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Sammanfattning 
 
Matematiken är idag ett kritiserat ämne och elevernas resultat sjunker. Det framkommer att 
lärarens kompetens och undervisningen måste förbättras för att eleverna ska kunna bli 
bättre i matematik. Det är därför viktigt att belysa hur lärare skapar motivation hos sina 
elever. Det framkommer även att praktiska arbetsmetoder inom matematiken hjälper 
eleverna att förstå ämnet. Kommunikationen mellan eleven och läraren är också en central 
förutsättningen för att eleven ska kunna utveckla sin förståelse. När det kommer till 
elevernas motivation kan man bland annat se att hemförhållanden, föräldrarnas 
utbildningsnivå och lärarens bemötande gentemot eleven påverkar motivationen i skolan.  
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare gör för att motivera för 
matematikundervisningen i årskurs tre och se om det fanns det några likheter mellan 
lärarnas syn på och arbetsätt kring motivation. Syftet var också att undersöka vilka faktorer 
som påverkar elevernas motivation. För att ha möjlighet att uppnå syftet i denna studie samt 
kunna dra slutsatser fokuseras det på övergripande frågeställningar om hur lärare gör för att 
eleverna ska känna att matematiken är motiverande att arbeta med, hur elevernas 
motivation påverkas av omgivning samt vilka likheter och skillnader det finns mellan lärarnas 
uppfattningar kring motivation. Studiens resultat grundar sig på kvalitativa intervjuer med 
sex stycken lärare. I resultatet framkommer att samtliga sex lärare ser på motivation som 
något viktigt, vare sig det är roten till allt lärande eller om det är arbetsglädje, nyfikenhet, 
intresse eller förståelse. Gemensamt för alla sex lärare är att alla ser praktisk matematik som 
något bra och att det är ett bra komplement till matematikboken. Det framkommer även att 
samtliga sex lärare pekar på att det är den inre motivationen som ligger till grund för elevens 
vilja att lära sig ämnet. Ytterligare något gemensam för dessa lärare är att de menar att 
elevens hemförhållanden har betydelse och påverkar motivationen i skolan, dock så delar sig 
lärarnas uppfattningar något åt när det kommer till frågan om föräldrarnas utbildningsnivå 
har någon betydelse för elevernas motivation. En slutsats i studien är att eleverna alltid ska 
ses som enskilda individer med individuella behov, erfarenheter och kunskaper. Det ligger då 
i lärarnas roll att skapa motivation, intresse och vilja hos eleven som bidar till dennes lust att 
lära sig och känna glädje i skolarbetet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord- föräldrars utbildningsnivå, habitus, inre motivation, lärande, matematik, yttre 
motivation 
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1. Inledning  

 
En pojke i årskurs tre sitter i sitt klassrum och försöker räkna i sin matematikbok. Efter några 
minuter ger pojken upp och stirrar med tom blick framför sig. Läraren kommer till hans bänk 
och frågar varför han inte arbetar, hon får svaret; 
– ”Det är inge roligt, jag vill göra nått annat”. 
 
Det är med utgångspunkt i situationen ovan som idén till detta arbete växte fram. 
Situationen är tagen från en VFU- period där jag medverkade under en matematiklektion i 
årskurs tre. Vid denna lektion blev jag fundersam över vad lärare gör för att skapa 
motivation och intresse hos eleverna att arbeta med ämnet matematik. Mina tankar kring 
arbetet grundar sig också på det man kan finna skrivet i läroplanen för grundskolan (Lgr 11), 
där kan man läsa att skolan ska främja elevernas lust till lära, undervisningen ska anpassas 
efter varje enskild elevs behov och förutsättningar, samt att praktiska inslag i skolarbetet är 
viktiga delar i ett aktivt lärande. I Hugos (2007) avhandling kan man läsa att lärarens relation 
till eleverna och ämnet har stor betydelse för vilket lärande som äger rum. Även elevers 
intresse och vilja att ta reda på något är avgörande för vad eleverna lär sig. Granbom (1998) 
belyser att den fria viljan i anknytning till motivation och menar att denna är ett måste om 
elevens motivation ska vara bestående vid lärandet. 
 
Undersökningar och rapporter visar att elevers intresse och lusten att lära sig matematik är 
låg, se till exempel Lindahl (2003) som refererar till Granath (1996) som under en termin 
deltagit i undervisningen i en årskurs sju. Det som framkommit av Granaths (1996) 
undersökning i denna klass är att energifulla elever förvandlas till ”lealösa dockor” när de 
kommer in i skolan. Granath (1996) menar att om man vill nå eleverna och ta dem på allvar 
bör det ifrågasättas - Varför upplever många elever skolan som tråkig? Detta är ingen ny 
fråga utan har även tagits upp tidigare. En analys som gjorts av skolverket (1999) visar även 
den på att flera grundskoleelevers vardag i skolan kan skildras med ordet leda. På grund av 
detta och det faktum att resultaten sjunker i matematik har ämnet fått mycket kritik. Det är 
därför viktigt att belysa hur lärare skapar motivation bland sina elever. För att visa på att 
ämnet är aktuellt kan man i media och skolrapporter läsa artiklar som ”Matematik viktigt 
men tråkigt” (NCM 2007), ”Sämre matematikbetyg trots satsningar” (Söderhamns- Kuriren 
2010), ”Försämrade resultat i matematik” (Skolverket 2008a),”Upptäckter kring svenska 
elevers misstag i matematik” (Skolverket 2008b).  
 
Löwing (2006) refererar till Häggblom (2005) som menar att ”Finlands detaljerade läroplaner 
tydligt återspeglar de didaktiska intentionerna i skolans matematikutbildning” (Löwing, 
2006:32). Häggblom (2005) ser på detta som en av anledningarna till att man i finska skolor 
gör bättre ifrån sig och lyckas bättre med matematiken än i Sverige. Glasser (1996) skriver 
att det mer eller mindre sedan slutet av andra världskriget har det riktats kritik mot de 
svenska skolorna och framförts rekommendationer för att ändra elevernas låga prestationer. 
Det verkar som om det mer eller mindre alltid har varit en diskussion om elevernas 
prestationer i skolan.  Engström (1997) skriver att matematik har en hög status i skolan och 
när nya reformer ska genomföras på skolområdet är det en självklarhet att matematiken står 
i fokus. Engströms (1997) avhandling skrevs för 14 år sedan och matematiken är än idag ett 
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ämne som det satsas mycket på i skolan. Dock så har denna ”självklarhet” med 
matematiksatsningar ifrågasatts. I en av SvD:s (2011) artiklar ifrågasätter man bland annat 
hur mycket matematik en person egentligen behöver kunna för att vara en fungerande 
vuxen i samhället? Man kan fråga sig om man verkligen behöver veta vad histogram, 
algebraiska uttryck och potensuttryck är, och hur ofta behöver man kunna räkna ut volymen 
på en cylinder eller beräkna ytan av ett parallellogram? Faktum kvarstår dock att en 
grundläggande matematisk förståelse är viktig även om det kan diskuteras vad det innebär i 
detalj. 
 
Nationellt centrum för matematikutbildning (2006) skriver om ett regeringsbeslut som 
handlar om att satsa mer på matematiken i skolan.  Varje kommun ska ta fram 
matematikutvecklare som kan fungera som vägledare och komma med idéer och 
inspirationsmaterial. Huvudsyftet med detta är att utveckla matematikundervisningen och 
på så vis få ett bättre kunnande och ökat intresse hos eleverna i och om matematik. 
”Skolverket föreslår miljardsatsning på matematik” (Sveriges radio, 2011) lyder rubriken på 
en artikel där man kan läsa att skolverket föreslår att regeringen ska satsa mellan 1,3 och 2 
miljarder kronor för att svenska elever ska kunna förbättra sina resultat i matematik. Det 
framgår även att elever i grundskolan till största del endast får räkna enskilt i sina 
matematikböcker, vilket artikeln framhåller som rent skadligt när det kommer till lärande. 
Bently (2004, 2010) är en av dem som anser att om eleverna ska kunna bli bättre i 
matematik krävs att undervisningen förbättras och där med även lärarnas kompetens inom 
ämnet. Utifrån ovanstående text kan man tolka att det kanske inte bör handla om att satsa 
mer på matematiken i det syfte att eleverna ska lära sig mer avancerad matematik. Det kan i 
stället förstås som att det som det bör satsas på är att hitta en undervisningsform som 
väcker ett intresse hos eleverna och som bidar till att öka deras motivation för ämnet.  
 

1.2 Disposition 
Denna studie består av fem kapitel. I arbetes första kapitel behandlas inledningen och 
studiens disposition. I kapitel två avhandlas studiens teoretiska anknytning och består av tre 
övergripande teman som kommer att beröra, praktisk undervisning och lärande, habitus 
betydelse för lärandet och motivationens betydelse för lärandet. I slutet av kapitel två 
redovisas sammanfattande reflektioner som sedan övergår i studiens syfte och 
forskningsfrågor. Kapitel tre utgörs av studiens metodavsnitt. Där presenteras metodval, 
urval och procedur, bearbetningen av material, genomförande samt studiens trovärdighet.   I 
kapitel fyra avhandlas resultatet av de kvalitativa intervjuer som har gjorts med sex stycken 
lärare. Det sista och femte kapitlet är studiens diskussionsavsnitt, där diskuteras studiens 
resultat. Kapitlet avslutas sedan med förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk anknytning 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa för tidigare forskning eller annan litteratur som finns 
inom ämnet och som har relevans för denna studie. Denna forskning presenteras i tre 
övergripande teman: praktisk undervisning och lärande, habitus betydelse för lärandet och 
motivationens betydelse för lärandet. 
  

2.1 Praktisk undervisning och lärande 

2.1.1 Lärande genom insikt  

 
Engström (1997) menar att lärandet handlar om att se något på ett nytt sätt som man inte 
gjort tidigare. Malmer (2002) & Engström (1997) belyser båda att det finns tillfällen i 
undervisningen som har större betydelse än andra och dessa är då eleven plötsligt förstår 
och får en aha- upplevelse. Det har beskrivits om denna lustfyllda lättnad som kommer över 
en person när han/hon plötsligt förstår betydelsen i något som denne tidigare haft svårt att 
förstå. Engström (1997) nämner Wolfgang Köhler som menade att när eleven plötsligt 
förstår något nytt tydde det på att lärande hade ägt rum genom insikt. Detta fenomen med 
att eleven får en aha-upplevelse och förstår något som han/hon tidigare inte förstått är det 
speciella med lärandet. Även Bolstad (2011) är inne på samma linje och belyser lärande 
genom insikt. Thulin (2011) pekar på vikten av att elevernas perspektiv lyfts fram i en 
lärandesituation. Om en lärare utgår från elevernas perspektiv blir elevernas frågor en 
nyckel till deras förståelse samt ett sätt att bana väg för utvecklad förståelse för exempelvis 
ett fenomens orsaker och samband. Utifrån ett sådant synsätt blir då lärarens roll att finnas 
som stöd och använda de kunskaper och erfarenheter som eleverna ger uttryck för. I likhet 
med detta skriver Engström (2006) att grunden för att elevens kunnande ska utvecklas och 
växa är att eleven ställs inför uppgifter och frågor som kräver en blandning av gamla 
erfarenheter och nya. Förklaringen ligger i att när människor står inför något nytt försöker 
de automatiskt återknyta detta till något de redan har kunskap kring. I lärandet utgår eleven 
därför från, och bygger på, tidigare erfarenheter. Utifrån denna text kan man förstå det som 
att det ligger i lärarens roll att skapa förutsättningar så att eleven upplever en förståelse för 
ämnet.  

