven att skriva t.ex. 

varannan uppgift själv och 

fortsätter sedan att gradvis öka 

svårighetsnivån. 

Beskriver likt lärare A vikten av 

individanpassning och rimliga 

mål.  

Läraren menar att MA-böckerna 

alltid har lätta uppgifter först 

vilket läraren tycker är bra för då 

klarar dem allra flesta av det. Det 

gör att de känner att de lyckas 

vilket generar lite självförtroende. 

Läraren säger att Matte Borgen 

som är matteboken de använder är 

bra i det syftet och är bra för 

individanpassningar.  

Tro på sin egen förmåga Säger att individanpassning är 

viktigt för att barnen ska jobba på 

sin nivå. Inte för hög eller för låg 

Upplever att barn som har dåligt 

självförtroende har en låg 

motivation. Läraren säger att 

elever ibland tror på förhand att de 
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nivå på uppgifter. Också viktigt 

med utmaning.  

kommer misslyckas så de 

undviker att försöka. Nämner 

frekvent vikten av att peppa och få 

elever att tro på sig själva. Läraren 

upplever att elever tenderar att 

”straffa” sig själva genom att 

tänka dåligt om sig själv när den 

inte klarar av det den är avsedd att 

klara och menar att lärarens 

bestraffningar bara gör det värre.  

Relationer i samband 

med motivation.  

Tror på att relationer är viktigt för 

att eleverna ska få ett förtroende 

för den vuxna. Det är också 

viktigt att känna eleverna för att ta 

reda på deras intressen och 

kunskapsnivå. Läraren menar att 

denne upplevt att eleverna blir 

mest motiverade i ett lättsamt och 

skojigt klimat men med ett tydligt 

ledarskap.  

Säger att det är viktigt att eleverna 

känner dig och att du känner dem. 

Dels för att kunna anpassa 

planering till varje individ och 

men också för att eleverna ska se 

dig som en ”vettig” vuxen och lita 

på det du säger.  
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4 DISKUSSION 
 

Nedan kommer teoretiska resonemang att jämföras med resultatet av undersökningen. Det 

kommer att föras en diskussion kring vad det finns för skillnader och likheter mellan teori och 

praktik. De allra viktigaste aspekterna och slutsatserna kommer att presenteras i en 

sammanfattning. Förutom en sammanfattning kommer också tillförlitligheten och förslag till 

fortsatta studier att ges där en diskussion kring eventuella brister i arbetet kommer att föras.  

 

4.1 Sammanfattning 

 

Resultatet av denna uppsatsen bekräftar några av de tidigare upptäckterna och slutsatserna 

inom ämnet som bland annat berör vikten av en god självbild och relationer samt vikten av 

positiva upplevelser. I detta avsnitt kommer resultaten av observationer och intervjuer att 

jämföras med vad tidigare forskning säger om olika motivationsfaktorer. Diskussionen 

kommer att föras utifrån de motivationsfaktorer som nämnts mest frekvent och som 

presenterats i litteraturgenomgången.  

 

Syftet är att diskussionen ska bidra till en bredare kunskap om motivationen hos elever och 

utveckla verksamma lärares kompetenser i att arbeta motivationsfrämjande. 

Sammanfattningen kommer först att ha en inledande diskussion om lärares tankar angående 

motivation. Under ytterliggare en rubrik kommer det att diskuteras kring hur man som lärare 

skapar ett motivationsfrämjande klassrum. Det kommer även att till viss del klargöras hur 

man kan motivera sina elever till att jobba matematik i klassrummet.  

 

Utifrån tidigare forskning kan man avläsa att i motivation i skolsammanhang spelar det en 

stor roll vilka personliga intressen och personlighetstyper eleverna har. Barns motivation 

påverkas av vilken identitet barnet har som den skapat via tidigare relationer och upplevelser. 

Vissa aspekter gällande motivation är svårare att påverka som lärare. Dessa aspekter är det 

viktigt att man som lärare är medveten om och tar hänsyn till.  

 

Utifrån det inslamade materialet och andra teoretiska resonemang kan man dra slutsatsen om 

att lärare upplever att det är svårt att motivera elever. Lärare A och B som deltog i 

undersökningen menar dock att vissa elever är svårare än andra att motivera. Båda lärarna 

menar att brist på motivation ofta kan grunda sig i att eleven har en svårighet för något, dåligt 

självförtroende eller upplever att något är för enkelt. Lärare A säger i intervjun att elever 

ibland nöjer sig med att nå målen och inte är motiverade till att jobba mot en högre 

måluppfyllelse. Att både lärare A och B upplever att omotiverade elever ofta är sådana med 

svårigheter och dåligt självförtroende stödjer bilden som tidigare forskning gett angående 

vikten av positiva upplevelser och en god självbild.  

