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SAMMANFATTNING 

En kvantitativ undersökning med 248 enkätsvar har genomförts. Syfte var att jämföra och 

analysera motivationen hos elever med olika betyg i matematik och elever som läser eller inte 

läser matematikinriktning samt beskriva hur skolan kan hjälpa elever till ökad motivation i 

matematik. Ett särskilt fokus riktades på SUM-elever. Motivationsteorierna Achievement goal 

theory, Self-determination theory och Attribution theory studerades för att se vilka 

karakteristiska drag som leder till ökad motivation. Resultatet pekade på samband mellan 

elevers betyg och motivation i matematik. Elever med högre betyg hade högre motivation än 

elever med lägre betyg. Det framkom vad elever tycker är viktigt för att de ska lära sig 

matematik, vilket till stor del sammanfaller med vad motivationsteorierna beskriver att skolan 

ska arbeta med för att öka motivationen. Sammanfattningsvis pekade resultatet på att skolan 

bör ange tydliga mål, ge valmöjligheter samt utmanande men anpassade uppgifter för att 

hjälpa elever till ökad motivation. Dessutom bör skolan hjälpa elever att notera sina framsteg, 

att inse att misstag bidrar till lärande samt att ansträngning leder till känsla av kompetens. 

Nyckelord 

Motivation, SUM-elev, Achievement goal theory, Self-determination theory, Attribution 

theory  
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1. INLEDNING 

Många elever jag möter i mitt arbete som lärare har inte någon tro på sin egen förmåga i 

matematik och är inte motiverade. De är rädda att göra fel och deltar inte i muntliga övningar 

för de vill inte visa att de inte kan. En SUM-elev jag har säger ”Jag är dålig och kommer inte 

få godkänt i matematik.” När eleven inte förstår frågar eleven inte matematikläraren utan 

skriver istället av en kamrat, försöker arbeta med en annan uppgift eller klipper i sitt sudd. 

Efter att ha arbetat med några uppgifter som matematikläraren sagt ska göras under lektionen 

frågar eleven om hen får arbeta på datorn. Då går eleven ofta in på Skolplus men arbetar med 

uppgifter mer som tidsfördriv och inte för att eleven behöver träna just det. Eleven väljer 

uppgifter som är roliga på datorn. Arbetet för mig som blivande speciallärare blir därför att få 

elever att vilja arbeta i matematik samt få godkända resultat. 

I Sverige har många elever dåliga resultat i matematik. Skolverket (2012b) skriver att  

svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att 

försämras. Det visar resultaten från PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten 

försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första 

gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som 

läsförståelse och naturvetenskap.  

Detta leder till att elever inte kommer in på de gymnasieprogram eller universitetsutbildningar 

som de vill. Skolverket (2011, s.9) beskriver i kursplanen för grundskolan att ”Skolans 

uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden.” Något måste göras i svensk skola. Det är inte bara viktigt för individer utan också för 

samhället. Med bättre resultat i bl.a. matematik har fler chans till högre utbildning. Wiliam 

(2013, s.19) beskriver att ”För samhället innebär högre utbildning lägre kostnader för 

sjukvård och brottsbekämpning samt ökad ekonomisk tillväxt.”  

Vad är det som gör att elever lyckas i matematik? Magne (1998) menar att det finns många 

förklaringar till det, bl.a. intresse, begåvning, motivation och bra lärare. Som lärare ser jag att 

en del elever inte är motiverade att lära sig matematik medan andra tycker att det är mycket 

intressant, roligt och motiverande. En av mina elever i årskurs 2 utbrister: ”Matematik är 

tråkigt. Jag vill inte jobba i matteboken.” Att en så ung elev redan tappat motivationen för 

matematik är sorgligt, men ger mig inspiration att hitta nya vägar för att hjälpa eleven till att 

bli motiverad att lära sig matematik. I detta fall genom mycket praktisk matematik, men 

framförallt att det sker på elevens nivå. Om elever inte förstår blir de inte motiverade att 

arbeta. Bristen på motivation leder inte till att lärandet främjas. Om lärandet inte främjas får 

de inget bra resultat och bra betyg i matematik. Skolans uppgift är att, som Skollagen 

(2010:800) betonar, ge elever ”den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt.” Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elever som har svårigheter ges stöd 

och elever som lätt når kunskapskraven stimuleras att nå längre. Som speciallärare vill jag 

arbeta med att försöka motivera elever i behov av stöd så att lärande främjas och eleverna får 

bra resultat efter sin förmåga. Motivation är också viktigt för att formativ bedömning ska 

fungera. För att kunna motivera elever behöver jag veta vilken motivation de styrs av. 