 
2.1.2 Kreativitet och lärande 

 
Malmer (1992) och Berggren & Lindroth (2004) belyser båda att kreativitet är en central del 
av elevens lärande. Det är det logiska tänkandet och språkförståelsen som tillsammans med 
kreativitet, fantasi och nyfikenhet utgör de betydelsefulla komponenterna i all undervisning. 
Även Löwing (2006) menar att laborativa arbetsmetoder är bra men varnar för att själva 
arbetssättet inte får blir överordnad undervisningens innehåll och elevens lärande. I 
Malmers (2002) senare litteratur kan man läsa mer om kreativiteten vid elevernas lärande. 
Författaren lyfter fram att det laborativa arbetssättet inom matematiken kan med fördel 
anpassas efter elevernas kompetens och förutsättningar. Klingberg & Leach (2011) har skrivit 
ett examensarbete vars syfte är att ”undersöka vad några elever i skolans årskurser 2, 5 och 
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9 säger om vad som bidrar till deras motivation i ämnet matematik” (Klingberg & Leach, 
2011: 11) resultaten visar bland annat på att flera av eleverna saknar praktiska inslag i 
matematikundervisningen. I årskurs två arbetar eleverna nästan enbart med 
matematikboken. Flera av eleverna i samtliga intervjuade årskurser ansåg att lekfull och 
praktisk matematik skulle kunna vara en hjälp för eleverna att utvecklas i matematikarbetet.  
Malmer (2002) lyfter fram Piaget som ansåg att ”ju fler perceptionsvägar som utnyttjas 
desto bättre för lärandet” (Malmer, 2002:33). Berggren & Lindroth (2004) menar att i och 
med det laborativa arbetssättet får eleverna kunskaper och erfarenheter som hjälper dem 
att komma ihåg, det kan ses som en ”mental anslagstavla” där eleverna kan ”sätta upp” sina 
matematiska teorier. I linje med detta pekar Malmer (2002) på hur viktigt det är med val av 
material, en välplanerad utmaning samt struktur i det laborativa arbetet för att hjälpa 
eleverna i deras logiska tänkande. Även språket spelar en stor roll när det kommer till att 
utveckla det logiska tänkandet. Författaren tar även upp att det är viktigt att 
uppmärksamma innehållet i matematiska textuppgifter. Både Malmer (2002) och Sterner 
(2006) lyfter fram vikten av att eleverna kan jämförelseord. Malmer (2002) menar att om 
läraren vill att eleverna ska lära sig med omsorg och eftertanke, är det viktigt att undvika 
slentrianmässigt sammanställda uppgifter, där t.ex. jämförelseord som äldre, längre, dyrare 
leder fram till addition, och ord som yngre, kortare, billigare leder till subtraktion. Sker detta 
i stor utsträckning vänjer sig eleverna vid att endast observera signalord, vilket leder till att 
de inte tänker efter utan bara gör. Ett sådant lärande är inte att föredra. Istället menar 
Lendahl & Runesson (1996) att tid för att förstå och få kunskap kring det som ska läras in är 
ett viktigt inslag i lärandet.  
 
Enligt Löwing (2006) är kommunikationens didaktiska kvalitet avgörande för ett rikt lärande. 
Författaren delar upp det didaktiska kvalitéerna i tre komponenter. Den första handlar om 
hur viktigt det är att läraren har kunskap i det som ska undervisas och den andra 
komponenten handlar om att läraren ska kunna lyfta fram poängen i det han/hon undervisar 
om. Den tredje delen handlar om att läraren ska individanpassa och ta hänsyn till elevernas 
abstraktionsförmåga och förförståelse. En praktisk och kreativ undervisningsmetod tycks 
utifrån ovanstående text ge eleverna en bredare förståelse för ämnet. Något som också 
tycks vara centralt i lärandet är kommunikationen mellan eleven och läraren. För ett 
förtydligande av detta skall vi i nästa avsnitt gå närmare in på hur dialogen mellan eleven 
och läraren kan förstås. 

 
2.1.3 Dialog mellan lärare och elev 

 
Malmer (1992) menar att de språkliga formuleringarna är väldigt viktiga i undervisningen. 
Elevernas utgångspunkt vid skolstarten avgörs i stort av deras ordförråd och erfarenheter. 
Det är med hjälp av ord som eleverna kan förstå andras kommentarer och beskrivningar 
samt att själva ge uttryck för sina uppfattningar och upplevelser. Det kan vissa gånger vara så 
att eleven och läraren inte förstår varandra, läraren förstår inte elevens svar eller eleven 
förstår inte lärarens instruktioner och frågor. Däremot i det konkreta handlandet kan det i 
vissa fall framgå att eleven egentligen har kunskap i frågan, men har svårt att förmedla detta 
då den verbala förmågan att uttrycka sig saknas. Doverborg & Pramling- Samuelsson (1999) 
refererar till Klein (1989) som i linje med ovanstående menar att kommunikationen mellan 
eleven och läraren är en central förutsättningen för att eleven ska kunna utveckla en 
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förståelse för sin omvärld. Detta är något som även Svärdemo- Åberg (2004) och Löwing 
(2006) pekar på och menar att en förutsättning för lärande är att eleven och läraren 
tillsammans är aktiva i ett språkligt och socialt samspel. Lindahl (2003) refererar till Echinger 
(1997) som i sin studie lyfter fram att interaktionen mellan eleven och läraren är mycket 
central för elevens lärande. Thulin (2011) skriver att i och med senare års forskning har 
kunskapen om språket fått en allt större betydelse i lärandeprocessen. Thulin (2011) skriver 
även att det har gjorts undersökningar inom det engelska förskolesystemet som handlar om 
pedagogiska strategier och vilka av dessa som kan betraktas ha stor betydelse i det syftet att 
stödja elevens utveckling av färdigheter, kunskaper och förmågor. ”Sustained shared 
thinking” blev ett introducerat begrepp och handlar om undervisningstillfällen där vikten 
ligger på att både läraren och eleven är engagerade i ett samtal om ett innehåll. Thulin 
(2011) refererar till Rogoff (2003) som också belyser samtalets betydelse och menar att 
samtalet är en viktig del för att bygga broar mellan olika perspektiv. Även Engström (1997) 
lyfter fram att dialogen hjälper eleven och är nödvändig för att han/hon själv ska klara av att 
omstrukturera och därmed utveckla och förbättra sitt matematiska kunnande. Utifrån 
ovanstående text tycks det vara viktigt att läraren har kunskap och förståelse kring elevernas 
språk vad det gäller matematiken. För ett aktivt lärande kan det förstås som att läraren 
måste nå fram och förstå elevens språk och tänkande, och genom det kunna hjälpa dem att 
vidareutveckla de kunskaper och erfarenheter de redan har.  

 
2.1.4 Ett praktiskt matematikprojekt  

 
Björkman (2010) beskriver ett matematikprojekt där eleverna endast räknar matematik med 
praktiska hjälpmedel. En av lärarna i detta projekt menar att det viktiga är inte bara att ha 
ett stort utbud av roligt material, utan att det handlar om i vilket syfte man använder 
materialet samt förståelsen i det som görs hos både elev och lärare. En av projektets 
matematikutvecklare menar att elevernas lust för att lära sig matematik och deras 
självförtroende ökar då inte längre matematikboken är det enda läromedlet. Vidare menar 
matematikutvecklaren att det blir tydligare vem som ligger först och vem som ligger sist när 
eleverna arbetar i matteboken. Detta tar även Malmer (1992) upp och menar att det är lätt 
för eleverna att se hur många uppgifter klasskamraterna hunnit med. Utifrån denna 
observation rangordnar eleverna sig, vilket kan verka negativt på elever som ser sig själva 
som dåliga. Malmer (2002) tar även i sin senare litteratur upp detta problem och menar att 
boken ses som en ”måttstock” för hur mycket eleven kan och både elever och lärare kan 
uppleva matematikboken som stressande. Björkman (2010) hävdar att under mer praktiska 
undervisningsmetoder tonas den tävlingsinriktade attityden ner och fler elever har möjlighet 
att känna sig duktiga. Med en praktisk undervisningsmetod skapas andra förutsättningar för 
att lärandet skall bli mer lustfullt. I Thulins (2011) avhandling varnas dock lärare för att möta 
barnen med helt färdiga antaganden om vad som bör undersökas och vad som bör ses som 
utvecklande i ett givet område.  
 
I Sjöbergs (2006) avhandling kan man läsa ett antal intervjuer med elever i tidiga tonåren 
som har det svårt med att förstå matematiken i skolan. Utifrån dessa intervjuer kan man 
tolka att negativa upplevelser av ämnet i tidiga år leder ofta till en fortsatt negativ syn på 
matematiken i de senare skolåren. De negativa upplevelserna kan ha haft sin grund i att 
eleven har svårt att förstå, svårt att hänga med i undervisningstempot eller brist på intresse. 
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Det framkommer även att läraren spelar en central roll för vilka resultat eleverna uppnår 
samt elevernas attityd gentemot ämnet. Detta ligger i linje med vad Engström (1997) lyfter 
fram i sin avhandling där han beskriver att det är av stor vikt att eleverna lyckas i matematik. 
Ett misslyckande kan leda till ångest och aggressivitet hos eleverna och detta kan lätt 
utvecklas till ett ogillande för ämnet. Även Malmer (2002) skriver att elever som får 
uppgifter i matematik som denne har svårt att klara av, kan leda till att ett redan dåligt 
självförtroende sviktar ännu mer och kan ge svårbotade skador till följd. Ur 
motivationssynpunkt menar Jenner (2004) att det är av stor betydelse hur eleven ser på sina 
möjligheter i olika avseenden samt vilken syn denne har på misslyckanden och framgångar. 
Om läraren har negativa förväntningar påverkar detta eleven på ett negativt sätt, och på 
samma vis påverkar positiva förväntningar och ökar elevens chans att lyckas.  
 
Sjöbergs (2006) avhandling ovan visar på att det beskrivna matematikprojektet tagit ett steg 
i rikting vad det gäller undervisningsmetoder som kan antas ha goda förutsättningar att leda 
till motivation och intresse för ämnets lärande. Resultaten i Sjöbergs (2006) avhandling kan 
förstås som att en positiv upplevelse av matematiken i de tidiga åren ofta leder till ett 
fortsatt intresse för ämnet, vilket betyder att om matematikprojektet ovan genom sin 
paktiska och lustfyllda undervisningsmetod kan bidra till ett fortsatt intresse, borde den 
undervisningsmetod som används inom projektet kunna ses som en bra 
undervisningsmetod. I linje med Sjöbergs (2006) avhandling kan man i Aspelins (1999) studie 
läsa att ett äkta och mer levande undervisningsklimat kan bidra till en mer produktiv 
läroprocess. Aspelin (1999) nämner även hur viktigt det är med lärare som lever sig in, och 
som har stort intresse och engagemang både för ämnet och för sina elever. Även Lgr 11 
lyfter fram detta där man finner att läsa att praktiska inslag i skolarbetet är viktiga delar i ett 
aktivt lärande. Enligt mitt sätt att se det kan ett projekt med en viss metodisk inriktning dock 
inte användas för att förespråka ”den enda rätta undervisningsmetoden”, utan visar mer på 
ett exempel i utveckling inom matematikundervisningen, där ämnet har gått från en mer 
teoretisk form till en mer praktisk och varierad sådan.  
 
I det pedagogiska arbetet möts lärare dagligen av elever med olika erfarenheter, bakgrunder 
och kunskapsnivåer. För att kunna bemöta dessa elever och förstå deras individuella behov 
är det viktigt att känna till elevernas bakgrund och hur deras hemförhållanden påverkar 
deras motivation i skolan. I avsnittet nedan behandlas den franske sociologen Pierre 
Bourdieus och hans begrepp, kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital samt habitus vilka kan 
ha betydelse för elevernas motivation. I Sverige har även Donald Broady forskat kring och 
visat på betydelsen av dessa begrepp. 

 
2.2 Habitus betydelse för lärande 
 

2.2.1 Bourdieus kapital och habitus 

 
Broady (1991) menar att utbildning formar, styr och ligger till grund för hur människor 
formar sina liv. Elevernas kulturella kapital och habitus har stor påverkan hur de kommer att 
ta del av undervisningen. Alla elever har inte samma förutsättningar i skolan beroende på 
bland annat socialisationsprocessen, begåvning, handikapp, stöd och socialgrupp som 
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skapar/försvårar förståelse i skolan etc. Inom socialisationsprocessen finns det olika kapital 
man talar om; ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Dessa har betydelse för en 
människas klassplacering i samhället. Vilken klass man tillhör påverkar till stor del hur ens liv 
ter sig, då också i skolan. Kapitalbegreppen innehåller en persons tillgångar på alla områden i 
livet. Tillgångarna används av personen för att förstärka och i viss mån försöka förändra den 
sociala position man tillhör. 
 
Det som Bourdieu benämner som ett ekonomiskt kapital är enligt Broady (1991) att 
ekonomin bestämmer bland annat ramarna för hur människor bor, vilken utbildning de har, 
hur mycket de kan resa och vilka sporter de utövar. Man kan hantera sina kapital på olika 
sätt. Det ekonomiska kapitalet kan man t.ex. försöka få att växa så som i fonder och 
utbildning, (utbildning kan ge högre lön).  
 
Broady (1991) lyfter även fram det kulturella kapitalet och menar att detta är uppdelat i två 
undergrupper, den ena kallas för utbildningskapital och den andra för språkligt kapital. 
Bourdieus & Passeron (2008) pekar på att det kulturella kapitalet omvandlas till 
utbildningskapital när det når ett visst stadium i utbildningen. Broady (1991) lyfter fram att 
utbildningskapital innefattar kapital i form av universitetsutbildning. Utbildningen kan ge ett 
visst kulturellt kapital men det är skillnad på om man läser vid ett erkänt stort universitet i 
någon storstad eller om man läser vid en mindre högskola. Den andra delen av det kulturella 
kapitalet är det språkliga. Broady (1991) menar att det språkliga kapitalet innefattar kapital i 
form av att kunna uttrycka sig ”rätt”, förstå språk, och umgängesregler inom den sociala 
position man rör sig. Den viktigaste överföringen av det kulturella kapitalet sker i hemmet, 
och fortsätter sedan inom skolsystemet.  
 