 

Nedan följer en rubrik som fungerar som en sammanfattning av slutsatser som tagits baserat 

på undersökningen och forskning. Där kommer det att kortfattat beskrivas hur man som lärare 

kan jobba motivationsfrömjande i klassrummet. Det kommer också att koncist presenteras hur 

jag som verksam lärare har ändrat upplägget av mina egna matematiklektioner i relation till 

motivation efter att ha genomfört denna studie som har visat sig resultera i ett positivt resultat.  
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4.1.1 Hur kan man motivera sin elever till att jobba matematik i klassrummet? 
 

Efter en analys av det insamlade materialet och tidigare forskning kan man dra slutsatsen om 

att motivationen hos en individ påverkas på många olika sätt, både genom yttre och inre 

faktorer. 

 

Utifrån observationer och intervjuer kan man se att de deltagande lärarna i många fall använder 

sig av liknande motivationsfrämjande tillvägagångssätt. Lärare A och B använder sig av tydliga 

mål som de skriver upp på tavlan så att det är synliga för eleverna. I litteraturgenomgången 

nämndes inte mål i sig men en diskussion kring förväntningar fördes. I samband med att man 

sätter upp mål visar sig också vilka förväntningar den vuxna har på eleven. Båda lärarna 

förmedlar tydligt vilka förväntnigar de har på eleverna och påminner om vad de förväntas att 

klara av. Forskning har många gånger pekat på att förväntingar i klassrummet är viktigt och de 

fungerar som en motivationsfaktor. Jussim, Robustelli & Cain (Red. Wentzel & Wigfield 2009) 

menar att ett barn blir motiverad till att leva upp till de förväntingar som finns och skapar genom 

det en självuppfyllande profetia. Under observationen uppmärksammades det att tydliga mål 

och förväntningar motiverade elever till att jobba med matematik. Genom ett eget arbete inom 

skolan har en uppfattning bildats om att man kan forma elevers beteenden samt motivation 

genom olika förväntingar. Där låga förväntingar genererar låga prestationer och höga 

förväntingar generar höga prestationer. Som forskning kommit fram till och som har nämnts i 

tidigare avsnitt, kan för höga förväntingar bidra till en rädsla för att misslyckas. Denna rädsla 

kan vara både omotiverande eller motiverande beroende på hur eleven väljer att ta sig an 

rädslan. Antingen bidrar det till att eleven inte vågar försöka för att denne vet att den kommer 

att misslyckas och genom det svika den förväntningen som finns. Det kan också bidra till att 

eleven utför uppgiften noggrant och ordentligt för att leva upp till förväntningen som finns.  

 

I helhet visar forskning och den utförda undersökningen på att förväntningar som tillexempel 

mål är en betydande motivationsfaktor och kan i högsta grad påverka vilket motivation en elev 

har till att jobba med matematik. Det är viktigt att man som lärare har kunskaper om vilka 

förväntingar som är rimliga att ställa på eleverna. Sådana förväntingar som varken är för låga 

eller för höga. De verksamma lärarna som deltagit i undersökningen menar att det därför är 

speciellt viktigt att man har en relation till varje enskild individ, för att sätta krav och skapa 

förväntingar som passar eleven.  

 

Under litteraturgenomgången och i resultatet av undersökningen kan man se att tidigare 

erfarenheter inom matematik och elevens självbild i många fall hänger ihop. Både tidigare 

erfarenheter och elevens egens självbild verkar avgörande för vilken motivation en elev har till 

att delta i aktiviteten som ska utföras. Utifrån tidigare teoretiska resonemang och det insamlade 

materialet kan man avläsa dessa två motivationsfaktorer som de två mest centrala. Det gör det 

ytterst viktigt att lärare aktivt försöker att stärka elevens självbild genom att bland annat låta 

eleven jobba med uppgifter som denne vet att den klarar av. Man bör därför individualisera 

uppgifter så att de stämmer överens med varje individs kunskapsnivå. När man utformar 

uppgifter bör man också tänka på att inte göra dem för lätta då det visar på att man har en låg 

förvänting på eleven som visar en låg tilltro till dennes förmåga. Forskning har tidigare 

diskuterat dilemmat kring att utforma uppgifter i passande nivåer. En avvägning bör göras 

utifrån vad eleven redan kan och vad läraren tror att eleven kan klara av.  
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Både lärare A och B använde sig av belöningar i form av att eleverna fick göra annat när det 

var klara, som att tillexempel spela spel. I båda fallen verkar det fungera motivationsfrämjande 

och under observation 1 uppmärksammades att eleverna blev mer motiverade att arbeta när de 

såg andra elever som var klara och istället fick spela spel. Cancillieri (2008) och Marshall 