Vilken sorts motivation har de elever som tycker att matematik är intressant, roligt och får bra 

resultat? Har de elever som får sämre resultat en annan sorts motivation? Vad kan skolan göra 

för att hjälpa elever till ökad motivation?  
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Genom att göra en kvantitativ studie med enkäter till elever på skolor där eleverna kan söka in 

till spetsutbildning eller välja matematikinriktning ville jag jämföra motivationen mellan 

elever med olika betyg samt mellan elever som läser eller inte läser matematikinriktning. De 

motivationsteorier som tas upp i rapporten ger kunskaper om motivation. Att genom enkäten 

få reda på vad elever menar är viktigt för att de ska lära sig matematik, är bra för lärare att 

veta. Elevernas åsikter samt deras beskrivningar av sin lärandemiljö och sin motivation bidrar, 

tillsammans med den forskning jag studerat, till att ge en bild av vad skolan kan göra för att 

hjälpa elever till ökad motivation. För att avgränsa min studie har jag valt att fokusera på vad 

skolan kan göra för att stötta ”elever med Speciella Undervisningsbehov i Matematik” 

(Lunde, 2011, s.17), även kallade ”SUM-elever”. 

Efter denna studies genomförande framkom nya uppgifter i pressmeddelanden 2016-11-29 

(Skolverket, 2016a, 2016b). Åttondeklassarna, både hög- och lågpresterande, har blivit bättre 

i matematik visar resultaten av TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and 

Science Study). Även gymnasieelever som läser avancerad matematik har förbättrat sina 

resultat. ”Samtidigt presterar de fortfarande sämre än elever från andra länder i studien” 

(Skolverket, 2016b). I pressmeddelandet skrivs att ”det är angeläget att gå vidare och 

analysera vad de här förändringarna beror på.” Trots dessa positiva resultat är min studie 

viktig för att ytterligare förbättra elevers resultat och öka motivationen.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Syfte med studien är att analysera och jämföra motivationen hos elever med olika betyg i 

matematik samt hos elever som läser och inte läser matematikinriktning. Syftet är också att 

beskriva hur skolan kan hjälpa elever till ökad motivation i matematik. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilket samband finns mellan elevers betyg och motivation i matematik? 

 Vilka skillnader i motivation finns mellan elever som läser matematikinriktning och 

elever som inte gör det? 

 Hur kan skolan arbeta för att hjälpa SUM-elever till ökad motivation i matematik?  
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3. FORSKNINGSBAKGRUND 

I forskningsbakgrunden presenteras områden som min studie tar sin utgångspunkt från. Först 

beskrivs begreppen matematikinriktning och motivation samt tre teorier som har stort 

inflytande inom motivationsforskningen. Därefter beskrivs faktorer som enligt forskningen 

påverkar motivationen.  

3.1 Matematikinriktning 

När elever läser matematikinriktning kan det ske genom att de söker in på en spetsutbildning i 

matematik eller att de väljer en inriktning i matematik som finns på skolan. Nedan beskrivs 

försöksverksamhet med spetsutbildning först på högstadiet och sedan inom gymnasieskolan. 

Spetsutbildningar finns sedan 1 juli 2012 som försöksverksamhet på högstadiet (SFS 
2011:355). Spetsutbildningar i matematik ska enligt Skolverket (2016c) ge elever en 

möjlighet till fördjupning och breddning i matematik. Elever kan i spetsutbildning för årskurs 

7-9 läsa kurser i matematik på gymnasienivå och få betyg i dem. De har också möjlighet att 

pröva sina kunskaper i ett nationellt prov tidigare än elever som inte läser på 

spetsutbildningen. Den ordinarie undervisningen i andra ämnen följs i övrigt av eleverna. 

Riksintag tillämpas på spetsutbildningar i årskurs 7-9 och elever får söka genom tester, prov 

eller rekommendationsbrev. I spetsutbildningen får maximalt 30 elever tas emot till årskurs 7 

vid varje utbildningsenhet. Enligt Skollagen (SFS 2011:355) är syftet med spetsutbildning att 

ge elever möjlighet att i sin kunskapsutveckling nå så långt som möjligt. Högstadieskolor som 

inte ingår i försöksverksamhet med spetsutbildningar kan ha inriktning där eleverna får läsa 

matematik som tillval. 