Det sociala kapitalet är det som Bourdieus (1992) menar att det kan ses som ett socialt 
nätverk med resurser man får tillgång till genom t.ex. släkt, vänner, och bekanta. Broady 
(1991) pekar på att det sociala kapitalet kan skifta beroende på hur användbar personens 
nätverk är i det givna sammanhanget. 
 
Habitus är något som Bourdieus (1999) belyser och menar att olika former av kapital 
överförs mellan generationer i socialisationsprocessen och oftast uppfostras barnen inom 
ramen för en viss grupps ekonomiska, kulturella, och sociala kapital. Bourdieu (1992) belyser 
att habitus är resultatet från den kultur man tillhör (klass, generation, genus) som förvandlas 
till vanemässiga handlingar. Hos varje enskild individ blir det en slags ”ryggsäck” av 
förmågor, synsätt, erfarenheter och självuppfattning. Broady (1991) skriver att alla 
människor är utrustade med habitus, men vissa habitus värderas högre än andra, en 
värdesättning som för övrigt kan variera från grupp till grupp. Människor hanterar sina 
kapital på olika vis och habitus påverkar därmed hur människor väljer att investera, 
omvandla eller samla sitt kapital. Bourdieu (1993) menar att det är marknaden som spelar 
den avgörande rollen för vilka komponenter i och effekter av denna habitus som kan fungera 
som kapital.  
 
Föräldrarnas kapital överförs alltså på barnen, vilket bland annat påverkar barnens 
handlande, synsätt och förmågor. För ett förtydligande av detta skall vi i nästa avsnitt gå 
närmare in på hur föräldrarnas utbildningsbakgrund kan påverka barnens motivation i 
skolan.  
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2.2.2 Föräldrarnas akademiska bakgrund och inverkan på barnens motivation 
 
Bourdieu (1999) skriver att barn som föds och växer upp i en social position där det 
kulturella kapitalet redan finns i form av högutbildade föräldrar, får i regel en fördel i skolan 
då många av dessa elever har stimulerats av sina föräldrar med aktiviteter som leder till 
utbildningsvinster. Eleverna utvecklar ett praktiskt sinne som är till hjälp för dem när de ska 
förstå och ta till sig värdefull information i skolan. Till skillnad från elever med ett stort 
kulturellt kapital menar Broady, m.fl. (2000) att det blir hela tiden svårare att göra 
utbildningsvinster för elever som kommer från kapitalsvaga grupper. I en rapport från 
Skolverket (2006) kan man i studiens slutsatser läsa att föräldrarnas utbildning ha stor 
betydelse för vilka förväntningar föräldrarna har på elevens prestationer i skolan. I linje med 
detta kan man i en annan rapport som skrevs 17 år tidigare av Löfgren & Löfqvist (1990) läsa 
att hemmet har stor påverkan på elevens framgång i skolan. Det finns klara samband mellan 
familjens utbildningsbakgrund och intresset för elevens resultat i skolan. Elevernas 
klasstillhörighet påverkar hur de bedöms och vilka betyg de uppnår. Hemmets och 
föräldrarnas påverkan har alltså länge varit uppmärksammat.  
 
Skolverket (1999) skrev i en rapport att forskning har påvisat att den sociala bakgrunden 
påverkar elevernas resultat. Föräldrarnas utbildningsnivå är dock inte det enda som 
påverkar, utan även föräldrarnas förväntningar på sina barns skolarbete. Då föräldrarna i 
regel är barnets viktigaste och närmaste vuxenkontakt faller det sig naturligt att föräldrarnas 
värderingar påverkar barnets syn på framtiden och på sig själv. Med utgångspunkt i texten 
ovan kan man ana att under de senaste 17 åren har frågan om kulturellt kapital och habitus 
varit en del i frågan när det kommer till elevens lärande och motivation. Hartman (2005) 
skriver i linje med den ovan nämnda texten att elever som kommer från övre medelklassen 
har gott om pengar och föräldrarna är ofta engagerade i deras skolgång och det resultat 
barnen uppnår. I riktning med detta menar Hilding (2000) i sin studie på att barn till 
högutbildade föräldrar kände ett större engagemang och uppmuntran ifrån sina föräldrar, till 
skillnad från barn med lågutbildade föräldrar. I linje med ovanstående kan man i en ny 
rapport från Skolverket (2011) läsa att föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för 
vilket resultat eleverna uppnår i skolan. De elever som har högutbildade föräldrar få i 
genomsnitt ett bättre skolresultat, till skillnad från elever med lågutbildade föräldrar.  
 
Davidsson & Flato (2010) tar upp elevers olika förutsättningar i skolan och menar på att det 
finns flera faktorer som påverkar elevens studier bland annat möjligheter och motivation. 
Primärt handlar det om familjens yrkessysselsättning och vana av studier. Skolverket (1999) 
tar upp frågan och skriver: ”Elevers syn på sina möjligheter i framtiden har en stark koppling 
till föräldrarnas sysselsättning. Ju högre yrkesställning föräldrarna har, desto längre 
utbildning tänker sig eleverna, vilket påverkar prestationerna…” (Skolverket, 1999:44,45). I 
linje med detta kan man läsa i Lindahls (2003) text att familjebakgrunden påverkar barnens 
intresse för skolan och studier och belyser även att föräldrarnas förväntningar är en 
betydande faktor på barnens prestationer. 
 
Hartman (2005) skriver att det som idag i hög grad kännetecknar vårt samhälle är att allt fler 
människor tillbringar större delen av livet under utbildning. Brembeck (1992) skriver dock att 
arbetarklassbarn sällan väljer att läsa vidare utan söker istället arbete direkt och skaffar 
familj tidigt. I linje med detta belyser Ahrne m.fl. (2000) att tjänstemannabarn som har 
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dåliga betyg till stor del läser vidare till skillnad från arbetarklassbarn som sällan gör det. I en 
annan studie lyfter Holmström (2000) fram något som pekar mot detta och där det 
framkommer i intervjuer att även då eleverna kommer från arbetarklassfamiljer där 
föräldrarna aldrig gått på universitet eller högskola har ändå deras barn valt att läsa vid 
universitet. Studien visar dock på att ett flertal av studenterna som kommer från 
arbetarklass känner sig hemma i universitetsmiljö och upplever utanförskap. En av 
studenterna som blivit intervjuad menar att även om han kommer att få en fin akademisk 
examen kommer han alltid att känna sig som en arbetare.  

 
2.2.3 Elevens ”ryggsäck” – misslyckanden och lyckanden  

 
Habitus påverkar bland annat elevens olika val, synsätt och självuppfattning. Jenner (2004) 
pekar på att motivationsprocessen påverkas bland annat av flera individuella och sociala 
faktorer. Till de individuella faktorerna hör värderingar, personlighetsdrag, tidigare 
upplevelser, mm. Bland de sociala faktorerna finns bland annat andras förväntningar och 
systemet av relationer. Vidare kan man läsa att dessa individuella och sociala faktorer kan 
påverka elevens motivation. Jenner (2004) skriver om hur individer ser på sina chanser att 
lyckas eller misslyckas i en given situation. Författaren menar att en del elever har fått med 
sig i ”bagaget” en positiv självbild där synen på att lyckas är central medan andra inte har 
det. ”Bagaget” kan liknas med delar av den ”ryggsäck” som Bourdieu tar upp. Möjligheten 
att slippa misslyckanden och få uppleva framgång är väldigt viktigt, ”det är viljans grogrund” 
(Jenner 2004:49). Jenner (2004) refererar till Weiner (1972, kap VI) som menar att 
människor förklarar misslyckanden och framgång på olika sätt, detta beroende på vilket 
självförtroende och självbild de har. ”De med strakt självförtroende tvivlar inte på sig själva 
ens efter misslyckande och de med svagt självförtroende tror inte på sig själva ens efter 
framgång” (Jenner 2004:58). Engström (1997) och Sjöbergs (2006) resonemang visar även de 
på hur viktigt det är för eleven att lyckas. Engström(1997) tar som tidigare nämnt upp att ett 
misslyckande kan leda till ångest, aggressivitet och fruktan hos eleven och som i sin tur kan 
utvecklas till ett ogillande för ämnet. För att eleverna ska lyckas i matematik behövs en aktiv 
lärare som kan motivera dem. Utifrån ovanstående text kan det förstås som att det är en 
viktig del att läraren har förståelse för elevens dåliga självkänsla och självförtroende samt 
kunskap i hur flertalet misslyckanden kan påverka elevens motivation och hur man kan 
hjälpa eleven med att bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende. 

 
2.3 Motivationens betydelse för lärandet 
 
Davidsson & Flato (2010) skriver att skolans största pedagogiska problem är att många 
elever ser skolan som meningslös. Jenner (2004) tar uppe samma ämne och belyser att 
elever ifrågasätter varför de ska lära sig det ena och det andra, som de själva anser att de 
inte har någon nytta av. Författaren förklarar detta med att det kan bottna i att för få 
kopplingar görs till elevens värld utanför skolan och eleven känner sig då inte motiverad. 
Detta föranleder oss att titta närmaste på hur mötet mellan lärare och elev kan ta form. 
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2.3.1 Mötet mellan lärare och elev 

 
Jenner (2004) skriver att motivationsarbete och motivation är en fråga om bemötande.  
Enligt författaren ska motivation inte ses om en egenskap hos eleven, utan det handlar om 
bemötanden och en följd av de erfarenheter eleven fått. I det pedagogiska mötet står eleven 
och läraren i centrum. Deras möte påverkas bland annat av de förväntningar som läraren 
har. Lärarens bemötande av eleven påverkar elevens motivation och lärande. Kullberg 
(2004) pekar i linje med detta på att positiva förhållningsätt är av stor betydelse för lärandet. 
I Klingbergs & Leachs (2011) examensarbete har de i sitt resultat lyft fram att det är viktigt 
för elevernas motivation med en engagerad lärare som är intresserad av ämnet.  
 
Är läraren intresserad av ämnet och engagerad ger det eleverna ett positivt förhållningsätt 
till lärandet, vilket bör innebära att eleven får positiva tankar kring ämnet. Kullberg (2004) 
nämner en neurofysiolog som menar att positiva tankar bidrar till att stresshormoner i 
hjärnan hålls på en normal nivå. Däremot ökar stresshormonerna vid negativa bemötanden 
och negativa förhållanden. En överdos av stresshormonet innebär i sin tur att ”det 
fysiologiskt inte finns någon möjlighet att utveckla något tänkande” (Kullberg, 2004:25). 
Även Granbom (1998) och Imsen (2006) menar att relationen mellan elev och lärare är viktig 
och pekar på ord som engagemang, förståelse, tilltro och äkthet. Jenner (2004) skriver att 
grunden för motivationsarbete ligger i ett bra bemötande och att elevernas motivation kan 
ses som en avspegling av lärarens motivation.  Öhman (2007) tar upp positiv uppmuntran 
och hävdar att detta påverkar elevens motivation, samt att uppmuntran kan ses som en 
styrningsteknik där man leder eleven i ”rätt” riktning mot det just då givna målet. I Lgr 11 
kan man läsa att undervisningen i skolan ska anpassas till elevernas behov och 
förutsättningar. Detta är något som Öhman (2007) lyfter fram och menar att man som lärare 
bör ha i minnet att alla elever är olika och att det sker en anpassning till elevens förmågor 
och tidigare erfarenheter. Habitus som tidigare nämnts kommer fram igen då elever 
reagerar olika och uppfattar saker på olika vis beroende vilket socialt sammanhang de hör 
hemma i.  
 
Nedan är ett citat från Jenner (2004) som visar på en situation där bakomliggande faktorer 
påverkar skolarbetet och motivationen, och där mötet mellan lärare och elev är viktigt. 
 

 
”I klassrummet sitter en liten pojke i 7-8 års åldern; tillsynes 
drömmande tittar han ut genom fönstret. Läraren får syn på honom 
och säger uppmanande: ”men Olle, försök koncentrera dig!” den lilla 
grabben försöker skärpa till sig men säger tyst till sig själv: ”Alla säger 
att jag har svårt att koncentrera mig, men det har jag egentligen inte- 
det är bara det att jag koncentrerar mig på fel saker…” – han sitter 
och funderar på om mamma ska vara nykter när han kommer hem 
från skolan, så han vågar ta med sig en kamrat”(Jenner, 2004:99). 