(2016) nämner båda hur belöningar kan stärka motivationen hos en elev. Cancilliera menar att 

belöningar kan vara extra viktiga i de fallen då uppgiften är ointressant eller mindre tilltalande 

för eleven. De båda forskarna nämner också några nackdelar med att använda belöningar i ett 

klassrum. Marshall menar att belöningen kan göra att eleven tappar intresset för det som denne 

arbetar med. Cancillieri påpekar att en yttre belöning generar en yttre motivation vilket kan 

hämma elevens inre motivation. I och med det menar forskaren att man ibland bör använda sig 

av belöningssystem då ett barn i många fall växt upp med ett belönande system i hemmet. 

Cancillieri menar dock att lärare ska ha som mål att försöka jobba bort det belönande systemet 

sakta men säkert för att undvika att hämma elevens inre motivation och drivkraft. Detta menar 

forskaren att man kan göra genom att hela tiden minska på belöningarna i långsam takt för att 

sedan utesluta dem helt.  

 

Som tidigare nämnt har resultatet av undersökningen ofta visat sig stämma överens med det 

forskning säger om motivation. Det kan vara beroende på att lärarna som deltagit är kompetenta 

och proffessionella lärare som är väl insatta i ämnet. För att skapa ett motivationsfrämjande 

klassrum bör man ta hänsyn till de motivationsfaktorer som nämnts ovan men också läsa vidare 

om ämnet.   

 

 

4.1.2 Att jobba motivationsfrämjande  
 

Under genomförandet av detta arbetet har jag erhållit många viktiga kunskaper om hur man 

som lärare kan motivera sina elever till att jobba med matematik. Jag har själv implementerat 

några av de motivationsstärkande faktorerna i mitt klassrum och har sett en avsevärd skillnad 

var gäller motivation hos eleverna. Tanken med studien var att ge verksamma lärare kunskaper 

om hur de kan jobba motivationsfrämjande i klassrummet och jag själv upplever att jag har 

erhållit de kunskaper som var syftet med arbetet Därför kommer jag nu, i slutet av denna text, 

beskriva kortfattat hur jag valt att lägga upp inledningen av mina matematiklektioner efter att 

studien färdigställts. Eftersom att tidigare erfarenheter och framgångar har visat sig vara 

essentiellt när det handlar om motivation inom matematik börjar jag lektionen med att skanna 

in och visa upp sidan vi ska jobba med för lektionen på projektorn. Sidan visas på storbild 

framme vid tavlan vilket gör att alla elever hänger med på det vi ska göra från början. Att 

säkerställa att alla förstår vad vi jobbar med är viktigt och gör att eleverna känner att de kan 

lyckas med de uppgifter som ska utföras senare.  

 

Under genomgången går jag igenom de uppgifter som jag förmodar att eleverna kan ha svårt 

med och gör de framme på tavlan tillsammans med eleverna. Samtidigt som jag skriver svaren 

på tavlan får de skriva svaren i sin räknehäfte. Jag förenklar och förklarar samtliga uppgifter 

och fortsätter att göra så tills jag ser att alla förstår. Eleverna får räcka upp handen när de vill 

svara och efter att några uppgifter har förklarats och genomförts räcker i stort sett alla elever 

upp handen. En sådan inledning på lektionen har visat sig fungera väldigt bra och eleverna 

jobbar allt som oftast motiverat vidare i sin bok resten av lektionen. De lektioner där jag inte 

har denna typen av inledning kan jag se en förändrad motivation hos eleverna vilket leder till 

att de jobbar avsevärt mindre. Efter ett antal uppgifter brukar eleverna be om att få börja jobba 

själva i matteboken. Då går jag igenom en sista uppgift även om eleverna kan verka något 

rastlösa. De första lektionerna som jag använde den här typen av uppstart trodde jag att eleverna 
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skulle bli för uttråkade och att det på det viset skulle skapa en omotivation hos några av dem 

men det visade sig att denna typen av uppstart var väldigt effektiv. Sådana här genomgångar 

gör också att eleverna får en uppfattning om att det inte är så svårt som de kanske först hade 

föreställt sig.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten i resultatet av undersökningen kan diskuteras utifrån många olika aspekter. 