Försöksverksamhet med spetsutbildningar i matematik finns även inom gymnasieskolan sedan 

1 juli 2009 (SFS 2008:793). Där har elever enligt Skolverket (2016d) möjlighet till 

fördjupning och breddning i specialområdet matematik. Elever från hela landet kan söka till 

spetsutbildningarna på betyg eller rekommendationsbrev eftersom de är riksrekryterande och 

maximalt 30 elever får varje år påbörja spetsutbildningen vid varje utbildningsenhet. Enligt 

Skollagen (SFS 2008:793) har eleven under utbildningen möjlighet att parallellt med sina 

gymnasiestudier läsa kurser som är inriktade mot matematik vid universitet eller högskola.  

3.2 Motivation 

Att vara motiverad innebär i denna rapport att vilja sätta igång och fortsätta med en aktivitet 

mot ett bestämt mål och som Ryan och Deci (2000, s.54) beskriver ”to be moved to do 

something.”  

Motivation har stor betydelse för elevers lärande. Enligt Hattie (2009) finns ett tydligt 

samband mellan elevers motivation och deras skolresultat. Enligt Skaalvik och Skaalvik 

(2015) varierar elevers motivation, samt minskar med åren. Wigfield och Wagner (2005) 

menar att förklaringar till detta kan vara jämförelse med varandra, ökad social jämförelse, fler 

lärare när elever blir äldre, samt ökning av elevers autonomi, social tillhörighet och behov av 

frihet. Med ökad ålder blir elever mer medvetna om sina kunskaper och jämför sig med andra 

elever, och vid sämre resultat än andra kan motivationen gå förlorad. Ökad tendens till social 

jämförelse kan enligt Wigfield och Wagner (2005) förstärkas i skolan till följd av skolans sätt 

att bedöma. Genom att elever får fler lärare när de blir äldre minskas det emotionella stödet 

genom att lärare och elever inte känner varandra så bra när de har få lektioner med varje 

lärare. Wigfield och Wagner (2005) menar att skolan tar för lite hänsyn till förändringar i 

elevers autonomi, social tillhörighet samt behov av frihet, och detta kan leda till att när 

tonåringars intressen breddas så fokuserar de på annat än skolarbete. Bristande motivation är 
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ett problem i skolan eftersom det inte främjar lärande. Hattie (2009) menar att bristande 

motivation har större påverkan på lärande och det är lättare att få elever att tappa motivationen 

än att få dem motiverade. Elever kan vilja anstränga sig av olika skäl, och enligt Ryan och 

Deci (2000) ha olika mängd eller sorts motivation. Enligt Skaalvik och Skaalvik (2015) har 

flera teorier om motivation utvecklats, som försöker förstå och förklara elevers beteende. 

3.3 Achievement goal theory 

Achievement goal theory kan enligt Elliot och Thrash (2001) delas upp i lärandemål (mastery 

goals) och i prestationsmål (performance goal). Palm, Sullivan-Hellgren och Winberg (2010) 

beskriver att elever som styrs av lärandemål lägger fokus på att lära sig något, dvs. 

utvärdering av kompetens sker i förhållande till det eleven vill lära sig eller vilken kompetens 

eleven hade tidigare. För elever som styrs av prestationsmål ligger fokus på att demonstrera 

sin kompetens och jämföra sig med andra. De vill prestera bättre än andra eller undvika att 

prestera sämre än andra. 

Enligt Elliot och Thrash (2001) kan två ytterligare dimensioner användas för att beskriva 

elevernas lärande- respektive prestationsmål. Den första dimensionen tar upp hur kompetens 

definieras och att kompetens kan relateras antingen till tidigare kompetens eller till andras 

kunskap. Den andra dimensionen handlar om att elever strävar efter att uppnå något positivt 

eller undvika något negativt. Orsaker till studieprestationer och konsekvenser visas i Tabell 1. 

Palm et al. (2010) påpekar att elever med lärandemål förklarar sina studieprestationer med 

inre och kontrollerbara faktorer, som kunskapsnivå och ansträngning. De visar vad de kan och 

inte kan i syfte att upptäcka och rätta till brister, vilket leder till hög inlärning. Elever med 

prestationsmål kopplar ihop sin självkänsla med prestationer, vilket gör att de inte vill visa om 

de har fel. Covington (2000) menar att de kan hänvisa misslyckanden till yttre faktorer, t.ex. 

att de glömt läsa på till ett prov. Elever med prestationsmål med fokus på att vara bättre än 

andra eller undvika att vara sämre har ofta bra självförtroende beskriver Palm et al. (2010). De 

lär sig ofta utantill men stöter på problem när de får svårare uppgifter. Enligt Elliot och 

Thrash (2001) är prestationsmål dåligt för motivationen. 

Tabell 1. Orsaker till studieprestationer och konsekvenser av att ha vissa mål 

 Lärandemål Prestationsmål 

Uppnående (prestera bättre 

än andra) 

Inre kontrollerbara faktorer: 

kunskapsnivå eller 

ansträngning.  