 

2.3.2 Vad är motivation 

 
Jenner (2004) tar upp begreppet motivation och menar att ämnet är så brett och därav finns 
det inte någon anledning att försöka få in begreppet under en och samma teori, istället 
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koncentrerar sig forskarna på att fördjupa sin kunskap på specifika delar av 
problemområdet. 
I Nationalencyklopedin (2011) kan man läsa att motivation kommer av ordet ”motiv”. 
Motivation är en psykologisk term för de faktorer hos en person som formar, riktar och 
väcker ett beteende mot olika mål. Det finns teorier om motivation som förklarar varför 
människor handlar som de gör. Enligt Jenner (2004) kommer begreppet motivation från det 
latinska ordet ”movere” som betyder ”att röra sig”, vilket även tillhör samma stam som 
engelska ordet ”move”. Davidsson & Flato (2010) ser på motivation som något som 
framkallar aktivitet hos eleverna, motivation är det som ger aktiviteten mål och mening och 
som håller igång den. Granbom (1998) och Imsen (2006) beskriver motivation som en egen 
eller utifrån styrd påverkan av personens vilja att genomföra en handling som individen tror 
ska kunna tillgodose ens behov eller förverkliga motiven. De mål man ställt upp uppnås med 
handlingen och målet för handlingen avgör styrkan av motivationen.  
 
Revstedt (2002) ger sin beskrivning av motivation och menar att motivation definieras som 
en strävan hos personen att leva ett meningsfullt liv. Denna strävan kan ses som en 
sammanfattning av personens inre natur vilket är att vara målinriktad, social, aktiv och 
konstruktiv. Alla elever är motiverade i relation till olika mål även då det inte alltid märks. 
Revstedt (2002) talar om latent motivation vilket innebär att motivationen finns där, men av 
olika anledningar är den vilande. I linje med detta skriver Granbom(1998) att motivation är 
något konstant som aldrig tar slut. Enligt Jenner (2004) kan motivation delas in i tre 
samverkande faktorer. Den första handlar om motivation som en inre faktor. Det kan ses 
som något som drar igång ett handlande eller beteende, författaren väljer att kalla det 
drivkraft. Det viktiga är att denna drivkraft bör sättas i relation till ett mål där man tänker sig 
- Vad är jag motiverad för? Aspekt nummer två handlar om målsträvan. Det kan röra sig om 
inre mål som glädje och stolthet eller om yttre mål som pengar, höga betyg, andra personers 
uppskattning. Forskare anser att de kan se att yttre mål och inre mål påverkar beteendet på 
olika vis. I skolans värld känns Jenners (2004) aspekt om målsträvan igen. Ligger elevernas 
tyngdpunk på yttre mål exempelvis bra betyg, blir dennes studier till största del inriktad på 
att få sådan kunskap som premieras i form av bra betyg. Något som då hamnar i skymundan 
är det inre målen, som att få aha-upplevelser eller intellektuell tillfredställelse. Att plötsligt 
förstå något eller få en aha-upplevelse är som tidigare nämnts det Bolstad (2011) kallar för 
att inlärning genom insikt har ägt rum. Den tredje och sista aspekten av motivation som 
Jenner (2004) tar upp hör samman med de ovanstående, drivkraften och målen och handlar 
om självförtroende och huruvida målen uppnås eller inte.  Utifrån texten ovan kan man 
förstå att den inre motivationen är att föredra vid ett djupare lärande. För ett förtydligande 
av detta skall vi i nästa avsnitt gå närmare in på hur frågan om inre och yttre motivation kan 
förstås. 

 
2.3.3 Inre och yttre motivation  

 
Granbom (1998) beskriver att inre motivation grundar sig på personlighetsfaktorer och ligger 
till grund för aktivitet eller handling. Imsen (2006) menar att man kan se inre motivation som 
en vilja att ta reda på av eget intresse. Granbom (1998) refererar till Arborelius (1993) som 
menar att när man själv bestämmer, ökar chanserna att få större spelrum för den inre 
motivationen. För att nå elevens inre motivation bör man anpassa innehållet till dennes 
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intresse och intresse kan ses som den effektivaste formen av motivation. Granbom skriver 
att forskning har kommit fram till att människors inre motivation ökar när dennes egna 
initiativ stöds och uppmuntras. Den inre motivationen förknippas med att eleven lär för att 
minnas, dvs. djupinlärning vilket går i linje med Jenners (2004) beskrivning av inre mål.  
 
Imsen (2006) och Granbom (1998) pekar båda på att yttre motivation är då inlärningen eller 
aktiviteten fortgår av den anledningen att eleven hoppas på en belöning eller att nå ett mål, 
exempelvis bra betyg. Stensmo (2000) skriver att ”faktaplugg” vars enda syfte är att klara ett 
prov är bortkastat lärande, ”eleven måste förstå varför de ska lära sig något och hur detta 
något kan användas” (Stensmo, 2000: 166). Granbom (1998) belyser att den yttre 
motivationen bibehålls så länge som eleven kan få belöning, den yttre motivationen bidrar 
till mindre inre motivation. En likhet med detta är Jenners (2004) beskrivning av yttre mål. 
Även Granbom (1998) lyfter fram att yttre motivation inte ger något långvarit resultat.  
Imsen (2006) skriver att gemensamt för inre och yttre motivation är en ”lustbetonad 
erfarenhet eller en förväntan om en sådan”, det har ingen betydelse om källan till det eleven 
gör kommer ifrån hopp om belöning eller om det kommer ifrån inre glädje över aktiviteten.  
 

2.3.4 Realistiska mål och intresse 

 
Granbom(1998) belyser att en persons motivation kan behandlas som målrelaterad.  Jenner 
(2004) anser att det är lärarens uppgift att ge eleven den hjälp han/hon behöver för att sätta 
upp realistiska mål. Om en elev sätter låga mål för sig själv, behöver detta inte betyda att 
eleven har bristande vilja eller låga ambitioner utan kan ses som ett sätt att slippa 
misslyckas. Eleven blir hellre anklagad för att vara lat än att misslyckas och riskera att ses 
som obegåvad. Det är viktigt att läraren i dessa fall inte dömer eleven för lathet utan ser 
bakom fasaden och förstår att det kan handla om rädsla för att inte lyckas. Läraren ska få 
eleven att ”våga vilja”. När målet är för långt borta påverkas motivationen och därför är det 
viktigt att arbeta med kortsiktiga delmål. När dessa delmål nås upplevs detta som positivt, 
och det är viktigare att räkna dessa framsteg än att mäta hela sträckan till slutmålet.  
 
Imsen (2006) lyfter fram intresset för själva lärostoftet är det som håller igång lärandet. 
Bolstad (2011) skriver att för att väcka intresse kan läraren försöka skapa nyfikenhet som 
stimulerar intresset. För att framkalla nyfikenhet kan spännande jämförelser, något oväntat 
moment eller intressant fakta vara bra komponenter. Att visa på nyttan i det som ska läras in 
och att det har ett sammanhang med elevernas egen upplevelsevärld är en bra komponent 
för att skapa motivation. Malmer (2002) menar att det är när eleverna får arbeta i den takt 
och nivå som han/hon har förutsättningar för som motivation kan uppstå. Författaren 
belyser även att eleverna har lättare att lära sig då undervisningen upplevs som lustfylld. I 
Klingberg & Leachs (2011) studie framkommer det att eleverna upplever en brist på praktisk 
matematik i skolundervisningen. Flera av eleverna i samtliga aktuella årskurser menade att 
lekfull och praktisk matematik skulle kunna vara en hjälp för dem att utvecklas i 
matematikarbetet.  
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2.4 Sammanfattande reflektioner 
 
I kapitlet teoretisk anknytning framkommer ett antal faktorer som belyser elevernas 
motivation i matematik. Utifrån genomgång i kapitlet tycks det vara tre faktorer som är 
övergripande, praktisk matematik, lärarens roll och föräldrarnas roll. Ett gemensamt tema 
för dessa faktorer uppfattas vara engagemang. När det kommer till den praktiska 
matematiken kan man tolka det som att framställandet av uppgiften, tydligheten från 
läraren samt kommunikationen mellan elev och lärare är viktigt bitar. Detta kan förstås som 
att läraren måste vara engagerad i dessa delar för att eleven ska känna sig motiverad. Det 
samma gäller föräldrarna och deras påverkan på barnets motivation. De engagemang för 
skolan som föräldrarna visar för barnet kan förstås som att föräldrarna har en betydande roll 
för barnets syn på skolan. Något som framkommer i studiens inledande kapitel är att 
matematiken idag är ett kritiserat ämne och att elevernas resultat sjunker, vilket kan ses 
som att elevernas bristande intresse och motivation för matematik påverkar elevernas 
resultat.  Lärarnas kompetens och undervisningen måste förbättras för att eleverna ska 
kunna bli bättre i matematik. Detta kan förstås som att för att eleverna ska bli bättre i 
matematik bör de känna ett intresse och motivation. Frågan är då hur lärare i dag gör för att 
skapa motivation hos eleverna, vilka faktorer påverkar elevernas motivation enligt lärare? 
Detta leder oss över till denna studies syfte och frågeställningar. 
 

2.6 Studiens syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare gör för att motivera för 
matematikundervisningen i årskurs tre och se om det finns det några likheter mellan 
lärarnas syn på och arbetsätt kring motivation. Syftet är också att undersöka vilka faktorer 
som påverkar elevernas motivation. För att ha möjlighet att uppnå syftet i denna studie samt 
kunna dra slutsatser är det följande övergripande frågeställningar jag kommer att fokuserar 
på: 
 

 Hur gör lärare för att eleverna ska känna att matematiken är motiverande att arbeta 
med?  

 Hur påverkas elevernas motivation av omgivningen? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika lärarnas uppfattningar kring 
motivation? 

 
Studiens tre frågeställningar kommer att besvaras i diskussionskapitlet och materialet som 
tillhör respektive frågeställning redovisas i resultatkapitlet under sju teman som berör de 
intervjuade lärarnas syn på motivation.  
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3. Metod  
 
I detta avsnitt redovisas för undersökningens metod och urval av intervjupersoner och skola. 
Jag kommer även att klargöra genomförandet av intervjuerna och intervjufrågorna samt 
bearbetningen av materialet. Utöver detta redogörs studiens trovärdighet och vilka etiska 
överväganden som har gjorts. 

 
3.1 Val av metod 

 
För att uppnå syftet i denna studie samt besvara frågeställningarna används kvalitativa 
intervjuer som informationshämtande metod. Det finns flera olika intervjuformer. Enligt 
Johansson & Svedner (2006) är den kvalitativa intervjumetoden den vanligaste inom 
examensarbeten inom lärarutbildningen och ger ofta lärorika och intressanta resultat om 
värderingar och attityder. Stukat (2005) beskriver den kvalitativa intervjun som en blandning 
av en strukturerad och fri intervjuform. Den kvalitativa intervjun kan även kallas för 
semistrukturerad. Valet av kvalitativ intervju grundar sig i att denna metod ger möjlighet att 
kunna anpassa frågorna efter intervjupersonen, kunna ställa följdfrågor och utveckla svar 
samt att intervjumetoden ger utrymme för att tolka pauser, skratt, mimik och tonfall, vilket 
är relevant för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna i syftet. En risk vid denna 
intervjumetod är att den lätt kan komma att övergå till en strukturerad intervju. För att 
undvika detta är det av stor vikt att försöka förstå och lyssna på vad intervjupersonen säger 
och undvika att tänka på vilken som är den nästa fråga. En annan nackdel är att en del 
personer kan tycka att det känns obehagligt att bli inspelade på band. 
 
Att istället för intervjuer skicka ut enkäter hade varit mindre bra då svaren ofta blir korta, 
outvecklade och entydiga samt att enkäter oftast används då man vill komma åt en större 
grupp, och så var inte fallet i denna studie. Vid en enkätundersökning hade studien även gått 
miste om intressant och djupare fakta. Stukat (2005) skriver om strukturerad intervju vilket 
jag också valde bort, av samma anledningar som ovan. En strukturerad intervju ger inte 
utrymme för följdfrågor och förtydliganden samt att frågorna och ordningsföljden redan är 
förutbestämda. En annan metod som Stukat (2005) tar upp är observationen. Jag valde bort 
denna metod då jag ansåg att enbart observationer inte skulle ge svar på mina 
frågeställningar. Däremot skulle en komplettering till studiens intervju kunna ha gjorts med 
observationer. Johansson & Svedner (2006) tar upp ett exempel med en kvalitativ intervju, 
där författarna visar på att en kvalitativ intervju med fördel kan kompletteras med en 
observation. Jag är medveten om att det i denna studie hade varit intressant att både göra 
en kvalitativ intervju och en observation då det troligen gett ett säkrare resultat eftersom 
lärarna kan säga en sak och göra något annat under lektionerna. Det finns såklart nackdelar 
med observationer också då läraren kan anpassa lektionen för att göra den så bra som 
möjligt då han/hon vet att lektionen blir observerad.  
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3.2 Val av skola, intervjupersoner och årskurs  

 
Skolan i den här studien valdes på grund av att jag redan hade etablerade kontakter där. Jag 
är medveten om att den etablerade kontakten kan ha påverkat lärarna vid intervjuerna. Jag 
ser det dock som en tillgång och något positivt då de redan kände sig trygga med mig som 
person. Att intervjupersonen känner sig trygg och bekväm är viktigt för intervjun menar 
Stukat (2005). Anledningen till att valet av årskurs föll på en årskurs tre var för att lärare där i 
det flesta fall har följt sin klass ända sedan årskurs ett och därav känner sina elever väl, vilket 
är en fördel under själva intervjun då den förutsätter att lärarna vet vad som skapar 
motivation hos sina elever. Skolan är en medelstor, kommunal skola i mellersta Sverige. Jag 
valde sex lärare i samma arbetslag för att kunna undersöka vilka likheter och skillnader det 
fanns mellan lärarnas synsätt och tillvägagångssätt vad det gäller motivation kring ämnet 
matematik. Fördelen med att välja lärare i samma arbetslag är att med tanke på att de 
arbetar tillsammans bör de ha tillgång till ungefär lika arbetsmaterial, liknade 
klassrumsmiljöer och de delar erfarenheter och tankar kring undervisning. Lärarna får 
troligen också möjlighet att delta i samma utbud av möten och kurser, de har samma chef 
och de bör som arbetslag dela en vision om hur arbetet på skolan ska gå till. De intressanta 
med att undersöka lärare i samma arbetslag utifrån mina frågeställningar är att se om de 
utifrån ovanstående påstådda värderingar från min sida har en liknande syn och tankar kring 
motivation i ämnet matematik.  
 
Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra grundläggande huvudkrav som man bör visa hänsyn 
till i en studie, dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Syftet med de fyra kraven är att skydda de personer som deltar i studien. Informationskravet 
handlar om att de personer som deltar i studien ska informeras om att det är en frivillig 
medverkan och att personen kan avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att 
forskaren får deltagarnas samtycke att delta i studien, är medverkande under 15 år måste 
målsman informeras och ge sitt samtycke, vidare ska deltagarna själva få bestämma under 
vilka villkor de ska medverka. Konfidentialitetskravet syftar till deltagarnas anonymitet ska 
garanteras vilket bland annat innebär tystnadsplikt för forskaren. Det sista kravet är 
nyttjandekravet vilket innebär att de data som samlas in endast får användas i studien syfte.  
 
Under processens gång har jag försökt att ha de forskningsetiska aspekterna med under hela 
arbetet. Ett misstag som jag gjorde var att lärarna gavs ingen möjlighet att vara anonym 
ifråga om de tackat ja eller nej till att bli intervjuade, då första förfrågningen skedde i skolan 
bland annan personal, vilket jag nu i efterhand skulle gjort annorlunda. I själva studien har 
konfidentialiteten skötts noggrant med fingerade namn och endast antal arbetade år som 
lärare samt arbetade år i ämnet matematik lämnats ut. Intervjupersonerna blev muntligen 
informerade om studiens syfte, att intervjun skulle spelas in på band samt att varken skolan 
eller intervjupersonerna kommer att lämnas ut i studien. 
 
Samtliga sex lärare söktes upp på arbetsplatsen där de blev tillfrågade om de ville delta i 
undersökningen och jag beskrev muntligen vad syftet med studien var. Samtliga sex lärare 
svarade ja och jag meddelade att jag skulle mejla dem om förslag på tider. I mailet fanns 
syftet med och även information om att intervjun skulle spelas in och att intervjupersonerna 
garnteras konfidentialitet. 
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Av samtliga sex lärare är det fem kvinnor och en man. Stukat (2005) tar upp att om man tror 
att kön har betydelse för studien bör det vara lika andel män som kvinnor som deltar. Att ta 
reda på om det eventuellt skulle finnas någon olikhet mellan män och kvinnors syn på hur 
man skapar motivation i matematik är intresseväckande men får dock inte rum i studiens 
syfte.  
 
Nedan visas en tabell där samtliga lärare presenteras med fingerade namn, faktiska arbetade 
år som lärare samt antal år som de har undervisat i ämnet matematik.  
 

 

Intervjuperson (Fingerat 
namn) 

Antal arbetade år som 
lärare 

Antal år de undervisat i 
matematik 

Erik 
 

17 år Hjälpresurs 17 år 
varav huvudansvar 9 veckor 

Maria 14 år 
 

14 år 

Anna  41 år 41 år 
 

Sofie  36 år 
 

36 år 

Ida  37 år 
 

37 år 

Ellen 
 

18 år  18 år 

 
 

3.3 Genomförandet av intervjuerna och intervjufrågorna  

 
Studien har öppna intervjufrågor, vilket innebär att inget givet svar finns på frågorna. 
Johansson & Svedner (2006) menar att den kvalitativa intervjun är den intervjumetod som 
enligt dem ger intervjuaren de mest uttömmande svaren. Frågorna är utformade så att 
intervjupersonen ges möjlighet att ta upp allt hon/han har att säga. Johansson & Svedner 
(2006) pekar på att inom den kvalitativa intervjun är frågeområdena redan förutbestämda 
medan frågorna till intervjupersonen kan se olika ut beroende på vad den intervjuade svarar. 
I denna studie användes sju öppna frågor som gav möjlighet till att ställa följdfrågor samt för 
den intervjuade att vidareutveckla sina svar (Bilaga 1). 
 
Under intervjun försökte jag att använda mig av längre tysta pauser som gav 
intervjupersonen en chans att tänka och reflektera över sitt svar, och då eventuellt komma 
med ytterligare information, vilket är något som Johansson & Svedner (2006) 
rekommenderar. Bra följdfrågor som författarna tar upp är frågor som När, Var, Hur, Hur 
ofta, Ge exempel? Det är av fördel att ge frågor där intervjupersonen kan tala utifrån egna 
erfarenheter, vilket är något jag försökt sträva efter i intervjufrågorna (Bilaga 1). 
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I studien föll valet på att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, detta för att intervjusvaren 
skulle komma så naturligt som möjligt, och att svaren inte skulle vara noga uttänkta för att 
ge de ”bästa” svaren. I början av studiens arbete har två provintervjuer gjorts för att undvika 
eventuella missar i intervjufrågorna och för att se vilka möjliga svar som skulle kunna ges. De 
som deltog i testintervjun var två blivande lärare som läser sin sista termin. Efter 
provintervjuerna gjordes en mindre korregering och förtydligande av en fråga. Att göra en 
provintervju var även bra för att kunna informera intervjupersonerna ungefär hur lång tid 
intervjun skulle ta. Utfallet av själva lärarintervjuerna varierade i tidsomfattning och visade 
sig bli mellan 15 – 40 minuter. Genomsnittsintervjun låg på cirka 20 minuter. 
 
Intervjuerna i studien är alla utförda i lärarnas skolmiljö, några i hemklassrummen och några 
i mindre rum på skolan. Lärarna kände sig trygga och hemma i miljön vilket är något som 
Stukat (2005) rekommenderar. I början av varje intervju berättade jag hur intervjun skulle gå 
till och förtydligade ytterligare en gång utöver mejlet, att intervjun spelas in och att 
materialet endast kommer att användas till studiens syfte. Stukat (2005) lyfter även fram att 
fördelarna med att spela in intervjun är att man kan lyssna på den flera gånger och på så sätt 
är risken minimal att man går miste om viktig information vilket jag lätt hade kunnat göra 
om jag endast hade gjort anteckningar. Johansson & Svedner (2006) och Stukat (2005) pekar 
på att inspelningen sker för att tonfall, pauser, skratt och avbrutna meningar kan ha 
betydelse för tolkningen av intervjusvaren.  
 

3.4 Bearbetning av material 

 
Johansson & Svedner (2006) skriver att kvalitativ intervju skrivs ut i sin helhet eller delar av 
den. I denna studie är i största del allt utskrivet i sin helhet, dock valde jag att inte skriva ut 
det som inte var relevant för studien. Detta val gjordes efter att ha lyssnat igenom samtliga 
intervjuer. Ett exempel på något som inte var relevant var att en lärare tog upp genus vilket i 
sig är intressant men hörde inte till sammanhanget.  Efter utskrivningen lästes materialet 
igenom flera gånger och samtidigt försökte jag leta efter likheter och skillnader, 
gemensamma mönster och tankebanor. Jag markerade ord och meningar som var lika eller 
markant olika mellan intervjupersonernas svar för att lättare se strukturer, mönster och 
rimligheter. Detta bidrog sedan till valet att dela in materialet i teman.  
 
Studiens intervju skrevs inte ut enligt skriftspråksregler, utan samtliga intervjuer har jag 
försökt skriva ut som personen talar, även pauser, skratt och små ljud är med. Detta för att 
under bearbetningen kunna tolka svaren på ett mer nyanserat vis. Jag är medveten om att 
tydliga dialekter kan lämna ut intervjupersonerna, men i detta fall är det ingen av de 
intervjuade som har en påtaglig dialekt och jag bedömer att det i princip är omöjligt att 
avslöja intervjupersonernas identitet med den information som lämnas i studien. Efter 
bearbetningen och utskriften av intervjuerna gjordes en sammanfattning av samtliga 
intervjupersoners svar, som jag sedan mailade till lärarna och lät dem se över för eventuell 
korregering av svaren. Utfallet blev att några av lärarna ville göra ett förtydligande av en 
eller två frågor. När all data var utskriven gjordes tolkningar och ett sammanställande i form 
av resultatet. Den totala utskriften blev 37 sidor inklusive en kort sammanfattning efter varje 
fråga. Den totala bandinspelningen blev två timmar och sju minuter.  



 

18 | S i d a  

 

3.5 Studiens trovärdighet 
 
Bjereld, Demker & Hinnfors (2002) nämner validitet och reliabilitet som är två begrepp som 
tas upp i samband med att säkerställa sina resultat. Validitet beskriver i vilken utsträckning 
studien undersöker/mäter det som den är menad för att mäta, validitet visar på studiens 
trovärdighet. Det andra begreppet, reliabilitet, handlar om att studien går att upprepa, helst 
av en annan forskare detta för att se om resultatet blir detsamma. Intersubjektivitet är ett 
begrepp som författarna tar upp och innebär att forskaren själv kan upprepa delar av sin 
egen undersökning under olika tidpunkter, vilket visar på studiens trovärdighet. Johansson & 
Svedner (2006) tar också upp begreppet reliabilitet och beskriver det med att intervjuer, 
enkäter och observationer kan ses som mätinstrument för att mäta beteenden och 
uppfattningar. Om man får samma resultat vid upprepade mätningar vet man att 
mätinstrumentet, (enkäten, observationen eller intervjun) har hög noggrannhet. Författarna 
menar dock att reliabiliteten aldrig kan vara perfekt i verkligheten.  
 
Reliabiliteten i denna studie är relativ låg då intervjupersonerna kan ge olika svar på samma 
fråga vid ett annat tillfälle, detta kan ha sin grund i att intervjupersonerna ändrat sina 
undervisningsmetoder eller ändrat sin syn på vad som ger eleverna motivation i matematik. 
En annan sak som kan påverka är det faktum att samtliga deltagare tillhör samma arbetslag, 
vilket förmodligen bidar till att de har liknade undervisningsmetoder. Generaliserbarheten 
påverkas då deras svar troligen inte är representativa för andra skolor. Ytterligare en 
bidragande faktor som i detta fall kan ha påverkat tillförlitligheten är den redan etablerade 
relationen som fanns mellan mig som intervjuare och de som deltog.  
 
Validiteten i studien är högre än reliabiliteten, detta på grund av att intervjun har tagits fram 
utifrån syftets frågeställningar och har även besvarats utifrån detta perspektiv med vad jag 
anser är tillförlitliga svar från intervjupersonerna. Det går visserligen att resonera kring 
huruvida huvudfrågorna har gett de svar som de var menade att göra. Som oerfaren 
intervjuare kan man uppleva det svårt att få fram väsentliga frågor som bidrar till en djupare 
förståelse och insikt i hur intervjupersonerna tänker och ser på någonting. Validiteten kan 
bland annat påverkas av personernas uppfattning och tolkning av intervjufrågorna.  
 
Jag är medveten om att personerna kan ha förskönat sina svar eller svarat med vad de tror 
att jag vill höra. Vid intervjuer finns det även en risk att jag om intervjuare missuppfattar 
eller misstolkar svaren, vilket kan ses som den största felkällan vid sidan av att 
intervjupersonerna inte ges utrymme att ge en rik och vittomfattande bild av sina 
perspektiv. Dock har strävan hela tiden pekat mot att på bästa sätt återspegla 
intervjupersonernas svar på ett korrekt vis samt att ge dem ett stort utrymme att svara. 
Lärarna hade även möjlighet att läsa igenom mina tolkningar och klargöra eventuella 
missförstånd. 
 