Observationerna genomfördes på samma sätt med båda lärarna som deltog. Intervjuerna skulle 

till en början se olika ut beroende på vad som observerades i de olika observationerna. Denna 

tanken fick en vändning efter att observation 2 genomförts då jag kom till insikt att 

intervjufrågorna från intervju 1 var lika passande för intervju 2. Det var endast någon enstaka 

fråga som byttes ut mellan de olika intervjuerna på grund av att de intervjuade lärarna 

strukturerade sina lektioner på olika sätt. Beslutet att göra på det viset togs också för att 

resultaten enkelt skulle kunna jämföras med varandra. Analysen av intervjusvaren görs enklast 

om intervjufrågorna är utformade på samma sätt. Som läsare bör man ta i beaktning att denna 

undersökningen är avsevärt begränsad då den endast innefattar synen från två verksamma lärare 

i två olika kommuner i Sverige. Undersökningen tar ingen internationell eller kulturell hänsyn. 

Studien avser inte heller att undersöka hur genus påverkar motivationen. Lärarna i 

undersökningen är inte representativa för skolorna i hela Sverige och de är inte heller 

slumpmässigt utvalda. Eftersom att syftet var att redogöra för vilka motivationsfaktorer som 

fakiskt stärker motivationen valdes lärarna ut i samråd med andra behöriga lärare. Urvalet 

skedde genom att öppet fråga andra verksamma lärare om det känner till någon pedagog som 

de anser vara bra på att motivera sina elever. Kravet var att läraren skulle vara behörig att 

undervisa i matematik för mellanstadiet och göra det i sin tjänst i dagsläget. De utvalda 

pedagogerna är alltså inte slumpmässigt utvalda vilket gör att en helhetsbild inte kan 

presenteras.  

 

Skolorna som de deltagande lärarna jobbar på är kommunala skolor och där majoriteten är födda 

i Sverige och har föräldrar som också är födda här. Det är dock inte relevant för undersökningen 

då syftet inte är att undersöka hur motivation ser olika ut för elever med olika etniciteter eller 

kulturer. Pantziara och Philippou (2014) menar att aspekten gällande olika etniciter och normer 

spelar en central roll vilket denna studien inte tar någon vidare hänsyn till. ”The researchers 

argue that it is important to consider cultural values, norms, and practices in the investigation 

of students motivation” (Pantziara & Philippou 2014, s. 393). Det är alltså viktigt att vara 

medveten om att det finns många viktiga aspekter som inte lyfts i denna uppsats.  

 

Vidare bör läsaren göras medveten om att lärare kan agera enligt sin moral och det som verkar 

vara etiskt korrekt. Det gör att observationerna och svaren i intervjun kan vara något förfinade 

av lärarna och att de därför inte visar en helt sanningsenlig verklighetsbild. Det kan på grund 

av detta vara svårt att avgöra vidden av validiteten. Lärarna informerades dock om att studien 

är till för att undersöka hur verkligheten ser ut. Därför är det viktigt för resultatet att de agerar 

som under vanliga omständigheter och svarar helt i överensstämmelse med sig själva.  

 

Undersökningens resultat ger svar på frågeställningarna och uppfyller sitt syfte. Resultatet 

bidrar dock inte till en fullständing kunskap om motivation på grund av begränsingen av 

undersökningen.   



 

 

27 

4.3 Teoretisk tolkning  

 

I samband med undersökningen och efter en tolkning av olika teoretiska aspekter har slutsatsen 

dragits att motivation är ett stort och komplext ämne. På grund av detta har arbetet varit till viss 

del problematiskt. Till en början valdes motivationsfaktorer ut genom en analys av hur frekvent 

de nämnts i tidigare forskning vilket leder till att somliga motivationsfaktorer utesluts. 