Hög inlärning, lär av fel. 

Kopplar det inte till 

självvärdet utan för att lära. 

Inre okontrollerbara stabila 

faktorer: begåvning. 

Lär sig utantill men får 

problem vid svårare 

uppgifter. 

Bra självförtroende. 

Undvikande (undvika att 

prestera sämre än andra) 

Inre kontrollerbara faktorer: 

kunskapsnivå eller 

ansträngning.  

Hög inlärning, lär av fel. 

Kopplar det inte till 

självvärdet utan för att lära. 

Yttre instabila faktorer: 

ej pluggat, otur, läraren gjort 

för svårt prov. 

Misslyckas. 

Dåligt självförtroende. 
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Lärare kan, menar Tytler et al. (2008), hjälpa elever till en positiv förändring genom en mer 

varierad pedagogik. Det är viktigt att engagera, uppmuntra och stödja elever samt att tro på 

deras förmåga. Lärare måste strukturera matematiken och ge elever utmaningar på sin nivå 

samt uppmuntra till samarbete och eget ansvar för sitt lärande. Eleverna måste få arbeta med 

mer problemlösning och få hjälp att se misslyckanden som nödvändigt för att lära sig. 

3.4 Self-determination theory 

Ryan och Deci (2000) menar att underliggande attityder och mål ger upphov till handlingar, 

när människan enligt Self-determination theory (självbestämmandeteorin) försöker uppfylla 

de medfödda behoven av en känsla av kompetens, autonomi (kontroll över sitt liv) och 

tillhörighet. Ryan och Deci (2000) nämner vidare att människan från födelsen är aktiv, 

nyfiken, lekfull, beredd att lära sig och utforska, och frågar sig om lärare i viss utsträckning 

håller på att ta död på dessa egenskaper. En elev kan enligt Ryan och Deci (2000) vara 

motiverad att lära sig något nytt av nyfikenhet och intresse, för att hen ser nyttan av det, för 

att det kan ge bra betyg eller för att få godkännande från lärare och föräldrar. Motivationens 

omfattning och typ (inre eller yttre) är alltså beroende av ett antal faktorer eller mål och leder 

därför till olika åtgärder. I Self-determination theory är enligt Ryan och Deci (2000) den 

tydligaste skillnaden mellan inre och yttre motivation att något görs för att det känns 

intressant, roligt och tillfredställande respektive utförs för att uppnå en belöning. Nedan 

beskrivs inre och yttre motivation mer ingående. 

3.4.1 Inre motivation 

Inre motivation handlar om individens inneboende nyfikenhet, drivkraft och tillfredsställelse. 

Eleven agerar för att det är roligt och utmanande. Ryan och Deci (2000) menar att eleven vill 

känna sig kompetent och självbestämmande i förhållande till omgivningen. Lärare kan stödja 

elevernas behov av kompetens och autonomi. 

Inre motivation uppstår bara i aktiviteter som elever har ett inre intresse för och som har 

inslag av nyhet, lagom utmaning eller har estetiskt värde för dem, menar Ryan och Deci 

(2000). För att känna en hög inre motivation måste eleverna vidare uppleva tillfredsställelse 

av behoven att känna sig både kompetent och autonomt reglerad. 

3.4.2 Yttre motivation 

Enligt Ryan och Deci (2000) innebär yttre motivation att göra något för att det leder till ett 

särskilt resultat som belöning, beröm eller undvikande av straff. Det är viktigt att elever i 

skolan ibland kan göra saker av andra skäl än att de är intressanta och roliga, dvs. styras av 

inre motivation, eftersom allt i skolan inte är roligt. Ryan och Deci (2000) tar också upp att 

motivationen minskar ju äldre eleverna blir. 

Skaalvik och Skaalvik (2015) förklarar att yttre motivation kan delas in i kontrollerad yttre 

motivation och autonom yttre motivation. Ryan och Deci (2000) menar att vid kontrollerad 

yttre motivation känner sig eleven tvingad att göra en uppgift för att få en belöning eller 

undvika ett straff. Det kan också vara av rädsla för att misslyckas eller inte behöva känna 

skuld. Vid autonom yttre motivation gör eleven uppgiften för dess bidragande värde. 