Gilje & Grimen (2003) lyfter fram att kunskaper ska vara objektiva och att det inte ska vara 
ett reslutat av forskarens personliga trosföreställningar eller en produkt av felkällor som 
beror på individens tänkesätt, värderingar och beteende. Att vara helt objektiv är naturligtvis 
svårt. I linje med detta pekar Bjereld, Demker & Hinnfors (2002) på att alla människor är 
präglade av personliga särdrag som kan påverka värderingar i vetenskapliga frågor, oavsett 
hur neutral och opartisk man vill vara. Denna studie redogör inte för några totala sanningar. 
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Jag har försökt att på ett så objektivt sätt som möjligt återge intervjupersonernas svar. 
Oundvikligt har studiens resultat påverkats av mina värderingar och tankesätt. Dock har jag 
varit medveten om detta och på den vägen försökt minimera dess påverkan. 
 
Stukat (2005) belyser att om man i urvalet av intervjupersoner väljer att göra en djupare 
intervju med några få, bör man göra ett stickprov som ska vara ”så representativt som 
möjligt för att generaliseringar ska kunna göras” (Stukat 2005: 57,58). I urvalet bör då 
personalgrupper i hela rektorsområdet kunna speglas. Syftet med denna studie är inte att ge 
en bild över hur lärare generellt ser på och arbetar med motivation i matematik, och 
eftersom denna studie inte uppfyller de ovanstående kriterierna gäller resultatet enbart för 
de sex intervjupersoner som deltar i studien. 
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4. Resultat 
 
I detta kapitel kommer alla resultat presenteras i form av sju teman som berör de 
intervjuade lärarnas syn på motivation. De sju teman som används är; lärarens syn på 
motivation, praktisk matematik och motivation, inre och yttre motivation, faktorer som 
påverkar motivationen, klasskompisar och motivation, undervisning och motivation samt 
belöning och motivation. 
 
De sex intervjuade lärarna har arbetat olika länge på skolan och olika lång tid inom ämnet 
matematik. Detta kan påverka resultatet då det kan skilja mellan lärarnas erfarenheter och 
kunskaper inom ämnet. Samtliga sex lärare arbetar i årskurs 1-3. Resultaten av intervjuerna 
kommer att presenteras så att läsaren inte ska kunna identifiera skolan eller 
intervjupersonerna. 
 
I resultatredovisningen används ordet motivation och det handlar då om motivation i ämnet 
matematik. 
 

4.1 Lärarnas syn på motivation 

 
En av sex lärare, Ellen belyser att elevers intresse och nyfikenhet är en viktig del i att skapa 
motivation. Anna delar en gemensam syn med Ellen, vilket är att nyfikenhet väcker 
motivation hos eleverna. Ellen, Sofie och Erik lyfter fram arbetsglädje och att det är glädjen 
som skapar motivationen hos eleven. Sofie pekar utöver arbetsglädje även på att förståelse 
för det man gör i skolan och att förståelsen för varför man ska lära sig något bidrar till 
elevens motivation. Ida har i linje med föregående tagit upp att det är viktigt för elevens 
motivation att denne vet varför de ska lära sig vissa saker i skolan och att eleven ges 
möjlighet att förstå nyttan i det som han/ hon lär sig. Ida är även den enda av de sex lärarna 
som på eget initiativ lyfter frågan om att utan motivation skulle eleverna inte kunna lära sig 
något.  
 

”Utan motivation så tror jag inte att man kan lära sig 
någonting, jag tror att man behöver känna vad man ska 
ha saker till, vad det betyder… man behöver ha 
motivation för att lära sig någonting och efteråt behöver 
man tänka efter vad är det jag lärt mig? och det ger 
ytterligare motivation” (Ida) 

 
Erik och Maria pekar på att mycket av den motivation som eleverna får kommer ifrån 
lärarens bemötande. Detta kan förstås som att lärarna anser att det är viktigt med ett 
positivt bemötande till eleverna för att motivera dem, alltså att är läraren motiverad så blir 
eleverna motiverade. Erik lyfter fram att motivation handlar om målsträvan, att nå ett mål. 
Det är viktigt att inte målet är för stort. Läraren uttryckte sig på följande vis:  
 

”I motivation ligger ju också att man ser ett mål, jag tror 
att det är svårt att vara fullt motiverad om man inte har 
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nån typ av mål att jobba emot. Det måste vara ett 
realistiskt uppnåendebart mål som känns viktigt för 
individen” (Erik) 

 
Gemensamt för alla sex lärarna är att de ser på motivation som något viktigt, vare sig det är 
roten till allt lärande eller om det är arbetsglädje, nyfikenhet, intresse eller förståelse, så 
pekar svaren mot att motivation är centralt i skolan och att det är en viktig del av 
skolarbetet. 

 
4.2 Praktisk matematik och motivation 

 
Maria, Ellen och Ida menar på att matematiken måste visas utanför matematikboken och 
klassrummet för att eleverna ska känna sig motiverade. Detta kan förstås som att lärarna 
anser att det är viktigt att knyta an till elevernas vardagsupplevelser för att skapa 
motivation. En av lärarna, Erik, lyfter fram att alla elever måste få känna att de utvecklas och 
känna att de kan och klarar av. Det är när eleven får räkna matematik på sin egen nivå som 
han/hon blir motiverad. Ida, Sofie och Ellen pekar på att praktisk matematik ger en vidare 
förståelse för ämnet, och att förståelsen ger motivation åt eleven. Sofie uttryckte sig så här: 
 

”Det är viktigt att se och få en djupare förståelse och 
liksom grundläggande färdigheter, man kan ju inte bara 
sitta och räkna i en mattebok rakt upp och ner, det går ju 
inte heller” (Sofie) 

 
Fem av de sex lärarna, Ellen, Sofie, Ida, Maria och Anna lyfter fram att de använder olika 
matematikspel för att skapa förståelse och motivation hos eleverna. Ellen, Sofie, Erik, Maria 
och Ida menar att praktisk matematik hjälper eleverna att konkritisera och förstå uppgiften. 
En av dessa fem gav ett exempel: 
 

”Jag skulle titta om de klara av *att uppskatta+ vad en 
minut är, och när 20 sekunder [av tiden] hade gått så var 
de klara. Det var bara två stycken som hade förstått, de 
hade väl räknat till 60 då och kommit precis då” (Ellen) 

 
Vid intervjun med Anna berördes inte denna fråga. Det är därför möjligt att även hon anser 
att praktisk matematik hjälper eleverna att förstå uppgiften. 
 
Fyra av de sex lärarna, Ellen, Sofie, Erik och Maria, menar att de använder sig av integrering 
mellan olika ämnen för att på så vis ge en större förståelse och motivation för det aktuella 
arbetsområdet. Alla de fyra lärarna nämner integrering med ämnet idrott och hälsa där de 
har använt friidrott som komplement till matematikundervisningen då de i matematikboken 
arbetat med olika längdmått. Erik uttryckte sig så här: 
 

”Jag gjorde en liten kombination där, det var inte så svårt 
att sätta friidrotten i samband med lite geometriprat och 



 

22 | S i d a  

 

jag tänkte att de skulle få några geometriläxor och så… 
geometri är ju lätt att konkritisera” (Erik) 

 
Sofie pekade utöver integreringen mellan matematik och idrott även på att man vid 
arbetsområdet av volym kan baka med eleverna för att ge förståelse och motivation.  
 
Gemensamt för alla sex lärarna är att alla ser praktisk matematik som något bra och att det 
är ett bra komplement till matematikboken. Det kan dels handla om att använda praktisk 
matematik i integration med andra ämnen, dels för att ge en djupare förståelse för ämnet 
samt att det hjälper eleven att knyta matematiken till deras verklighetsvärld. 
 

4.3 Inre och yttre motivation 

 
Ellen, Sofie och Maria menar att det är både inre motivation och yttre motivation som bidrar 
till att eleven vill lära sig matematik. Anna, Erik och Ida pekar på att det endast är den inre 
motivationen som bidrar till elevens vilja att lära sig matematik. Samtliga lärare pekade alltså 
på vikten av inre motivation. 
 
Tre av de sex lärarna, Ellen, Sofie och Maria, menar att den inre motivationen handlar om 
kunskapstörst att vilja lära sig för sin egen skull, att vara nyfiken och vilja veta mera. Sofie 
och Anna menar på att inre motivation handlar om att känna glädje och att undervisningen 
ska upplevas som lustfylld. Det är då eleven lär sig. Erik gav sin syn på inre motivation och 
lyfte fram att inre motivation handlar om känslan av att behärska ämnet, att känna att man 
klarar av och förstår, det är drivet bakom att vilja lära sig matematik. 
 

”För de yngre så är det mer en inre drivkraft, då är det att 
det tycker att det är roligt med matte, det är roligt att 
komma framåt och det är roligt att se att man gör rätt” 
(Erik) 
 

Utav de tre lärare som belyste att både inre och yttre motivation var viktiga, menar alla tre, 
Ellen, Sofie och Maria, att beröm från läraren, och att eleven får veta att läraren tycker att 
han/hon är duktig, är det som driver eleven att vilja lära sig matematik. Maria uttryckte sig 
så här: 
 

”Jag är duktig på verbalt beröm och klappa på axeln och 
komma efter på rasten, ett annat tillfälle inte bara det här 
tomma – ååå bra! Det betyder så mycket att man 
kommer ut på rasten och pratar om nån speciell sida, - 
Tänk att du löste den, fast den var svår! Att man kommer 
efter, sånt beröm tycker jag väger tyngre än bara – Bra 
jobbat!” (Maria) 

 
Gemensamt för samtliga sex lärare är att ingen menar att yttre motivation ensamt kan bidra 
till elevens vilja att lära sig matematik. Alla sex lärare pekar på att det är den inre 
motivationen som ligger till grund för elevens vilja att lära sig ämnet.   
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4.4 Faktorer som påverkar motivationen  

 
Samtliga sex lärare lyfter fram att hemförhållandena har en betydande roll för hur motiverad 
eleven är i skolan.  Ett exempel på hur föräldrars intresse för barns skolgång kan ha 
betydelse kan hämtas ur intervjun med Ida. Hon menar att hemförhållandena påverkar 
elevens motivation på så vis att det finns föräldrar som inte bryr sig om sitt barns skolgång. 
Enligt Ida visar det sig genom att eleven sover dåligt, äter dåligt och blir väldigt trött i skolan. 
Ida och Sofie menar att det som ökar elevens motivation beror delvis på vilken nivå det är på 
konversationen hemma, om föräldrarna pratar mycket med sina barn och frågar hur dagen 
har varit och vad denne har lärt sig. Maria och Erik lyfte fram att det är viktigt med beröm 
och uppmuntran hemifrån för att skapa motivation hos eleven, även föräldrarnas inställning 
till skolan påverkar hur barnet ser på skolan. Maria uttryckte sig så här: 
 

”Och lika hemmet, om man visar att skolan är viktig och 
sånna saker så är det ju klart att det påverkar” (Maria) 

 
Fem av de sex lärarna, Maria, Ellen, Ida, Sofie och Anna påpekar att föräldrarnas 
utbildningsnivå mer eller mindre påverkar elevernas motivation i skolan. Dessa fem lärare 
använder sig dock av försiktighet och uttrycker sig med orden: ”kan vara så” och ”troligen är 
det så”. En motsats till detta lyfter Erik fram och menar att elevens motivation i skolan inte 
har någonting med föräldrarnas utbildningsnivå att göra, det handlar istället om vilken 
attityd föräldrarna har gentemot skolan, en attityd som barnet kommer att ta efter.  
 
Utav de fem lärare som pekade på att föräldrarnas utbildningsnivå spelar en viss roll, belyste 
Maria och Sofie att föräldrarnas förväntningar på barnets prestationer i skolan troligen är 
högre hos de föräldrar som är högutbildade. Sofie som pratade om förväntningar lyfte även 
att detta är något som visat sig genom åren i de olika klasserna men att det inte är en given 
ram. Maria menade att hos barn till högutbildade föräldrar är det inte en fråga om huruvida 
de i framtiden ska läsa vidare vid något universitet, utan en fråga om när. 
 
Sofie och Ida lyfte fram att högutbildade föräldrar oftast vill att deras barn ska vara kunniga 
och är noga med deras skolgång. Sofie påpekade dock att rent motivationsmässigt kan det 
vara lika mellan elever till högutbildade och lågutbildade föräldrar. En motsägelse till detta 
lyfter Anna fram och menade att högutbildade föräldrar har mindre tid för sina barns 
skolgång och lågutbildade föräldrar engagerar sig mer och talar om för sitt barn hur viktig 
skolan är. 
 
Gemensamt för alla sex lärarna är att alla menar att elevens hemförhållanden påverkar 
motivation i skolan.  
 