Komplexiteten av ämnet bidrog till att obsevationerna inte följde något tema utan var relativt 

öppna. En sådan observation visade sig generera ett brett resultat där en analys gjordes i 

efterhand. Motivationsfaktorer är komplexa i det avseendet att de går ofta hand i hand med 

varandra vilket gör det svårt att kategorisera in och diskutera. I helhet har denna studie och 

undersökning uppfyllt det som var syftet med uppsatsen och klarlagt de frågeställningar som 

ställts. Av det inslamade materialet att döma upplever lärare att det ibland kan vara svårt att 

motivera elever och att mycket tankeverksamhet läggs på hur de ska göra just detta. Det har 

visat sig att lärare använder sig av många motivationsfaktorer i klassrummet, både yttre och 

inre faktorer. Lärare strävar efter att odla goda relationer till eleverna, berömmer dem, ställer 

krav och ger belöningar.  

 

De deltagande lärarna anser, och det i enlighet med forskning, att bestraffningar inte främjar en 

stark motivation. Lärare strävar också efter att odla ett eget intresse hos eleverna och försöker 

genom deras intressen motivera dem till att delta i lärandeprocesser. Man kan tolka utifrån 

presentationen av tidigare forskning att detta sättet att jobba på skapar en stark motivation hos 

elever. Med den tidigare nämnda komplexiteten i åtanke finns det många faktorer som inte 

klarlagts i denna studien vilket gör att det finns mycket mer att ta reda på och lära sig om 

gällande ämnet. Utifrån resultaten kan man läsa att lärarna i många fall använde sig av samma 

motiverande medel. De båda använder sig av belöning i någon form och försöker i stor 

utsträckning att stärka elevernas självkänsla inom ämnet matematik för att motivera dem. Det 

gör de genom att frekvent ge eleverna positiv feedback och förstärka positiva beteenden. Något 

som båda lärarna också använde sig flitigt av var mindre mål för att motivera elever till att jobba 

med matematik. De var båda tydliga med att skriva upp målen på tavlan för att säkerställa att 

eleverna är medvetna om dem. Det här bidrar också till att eleverna får förväntingar på sig vilket 

lärarna också implimenterar i sin undervisning.   

 

 

4.4 Slutord och förslag till fortsatt forskning 

 

Som tidigare nämnt har detta arbete bidragit till en bredare förståelse för olika 

motivationsfaktorer hos elever. Detta har bidragit till att jag som verksam lärare känner mig 

tryggare i hur jag ska jobba motivationsfrämjande i mitt klassrum med elever. Min förhoppning 

är att arbetet bidrar till att fler får en större förståelse för och kunskap om olika centrala 

motivationsfaktorer. Trots en fördjupning inom ämnet krävs fortfarande vidare forskning om 

motivation som ett komplext ämne.  

 

Resultaten och resonemangen i detta arbete är inte fullständiga vilket leder till att man som 

verksam lärare inte kan använda arbetet som vägledning för hur man ska gå tillväga. Som sagt, 

belyser arbetet bara en del av alla de motivationsfaktorer som finns och för att erhålla en 

helhetsbild av motivationen hos en individ behövs vidare forskning att göras. Studien kan 

förmedla en till viss del enkel bild av hur motivation hos elever uppnås då den är något 

begränsad och kortfattad. I arbetet diskuteras inte bakomliggande faktorer till motivation som 

sociokulturella eller beteendevetenskapliga aspekter. Motivation har visat sig grunda sig 
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mycket på de psykologiska och kulturella bitarna hos en individ där individens beteende och 

personlighet är en viktig aspekt i relation till motivation. För att få en grundlig förståelse för 

vad som motiverar respektive omotiverar en elev bör det klarläggas i hur stor utsträckning de 

psykologiska och kulturella aspekterna påverkar en individ. Det bör också undersökas hur olika 

sociokulturella aspekter påverkar en individ olika i relation till vad den motiveras till och på 

vilket sätt. I och med det menas att tidigare sociala erfarenheter bör undersökas i syfte att 

klargöra i vilket avseende andra människor och skeenden tidigare i livet påverkar vad eleven 

motiveras till att göra och genom vad.  

 

Som en fortsättning på detta kan det vara nödvändigt att undersöka hur genus och olika 

etniciteter påverkar hur man som lärare bör jobba med motivation. Eftersom att genus och 

etnicitet är en tillhörighet en individ har medföljer också olika normer och sociala strukturer för 

de olika tillhörigheterna. Detta medför att eleverna har och ges möjlighet till olika 

beteendemönster och förväntingar. Detta bör således påverka hur man arbetar 

motivationsfrämjande. Är det någon skillnad på hur man motiverar en född svensk tjej och hur 

man motiverar en född utländsk kille i en svensk skola idag och i så fall vad är orsaken till 

detta? Med utgångspunkt i en sådan sortens fråga undersöks de socio- och normkulturella 

aspekterna. En diskussion om motivation görs då genom djupare beteendevetenskapliga och 

sociologiska perspektiv.  