4.5 Klasskamrater och motivation 

 
Samtliga sex lärare menar att klasskamraterna påverkar varandras motivation i matematik. 
Ellen och Ida pratar om att en positiv inställning smittar av sig mellan eleverna. Ellen 
uttryckte sig så här: 
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”Om jag själv är glad och positiv så speglar de över till 
dig… De som är studiemotiverade drar med sig de andra” 
(Ellen) 

 
Ida uttryckte sig så här: 
 

”Jag tror absolut, [att klasskamrater påverkar varandras 
motivation] jag tror kanske att klasskamrater, när de sitter 
och ser liksom, - Vad gör dom? och Vad skriver dom? och 
så där. När dom ser att några sätter igång och jobbar och 
att dom kan motivera varandra, det tror jag” (Ida) 

 
Erik lyfter fram att det oftast är status att vara duktig i skolan när man går på lågstadiet och 
är en elev duktig så får denne höra det av både klasskompisar och av läraren, vilket i sin tur 
bidrar till ökad motivation hos denne och hos resten av klassen. Maria pekar på att då 
omotiverade elever blir placerade vid samma bord som motiverade elever smittar de 
motiverade elevernas motivation oftast av sig och de omotiverade tar efter. Sofie och Anna 
lyfter fram att klassrumsmiljön också påverkar motivationen och att man som lärare ska 
kunna erbjuda eleverna en god arbetsmiljö. Sofie uttrycker sig så här:  
 

”Jag tror att det ska vara undanplockat, och snyggt och de 

[teckningar] som sitter upp ska vara riktat liksom, det ska 

vara en mening med det. Sen ska de [teckningarna] vara 
snyggt uppsatt och det ska vara, ja de [eleverna] ska veta 
vart de kan hämta sitt laborativa material och det ska 
ligga snyggt och det ska vara ordning, jag tror att det har 
en stor betydelse faktiskt” (Sofie) 

 
Vid intervjuerna med Maria, Erik, Ellen och Ida berördes inte frågan angående 
klassrumsmiljön. Det är därför möjligt att även de anser att klassrumsmiljön påverkar 
elevernas motivation. 
 
Gemensamt för alla sex lärare är att alla pekade på att klasskamraterna påverkar varandras 
motivation i matematik. 
 

4.6 Undervisning och motivation  

 
I detta avsnitt presenteras lärarnas syn på vad de gör före, under och efter lektionen för att 
skapa motivation hos eleverna. 
 
I början av lektionen – Sofie pekar på att hon i början av lektionen skapar motivation genom 
att som lärare vara väl förberedd på vad lektionen ska innehålla. Fem av de sex lärarna, 
Ellen, Erik, Ida, Maria och Anna menar att de i början av lektionen försöker väcka ett intresse 
hos eleverna för att skapa motivation. En av lärarna uttryckte sig så här: 
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”Det är ju alltid roligt att om man hinner med någon 
överraskning, en överraskande början på det [lektionen] 
liksom så, för att väcka intresset. För blir de trötta direkt 
så... sen är det ju inte alltid att man lyckas med det här” 
(Maria) 

 
Under lektionen – Samtliga sex lärare försöker på olika vis behålla elevernas motivation 
under lektionen. Ellen belyser att peppande och uppmuntrande ord under lektionen är 
viktiga för elevernas motivation. Sofie menar att i motivationssyfte under själva lektionen är 
det viktig att alla får den hjälp de behöver för att kunna jobba vidare. Erik lyfter fram att det 
är viktigt att läraren är engagerad för att motivera eleverna i deras arbete. Ida påpekar 
vikten av att se saker i bilder för att få en djupare förståelse, att rita räknesagor kan vara 
motiverande för eleverna. Två av lärarna, Maria och Anna, menar båda att en liten paus 
under lektionens gång är bra för att behålla motivationen. Anna uttalade sig så här: 
 

”Ja det kan hända att jag tar lite huvudräkning och 
ramsräkning, 2,4,6,8 … och sen kör vi lite röris ibland” 
(Anna) 

 
Efter lektionen – Ellen och Maria menar att de ger uppmuntrande ord och feedback till 
eleverna efter lektionen för att eleverna ska känna sig motiverade. Sofie och Erik gav inget 
direkt svar på vad de gjorde efter lektionen för att eleverna skulle känna sig motiverade.  Ida 
lyfter fram att hon i slutet av varje lektion försöker att ”knyta ihop säcken” så att lektionens 
innehåll inte blir hängande i luften. Anna menar på att eleverna blir motiverade och 
bekräftade då hon rättar deras matematikböcker. 
 

”Dom har möjlighet att samla in och få dom rättade. För 
många barn vill ju ha bekräftat att det är klart” (Anna) 

 
Gemensamt för alla sex lärarna är att de alla på något vis före, under eller efter lektionen 
försöker göra eleverna motiverade.  
 

4.7 Belöning och motivation 

 
Samtliga sex lärare hävdar att det inte använder något belöningssystem. Fem av de sex 
lärarna, Sofie, Ida, Ellen, Erik och Anna använder dock omedvetet någon form av 
belöningssystem vilket framgick av deras senare svar. I Marias intervju framkommer det 
inget om att hon medvetet eller omedvetet skulle använda någon form av belöningssystem, 
hon menar på att det är bättre att eleverna arbetar hela lektionen med det som den är 
avsedd för. Tre av de sex lärarna, Ellen, Sofie och Erik menar att om det ska finnas belöning 
så ska den vara för hela klassen så att det blir rättvist. Ellen och Sofie pekar på att det blir 
orättvist om de som hunnit klart ska få göra något roligt medan de andra inte får göra det. 
Ellen brukar använda sig av små stjärnor som klistras in i matematikboken för att motivera 
eleverna. Stjärnorna har kommit att spela en större roll än vad läraren först trodde och alla 
eleverna vill ha en stjärna. Läraren uttryckte sig så här: 
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”Något som jag märkte idag också, när de gjort bra i 
matteböckerna eller ja när de räknar mycket eller ja 
liksom när de har förstått, då brukar de få en stjärna och 
det är ju också en motivation, att få en stjärna” (Ellen) 

 
Erik som använde sig av kollektiv belöning, berättade att ibland uppstår det situationer med 
elever som när de nått ett visst mål i matematikboken ibland belönas med något ”roligare” 
t.ex. att läsa tyst i sin bok eller rita en stund. Läraren lyfter även fram att det är viktigt att alla 
eleverna har olika mål och jobbar utifrån sina förutsättningar, då alla ska ha lika möjlighet att 
”belönas”. Anna berättar att eleverna får göra matematikspel när det räknat klart till den 
angivna sidan i boken. Haken är dock att nästan gång de spelar ska eleverna möta en 
klasskamrat de inte mött tidigare.  
 
Gemensamt för samtliga sex lärare är att alla menade att de inte använde något 
belöningssystem. Gemensamt för fem av lärarna är att de omedvetet använde någon form 
av belöningssystem för att motivera eleverna. 
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5. Diskussion 

 
I detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera några utvalda delar av studiens resultat. 
Inledningsvis diskuteras vad lärarna gör för att eleverna ska känna det motiverande med 
matematik. Därefter kommer en diskussion kring huruvida omgivningen påverkar elevernas 
motivation och slutligen kommer lärarnas likheter och skillnader i deras syn på motivation. I 
diskussionen kommer samtliga frågeställningar att besvaras utifrån materialet i 
resultatavsnittet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare gör för att motivera för 
matematikundervisningen i årskurs tre och se om det finns det några likheter mellan 
lärarnas syn på och arbetsätt kring motivation. Syftet är också att undersöka vilka faktorer 
som påverkar elevernas motivation. För att ha möjlighet att uppnå syftet i denna studie samt 
kunna dra slutsatser är det följande övergripande frågeställningar jag kommer att fokuserar 
på: 
 

 Hur gör lärare för att eleverna ska känna att matematiken är motiverande att arbeta 
med?  

 Hur påverkas elevernas motivation av omgivningen? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika lärarnas uppfattningar kring 
motivation? 

 

5.1 Lärarna - matematik och motivation  

 
Resultatet i studien visar på att de medverkande lärarna arbetar praktiskt med matematiken 
för att eleverna ska känna sig motiverade. Det kan till exempel handla om att låta eleverna 
spela matematikspel, eller låta dem konkretisera matematiken genom att uppleva den 
utanför klassrummet, så som genom integration med andra ämnen exempelvis idrott och 
hälsa. Idrott och hälsa lyfts fram då eleverna arbetar med längder och får då på idrotten 
mäta olika resultat i till exempel friidrottsmoment. Utöver denna praktiska matematik lyfter 
även några lärare fram att ett positivt bemötande från läraren ger eleverna motivation. 
Lärarna i studien menar att om läraren själv är motiverad blir eleverna motiverade. Slutligen 
menar flera av lärarna i studien att det är viktigt att skapa ett intresse i ämnet för att 
eleverna ska känna sig motiverade. 
 
Både Malmer (1992) och Berggren & Lindroth (2004) belyser att kreativitet är en central del 
av elevens lärande.  En iakttagelse är att Klingbergs & Leachs (2011) examensarbete syftar 
till att ”undersöka vad några elever i skolans årskurser 2, 5 och 9 säger om vad som bidrar till 
deras motivation i ämnet matematik” (Klingberg & Leach, 2011:11). Deras resultat visar 
bland annat på att flera av eleverna saknar praktiska inslag i matematikundervisningen och 
att i årskurs två arbetar eleverna nästan enbart med matematikboken. Utgår man från detta 
ser man alltså att eleverna i Klingberg & Leach (2011) studie kan uppleva att de har lite 
praktisk matematik i skolan. I motsats till detta lyfter lärarna i denna studie att de till stor del 
använder sig av praktisk matematik. Vad skillnaden mellan studierna beror på kan dels 
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handla om att studierna skiljer sig åt då denna studie är sedd från lärarnas perspektiv och 
Klingberg & Leach (2011) studie är sedd ur elevernas perspektiv. Troligtvis är studierna 
gjorda på två olika skolor också vilket påverkar, jag tänker då främst på att 
undervisningsmetoder och resurser kan skilja sig åt mellan skolorna. Fallet kan också vara så 
att lärarna upplever att de faktiskt har mycket praktiska inslag medan eleverna upplever att 
matematiken till största del endast räknas i böcker.  
 
I denna studie lyfter fem av de sex lärarna fram att de använder olika matematikspel för att 
skapa förståelse och motivation hos eleverna. De menar att praktisk matematik hjälper 
eleverna att konkretisera och förstå uppgiften. Utöver mattespel pekar Ida på vikten av att 
se saker i bilder för att få en djupare förståelse och mer motivation. Fyra av de sex lärarna, 
Ellen, Sofie, Erik och Maria menar att de använder sig av integrering mellan olika ämnen för 
att på så vis ge en större förståelse och motivation för det aktuella arbetsområdet. Om vi 
utgår från det faktum att samtliga sex lärare tillhör samma arbetslag, kan vi utifrån det tänka 
oss att även Ida och Anna använde sig av integrering mellan ämnena, även då de inte lyfte 
den frågan. Malmer (2002) lyfter i linje med detta fram Piaget som ansåg att ”ju fler 
perceptionsvägar som utnyttjas desto bättre för lärandet” (Malmer, 2002:33). Detta kan 
förstås som att desto fler sinnen som stimuleras hos eleven desto mer kommer han/hon att 
lära sig. Detta skulle i så fall innebära att genom den praktiska matematiken som lärarna i 
studien använder sig av, så som matematikspel och konkretisering av matematikexempel, lär 
sig och förstår deras elever på en högre nivå än om bara en perceptionsväg skulle användas.  
 
Utifrån lärarnas uttalanden kring praktisk matematik kan man tolka det som att lärarna i 
denna studie i första hand tänker på eleverna när de väljer undervisningsmetod. Under en 
lektion ska lärare kunna undervisa cirka 30 elever, där alla elever har sitt individuella sätt att 
lära sig. I riktning med detta kan man i Lgr 11 läsa att undervisningen i skolan ska anpassas 
till elevernas behov och förutsättningar. Jag kan tänka mig att lärarna genom den praktiska 
matematiken når fram till en större del av klassen då denna tycks vara relativ lätt att 
individualisera. En annan anledning till att lärarna väljer praktisk matematik kan delvis bero 
på lärarens egen lust och vikten att utvecklas som lärare och att inte fastna i samma 
undervisningsmetoder år efter år. 
 
För att eleverna ska känna ett intresse och motivation för ämnet matematik är det tre av 
lärarna, Maria, Ellen och Ida som i intervjuerna lyfter fram att om eleverna ska känna sig 
motiverade är det viktigt att matematiken visas utanför klassrummet och matematikboken, 
en slags verklighetsförankring. Detta kan förstås som att lärarna anser att det är viktigt att 
knyta an till elevernas vardagsupplevelser för att skapa motivation och ökad förståelse för 
matematiken. I linje med detta tar Jenner (2004) upp att eleverna har en tendens till att 
ifrågasätta varför de ska lära sig än det ena än det andra, som i deras ögon verkar onödigt. 
Författaren förklarar detta med att för få kopplingar görs till elevens värld utanför skolan och 
eleven känner sig då mindre motiverad att lära sig. Jag tolkar detta som att lärare måste vara 
flexibla i matematikundervisningen och försöka anpassa den efter elevernas interesse och 
hitta vad som är viktigt för dem, en gemensam faktor att knyta an till.  
 