 

Under observationen nämnde lärare A en intressant tes om att de har en fördel på skolan hen 

jobbar på, då eleverna har tillgång till egna datorer. Lärare A menade att detta gör att det blir 

lättare att individanpassa för de som behöver det och att läraren genom det lättare kan motivera 

eleven. Hur olika tekniska hjälpmedel fungerar motivationsfrämjandet var inte frågeställningen 

och inte heller en del av syftet som skulle undersökas. Det ledde till att den diskussionen 

exkluderades ur arbetet. Därför hade det varit intressant att vidare undersöka hur tekniska 

hjälpmedel kan verka motivationsfrämjande och fungera som stöd i klassrummet med fokus på 

motivation. Det bör också i den meningen undersökas varför eller varför inte ett tekniskt 

hjälpmedel motiverar. Om det skulle vara fallet, att olika tekniska hjälpmedel stärker 

motivationen, bör man kunna ges tips utifrån det hur man kan arbeta i klassrummet.  
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Bilaga 1 

Introduktionsbrev till deltagande av observation/Intervju 
 
Hej!  

 

Mitt namn är Emma och jag läser grundlärarutbildningen med inriktning 

mot åk 4–6. Just nu skriver jag på mitt examensarbete där jag inriktat mig 

på matematikdidaktik. Mitt examensarbete kommer att innehålla 

observationer och intervjuer av två stycken 4–6 lärare med behörighet att 

undervisa i matematik.  
 

Jag letar nu efter passande lärare som kan tänka sig att delta i min undersökning och på det 

viset bidra till resultatet av min uppsats.  

 

Tanken är att jag inte kommer att förklara djupare vad observationen eller intervjun kommer 

att handla om innan observationen görs. Detta görs för att läraren i fråga inte ska anpassa sitt 

beteende och sin pedagogik efter det som ska observeras.  

 

Observationerna och intervjuerna ska helst ske någon gång under v.11–12. Först kommer en 

passiv observation av en lektion göras där jag antecknar ner vad som sker. (Jag kommer alltså 

inte delta aktivt på lektionen.) Jag kommer att titta på både elevernas och lärarens ageranden. 

Vad eleverna jobbar med inom matematiken är inte relevant för syftet av min uppsats och 

spelar därför ingen roll.  

Efter observationen kommer läraren att intervjuas där frågorna i intervjun bygger vidare på 

det som noterats under observationen. Intervjun kommer inte att ske direkt efter lektionen 

som observerats. Den planeras in i överenskommelse mellan mig och den deltagande läraren. 

Läraren kommer att få vidare information rörande ämnet innan intervjuerna görs för att själv 

hinna reflektera över intervjufrågorna. Det kommer därför ges tid och utrymme för reflektion 

mellan observationen och intervjun. Intervjun kommer spelas in, enbart i syftet att jag ska 

kunna lyssna på intervjuerna igen och därmed säkerställa att inget material glöms bort.  

 

 

Vad deltagandet innebär:  
En mattelektion som observeras och en medföljande intervju med beräknad tid på max 30 

minuter som spelas in.     

Materialet och resultatet kommer att presenteras i mitt examensarbete, helt anonymt.  

Anteckningar och inspelningar är helt konfidentiella och kommer endast att visas för mig och 

min handledare i undersökningssyfte. Materialet som är tidigare nämnt kommer att arkiveras 

direkt efter att examensarbetet lämnats in och godkänts. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas av samtliga parter vid vilken tidpunkt som helst.  
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Bilaga 2 

 

Händelseförlopp – observation 1:   
 

Observationen gjordes på en årskurs 6:a i en klass med 25 stycken elever. Klassen bestod av 7 

tjejer och 18 killar. Det är fredag och den här mattelektionen är den andra lektionen för dagen. 

Den är 65 minuter lång och observationen varade under hela den perioden. 5 av eleverna i 

klassen gick till en resurslärare innan lektionen startade för att jobba matte med henne istället 

för i klassrummet. Senare fick jag förklarat för mig att de eleverna har svårt att fokusera i 

klassrummet och behöver en mer koncentrerad och individuell undervisning. Läraren som 

observerades menar att de inte ges samma förutsättningar till en sådan typ av undervisning i 

klassrummet som med resursläraren.  