En annan faktor som är gemensamt för alla sex lärarna är att de alla på något vis före, under 
eller efter lektionen försöker väcka ett intresse för att göra eleverna motiverade, detta kan 
till exempel vara genom ett överraskande moment under lektionen. Bolstad (2011) skriver 
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att för att vecka intresse kan läraren försöka skapa nyfikenhet som stimulerar intresset. Två 
av lärarna i studien, Erik och Maria pekar på att mycket av den motivation som eleven får 
kommer ifrån lärarens bemötande. Detta kan förstås som att lärarna anser att det är viktigt 
med ett positivt bemötande till eleverna för att motivera dem, alltså att är läraren motiverad 
så blir eleverna motiverade. Vid intervjuerna med de andra fyra lärarna, Anna, Sofie, Ida och 
Ellen berördes inte denna fråga. Det är därför möjligt att även de anser att positivt 
bemötande är viktigt för elevens motivation. Öhman (2007) tar upp positiv uppmuntran och 
hävdar att detta påverkar elevens motivation. I linje med detta tar två av lärarna, Ellen och 
Maria upp att positiva och uppmuntrande ord är viktiga för elevens motivation. En tolkning 
av detta är att elevers intresse för ämnet till stor del beror på läraren eller andra 
betydelsefulla personer i omgivningen, såsom storasyskon, föräldrar etc. Ämnet kan lyftas 
med hjälp av en aktiv och engagerad person likväl som det kan sänkas av oengagerade 
personer. Med denna avslutande reflektion i den fösta delen av diskussionen tar vi oss 
vidare till nästa avsnitt med en djupare reflektion över vilka faktorer som påverkar elevens 
motivation i skolan. 
 

5.2 Elevernas motivation och omgivningens betydelse  

 
Resultatet i studien visar att samtliga sex lärare menar att elevens hemförhållanden påverkar 
motivation i skolan. Till exempel så lyfter Maria och Sofie fram att föräldrarnas förväntningar 
på barnets prestationer i skolan troligen är högre hos de föräldrar som är högutbildade. Fem 
av de sex lärarna framhåller att föräldrarnas utbildningsnivå mer eller mindre påverkar 
elevernas motivation i skolan. Det är en av lärarna, Erik, som lyfter fram att det inte handlar 
om vilken utbildningsnivå föräldrarna har, utan vilken attityd de har gentemot skolan. 
 
De fem lärare som menade att elevens motivation i skolan påverkades av föräldrarnas 
utbildningsnivå uttryckte detta med försiktighet och använder orden: ”kan var så”, ”troligen 
är det så”. Trots att flera forskare och författare (Davidsson & Flato: 2010, Skolverket: 1999, 
Löfgren & Löfqvist: 1989, Hilding: 2000, Lindahl: 2003, Skolverket 2006, Skolverket 2011) 
visar på att hemförhållanden och föräldrarnas utbildningsnivå har en viss betydelse för 
elevers syn och motivation i skolan, var det ingen av lärarna som uttryckte sig med total 
säkerhet att det var så. Anledningen till denna försiktighet kan delvis bero på en osäkerhet, 
att lärarna inte visste om fallet egentligen är så att elever till högutbildade föräldrar 
presterar bättre i skolan. En annan anledning kan vara känsligheten till ämnet, det är lite 
tabubelagt i dagens samhälle att samtala om att en del elever och föräldrar skulle vara 
”bättre” än andra. Lärarna vill troligen inte placera eleverna i fack. Det tycks finnas åsikter 
och tankar kring detta som helst inte ska nämnas, vilket troligtvis beror på samhällets 
normer, att ingen är bättre än någon annan. Frågan är om det är mer accepterat för en elev 
med lågutbildade föräldrar att själv inte vara en högpresterande elev i skolan till skillnad från 
en elev till högutbildade föräldrar? Om man drar det till sin spets och tänker sig till exempel 
ett barn till två föräldrar som är medlemmar i Mensa (endast människor med ett IQ högre än 
130), har samhället då större förväntningar på att deras barn ska vara smarta och duktiga i 
skolan, och hur får det barnet att känna sig? I linje med detta menar Bourdieu (1999) att 
barn som föds och växer upp i en social position där det kulturella kapitalet redan finns i 
form av högutbildade föräldrar, i regel får en fördel i skolan då många av dessa elever har 
stimulerats av sina föräldrar med aktiviteter som leder till utbildningsvinster. Eleverna 
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utvecklar ett praktiskt sinne som är till hjälp för dem när de ska förstå och ta till sig värdefull 
information i skolan. Broady, m.fl. (2000) pekar på att det blir svårare att göra 
utbildningsvinster för elever som kommer från kapitalsvaga grupper. 
 
En av lärarna, Erik menar att elevens motivation i skolan inte har någonting med föräldrarnas 
utbildningsnivå att göra, det handlar om vilken attityd föräldrarna har gentemot skolan, och 
som barnet kommer att ta efter. En tolkning av detta är att läraren tänker sig att skulle fallet 
vara så att alla elever med högutbildade föräldrar skulle prestera bättre och alla elever med 
lågutbildade föräldrar prestera sämre skulle läraren redan från början placera eleverna i ett 
fack utan att se till individen i sig, vilket är fel. I motsats till Eriks uttalande lyfter Skolverket 
(1999) upp frågan och skriver: ”Elevers syn på sina möjligheter i framtiden har en stark 
koppling till föräldrarnas sysselsättning. Ju högre yrkesställning föräldrarna har, desto längre 
utbildning tänker sig eleverna, vilket påverkar prestationerna…” (Skolverket, 1999:44,45). I 
och med detta tar Bourdieus (1999) upp habitus och menar att olika former av kapital 
överförs mellan generationer i socialisationsprocessen och oftast uppfostras barnen inom 
ramen för en viss grupps ekonomiska, kulturella, och sociala kapital.  
 
Utav de fem lärarna, Maria, Sofie, Ida, Ellen och Anna som pekade på att föräldrarnas 
utbildningsnivå spelar en viss roll belyste Maria och Sofie att föräldrarnas förväntningar på 
barnets prestationer i skolan troligen är högre hos de föräldrar som är högutbildade. Detta 
går i linje med vad Skolverket (2006) pekar på i en rapport där man kan läsa att föräldrarnas 
utbildning har stor betydelse för vilka förväntningar föräldrarna har på elevens prestationer i 
skolan. I en annan rapport av Skolverket (2011) kan man läsa att föräldrarnas utbildningsnivå 
har stor betydelse för vilket resultat eleverna uppnår i skolan. De elever som har 
högutbildade föräldrar får i genomsnitt ett bättre skolresultat, till skillnad från elever med 
lågutbildade föräldrar. En av lärarna, Anna menar istället att högutbildade föräldrar har 
mindre tid för sina barns skolgång och lågutbildade föräldrar engagerar sig mer och talar om 
för sitt barn hur viktig skolan är. I motsatt riktning till Annas uttalande menar Hilding (2000) 
som i sin studie pekar på att barn till högutbildade föräldrar kände ett större engagemang 
och uppmuntran ifrån sina föräldrar, till skillnad från barn med lågutbildade föräldrar. 
 
En slutsats kring detta blir, att bara för att flera av studierna och rapporterna visar att 
högutbildade föräldrar har större förväntningar och intresse för sina barns skolgång, behöver 
detta inte vara den absoluta sanningen. Det tycks finnas mer eller mindra förväntningar på 
barnen av alla ”slags” föräldrar. Jag anser inte att man kan säga att det är på det ena eller 
andra sättet, utan man måste se till varje förälder i sig. Arbete och utbildning kan värderas 
olika beroende på vilken familj man ser till. En viktig slutsats är också att eleverna alltid ska 
ses som enskilda individer med individuella behov, erfarenheter och kunskaper. Det ligger då 
i lärarnas roll att skapa motivation, intresse och vilja hos eleven som bidar till dennes lust att 
lära sig och känna glädje i skolarbetet.    
 
5.3 Likheter och skillnader mellan lärarnas uppfattningar kring motivation 
 
Gemensamt för samtliga sex lärarna är att de ser på motivation som något viktigt, vare sig 
det är roten till allt lärande eller om det är arbetsglädje, nyfikenhet, intresse eller förståelse, 
så pekar svaren i resultatet mot att motivation är centralt i skolan och att det är en viktig del 
av skolarbetet. Skillnaden ligger i synen på om det är den inre eller yttre motivationen som 
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bidrar till elevens vilja att lära sig matematik. Gemensamt för alla sex lärare är att ingen 
menar att yttre motivation ensamt kan bidra till elevens vilja att lära sig matematik. Tre av 
sex lärare, Anna, Erik och Ida pekar på att det är den inre motivationen som ligger till grund 
för elevens vilja att lära sig ämnet, medan de andra tre lärarna Sofie, Maria och Ellen, menar 
att det både är inre och yttre motivation som bidrar till elevens lust att lära sig matematik. 
Anledningen till att samtliga sex lärare belyser att den inre motivationen har betydelse vid 
elevens lärande kan tolkas utifrån det Jenner (2004) lyfter fram. Författaren menar att om 
eleverna främst ser till den yttre motivationen som till exempel bra betyg eller beröm, 
kommer studierna till största del inriktas på att få sådan kunskap som premieras i form av 
bra betyg. Något som då hamnar i skymundan är den inre motivationen som att få aha-
upplevelser, eller lära för att man vill och tycker det är roligt. Lärarna i studien är troligen 
medvetna om vilken effekt enbart yttre motivation får och därav belyser samtliga lärare att 
det delvis eller helt handlar om den inre motivationen.  
 
Tre av de sex lärarna, Ellen, Sofie och Maria pekar på att den inre motivationen handlar om 
kunskapstörst att vilja lära sig för sin egen skull, att vara nyfiken och vilja veta mera. I linje 
med detta pekar Imsen (2006) på att man kan se inre motivation som en vilja att ta reda på 
av eget intresse, intresse kan ses som den effektivaste formen av motivation. Skillnaden hos 
dessa sex lärare som deltog i studien är som nämnt ovan att tre av dem, Ellen, Sofie och 
Maria även belyser att den yttre motivationen är viktig. Med yttre motivation menar dessa 
tre lärare att eleven känner sig motiverad vid beröm från läraren, och att eleven får veta att 
läraren tycker att denne är duktig.  
 
Beskrivningen av begreppet motivation skiljer sig åt mellan de som deltar i studien. Orden 
som beskriver hur lärarna ser på motivation är glädje, intresse, nyfikenhet, förståelse och 
roten till lärande. Även då beskrivningarna är olika kan man ändå tolka svaren som att 
samtliga sex lärare ser motivation som något viktigt i skolan och undervisningen. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare gör för att motivera för 
matematikundervisningen i årskurs tre samt att undersöka om det finns det några likheter. 
Utöver detta syftar även studien till att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas 
motivation. Min bedömning är att diskussionen i detta arbete har gett svar på studiens 
forskningsfrågor och syfte. 
 

5.6 Förslag på vidare forskning 

 
Utifrån resultaten i denna studie framträder ett antal forskningsfrågor. Ett sätt att arbeta 
vidare är att göra samma studie på flera skolor och på så vis få ta del av fler lärares syn på 
motivation i samband med matematik. Detta sätt skulle om möjligt också göra studien mer 
generell. En annan forskningsfråga som väckts är att göra samma studie på både lärare och 
elever för att se ur bådas perspektiv och huruvida uppfattningarna skiljer sig åt. Man skulle 
också kunna göra undersökningar på fler arbetslag och göra jämförelser mellan dessa och 
försöka få fram hur respektive arbetslag ser på och arbetar med motivation, undersöka vilka 
likheter och skillnader det finns samt att studera om det finns någon särskild arbetsmetod 
som skapar bättre motivation hos eleverna. Man kan också tänka sig att välja ut delar av 
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studien, till exempel inre motivation och göra en djupare studie kring de samband som kan 
tänkas finnas mellan elevernas inre motivation och deras prestationer i matematik.  
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Bilaga 1 

 

 
1. Hur ser du på motivation, vad är det för dig? 
 
2. Hur gör du för att skapa ett intresse kring matematik för eleverna, praktiskt? 
 
3. Om man tänker ur elevernas perspektiv, vad tror du det är som gör en elev motiverad att 
lära sig matematik, handlar det om inre eller yttre motivation, kan det vara båda, i så fall hur 
tänker du då? 
 
4. Kan du berätta om två elever du stött på - där den ena eleven varit motiverad och den 
andra inte varit det? (Varför var x inte motiverad? skolan? hemförhållanden? föräldrarna? 
kunskapsnivå?) 
 
5. Förutom att läraren kan bidra till elevens motivation, anser du att det finns något annat 
som kan motivera eleven och i så fall vad? 
 
6. Hur tänker du kring arbetet med att eleverna skall ha/ få motivation – före lektionen, 
under lektionen och efter lektionen? 
 
7. Använder du något slags belöningssystem för att motivera eleverna, om ja- vilket slags 
system? 
 