 

Lektionen börjar med att läraren pratar och skämtar med eleverna. Hon frågar hur de mår och 

vad de ska göra i helgen. Hon berättar också vad hon själv ska göra i helgen. Hon berättar att 

hon kommer att vara borta nästa vecka för att hon ska åka till sälen och kommer tillbaka först 

på fredagen igen. Eleverna uttrycker sitt missnöje med detta och undrar vem dem ska ha 

istället. De pratar vidare en stund om detta och sedan kör de igång med matten.  

 

Läraren börjar med en kort repition av bråk som de jobbat med innan. Hon förklarar varför 

man räknar bråk och påminner om hur man gör. Hon skriver sen en enkel uppgift på tavlan 

som hon vet att eleverna jobbat med många gånger förut. ”Hur räknar man ut en åttondel av 

40?”.  

Efter att hon har ställt den frågan till eleverna visar hon hur man kan lösa uppgiften. Hon 

ställer samma fråga men ändrar bara summan från 40 till 48 och räknar ut uppgiften med hjälp 

av eleverna. Hon fortsätter att ställa nya frågor till eleverna som gradvis blir svårare. T.ex. 

”Hur räknar man istället ut vad tre åttondelar av 48 är?”. Nu låter hon eleverna räcka upp sina 

händer och svara på frågorna, de får också förklara hur de har tänkt. Det är tre eller fyra elever 

som upprepande räcker upp handen på frågorna. De andra sitter tysta, tittar på tavlan och 

lyssnar. Hon tar upp tre stycken olika uppgifter med eleverna där sista uppgiften kommer in 

på det som de ska jobba med under dagens lektion. När hon har gått igenom några tal på 

tavlan tillsammans med eleverna skriver hon dagens ”att-göra-lista” på tavlan. Målet för 

lektionen är att de ska räkna fram till uppgift 55 i matteboken sen får de som vill spela 

mattespel. Läraren är tydlig med vad som förväntas av eleverna. Hon säkerställer att samtliga 

vet vad som ska göras genom att påminna om vilka mål och förväntningar som finns. 

 

Samtliga elever i gruppen räknar på flitigt och räcker upp handen då och då för att be om 

hjälp. Läraren cirkulerar runt i klassrummet för att hjälpa eleverna, både de som ber om hjälp 

och de som inte ber om hjälp. Läraren ger inga direkta svar på frågorna utan ger eleven bara 

en förenkling och förklaring av uppgiften. Om det visar sig att en elev fortfarande inte förstår 

hur denne ska lösa uppgiften hjälper läraren eleven att lösa den. Sedan uppmuntrar läraren 

eleven till att försöka sig på nästa uppgift. Det är någon enstaka elev som tappar fokus och gör 

annat ibland men den eleven verkar influeras av alla andra elever i klassrummet. När eleven 

tittar upp på sina klasskompisar och läraren inser hen att alla som befinner sig i klassrummet 

räknar matte. När eleven har analyserat omgivningen en aning tittar hen ner i sin mattebok 

igen och fortsätter räkna. Detta händer ett par tillfällen under lektionens gång. När eleverna 

arbetar får de använda miniräknare. En elev ska räkna ut en niondel av 54 och använder då 

miniräknaren till att räkna ut vad 54 dividerat med 9 är.  
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Lektionen fortlöper i liknande tempo och avslutas genom en uppsamling av tankar. Läraren 

avslutar också med en kort repetition av vad de arbetat med under lektionen. Sedan går 

eleverna på lunch.  
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Bilaga 3 
 

intervjufrågor – intervju 1  
 

Är motivation hos elever och i klassrummet något du tänker ofta på?  

Varför/varför inte?  

 

Svar:  

 

Tycker du att det är svårt att motivera elever i skolan?  

Är det någon skillnad inom ämnet matematik än andra ämnen?  

 

Svar: 

 

Vad upplever du oftast är orsaken till att elever är omotiverade?  

 

Svar:  

 

Hur gör du för att motivera de mest omotiverade eleverna?  

 

Svar:  

 

Hur gör du för att fortsätta motivera de som redan är motiverade?   

 

Svar:  

 

Tror du att relationer hänger ihop med att få elever motiverade?  

I så fall på vilket sätt?  

 

Svar:  

 

Tror du på belöningar som ett motivationsfrämjande medel? 

Tror du på bestraffningar?   

 

Svar: 

 

Upplever du att ditt eget intresse för ämnet du undervisar i spelar roll för elevernas motivation 

till att lära sig det?  

 

Svar:  

 

 

Övriga kommentarer:  
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Bilaga 4 

 

Händelseförlopp – observation 2  

 

Observationen gjordes på en årskurs 6:a i en klass med 22 stycken elever där 12 

var killar och 10 var tjejer.  

Lektionen är den andra för dagen och den sista som eleverna har innan de går på 

lunch. Läraren startar upp dagens lektion genom en uppsamling och 

avcheckning av vilka som är här. Läraren fyller i närvaro på sin telefon i 

skola24.  Sedan berättar hen vad eleverna ska jobba med på lektionen. Idag 

handlar det om geometri, som förra lektionen. Läraren går snabbt igenom vad de 

gjorde förra lektionen och ber sedan eleverna att ta fram sin mattebok och jobba 

på. Läraren skriver upp tre mål på tavlan där första målet är att jobba en sida i 

matteboken. Andra målet är att jobba ytterliggare en sida och det tredje målet är 

att de ska genomföra en diskussionsuppgift som finns i matteboken. Läraren är 

tydlig med att hen tror att samtliga elever kan klara av det första målet.  

 

Läraren cirkulerar i klassrummet för att hjälpa de som behöver och de som 

verkar ha fastnat. Samtidigt går läraren runt och småpratar med eleverna om 

annat. En elev verkar omotiverad. Läraren går dit och frågar varför eleven inte 

jobbar. Eleven svarar att hen inte förstår och att hen inte kan. Läraren förklarar 

uppgiften på ett annat sätt och försöker att förenkla den. Eleven fortsätter igen 

men tycker fortfarande att hen inte förstår. Läraren börjar då sakta att lösa 

uppgiften och påminner om hur man ska gå tillväga. Eleven kommer på hur hen 

gjorde förra gången och löser uppgiften tillsammans med läraren. Läraren är 

noggrann med att påpeka att eleven var väldigt duktig som klarade av att lösa 

uppgiften och att hen ”visst kan”.  

Läraren fortsätter att cirkulera i klassrummet och återgår till eleven när den blir 

omotiverad igen.  

 

Läraren använder ett belöningssystem för några i klassen. Fem stycken elever i 

klassen verkar ha belöningar i form av arbetspauser. De har små mål som att 

tillexempel jobba tre tal i matteboken för att sedan ha en paus då de använder 

Ipad eller dator. Läraren påminner eleverna om vad som ska göras för att bli 

belönad arbetspaus. Eleverna verkar motiveras av det och jobbar tre uppgifter i 

taget tills lektionen är slut.  

 

Läraren inflikar med att hon har fördjupningsuppgifter till de elever som blir 

klara med alla tre målen under lektionen. Hen berättar att uppgifterna kommer 

från en sjundeklassares mattebok och att det kan vara kul för eleverna att testa 

det.  
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När lektionen lider mot sitt slut gör har läraren en gemensam repetition av vad 

de jobbat med under lektionen. Läraren frågar eleverna om de lärt sig något och 

några räcker upp handen och svarar.  

 

Lektionen avslutas med att de elever som jobbat tyst och flitigt får gå först och 

de som fortfarande står och pratar får avvakta lite. När alla elever lämnat 

klassrummet går läraren efter till matsalen. 
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Bilaga 5  

 

Intervjufrågor – Intervju 2 

 
Är motivation hos elever och i klassrummet något du tänker ofta på?  

Varför/varför inte?  

 

Svar:  

 

Tycker du att det är svårt att motivera elever i skolan?  

Är det någon skillnad inom ämnet matematik än andra ämnen?  

 

Svar:   

 

Vad upplever du oftast är orsaken till att elever är omotiverade?  

 

Svar:  

Hur gör du för att motivera de mest omotiverade eleverna?  

 

Svar:  

 

Hur gör du för att fortsätta motivera de som redan är motiverade?   

 

Svar:  

 

Tror du att relationer hänger ihop med att få elever motiverade?  

I så fall på vilket sätt?  

 

Svar:  

 

Tror du på belöningar som ett motivationsfrämjande medel? 

Tror du på bestraffningar?   

 

Svar:  

 

Använder du dig av gemensamma genomgångar och repetitioner?  

Varför/Varför inte?  

 

Svar:  

 

 

Övriga kommentarer:  

 

 

 

 