Om en elev inte tror att en aktivitet kommer att ge önskat resultat så har eleven enligt Ryan 

och Deci (2000) inte någon motivation att göra den. Det kallas amotivation. För att påverka 

eleven till att göra aktiviteten kan läraren utlova en belöning eller hota med att bli arg. Det 

kallas extern reglering. Om läraren istället försöker övertyga eleven om att arbeta med 

aktiviteten för någon annans skull, t.ex. lärarens eller för att inte känna skuld över att inte ha 
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gjort aktiviteten kallar Ryan och Deci (2000) det för introjicerad reglering. Dessa två 

kontrollerad yttre motivationer är de sämsta och leder inte till något bra för eleven. 

De bästa formerna av yttre motivation är enligt Ryan och Deci (2000) identifierad reglering, 

där eleven bli övertygad av läraren och därför anser att hen vill göra aktiviteten, samt 

integrerad reglering, där eleven har accepterat lärarens skäl att göra aktiviteten och gjort det 

till sitt eget. Ryan och Deci (2000) beskriver att integrerad reglering liknar inre motivation 

genom att den skapar större engagemang, högre inlärning och välbefinnande. Dessa former av 

yttre motivation är autonoma.  

Olika motivationstyper i Self-determination theory visas nedan (Tabell 2) från amotivation, 

med ingen motivation, till ökad grad av autonomi i yttre motivation och slutligen hög grad i 

inre motivation. 

 
Tabell 2. Taxonomi av motivationstyper enligt Self-determination theory (av Palm et al. (2010), fritt efter Ryan 

& Deci (2000)) 

Amotivation Yttre motivation Inre 

motivation 

        extern        

       reglering 

introjicerad 

reglering 

identifierad 

reglering 

integrerad 

reglering 

 

                                 ökad grad av autonomi eller självbestämmande 

 

Att förstå dessa olika typer av yttre motivation och vad som främjar den ena eller den andra 

hävdar Skaalvik och Skaalvik (2015) är viktigt för lärare som inte kan lita på att elever har en 

inre motivation som främjar lärande. Att som lärare bygga upp elevernas autonoma yttre 

motivation är enligt Skaalvik och Skaalvik (2015, s.59) det näst bästa efter inre motivation 

och det hjälper eleverna ”att inse värdet av att arbeta med olika skolämnen.” 

Ryan och Deci (2000) hävdar att det finns faktorer som gör det möjligt för eleven att integrera 

externa skäl till sina egna. Dessa är: 

 samhörighet och tillhörighet med den som presenterar skälen  

 känsla av kompetens genom att få en förståelse för vad målet är och en känsla av att 

kunna nå det 

 autonomistöd genom att eleven får vissa valmöjligheter, visas förtroende och att 

läraren visar tro på elevens kompetens 

 bekräftelse av elevens känslor av att inte vilja utföra aktiviteten ökar känslan av 

tillhörighet och autonomi 

 ge skäl till varför aktiviteten är bra att utföra 

 ge valmöjligheter istället för att kontrollera och visa sin makt 

3.5 Attribution theory 

Attribution theory handlar enligt Weiner (1985, 2000) om att elever motiveras av att förstå sig 

själva och sin omgivning samt förstå orsaker som leder till framgång eller misslyckande. 

Weiner (2000) beskriver hur orsakerna delas in i tre dimensioner; stabilitet, plats och kontroll.  
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Med stabilitet menas hur stabil en orsak är över tid. Weiner (2000) menar att om orsaken är 

stabil kommer den att inträffa igen. Om en elev fått dåligt resultat på ett prov och orsaken 

tillskrivs begåvning samt uppfattas stabil kan eleven inte förvänta sig bättre resultat nästa 

gång. Det medför alltså ingen nytta att anstränga sig inför nästa prov. Om orsaken däremot 

uppfattas som instabil, t.ex. bristande ansträngning, kan resultatet bli bättre nästa gång.  

Med plats avses om orsaken är inre (beror på eleven), t.ex. ansträngning och begåvning, eller 

yttre (beror på något annat än eleven) i förhållande till individen. Yttre orsak kan vara att ha 

tur, uppgifters svårighetsgrad och lärares undervisning.  

Kontroll handlar om att orsaken kan anses bero på något eleven kan kontrollera t.ex. 

ansträngning och strategi. Förmåga kan däremot inte kontrolleras. Tabell 3 visar vad som kan 

kontrolleras eller inte gällande inre och yttre orsaker. 

Tabell 3. Två centrala dimensioner hos attribution och exempel på faktorer (Skaalvik & Skaalvik 2015, s.67) 

 Intern (inre) Extern (yttre) 

Kontrollerbar Ansträngning 

Strategi 

Svårighetsgrad? 

Okontrollerbar Förmåga Tur 

Lärares undervisning 

 

Skaalvik och Skaalvik (2015) beskriver att framgång hos elever ofta attribueras internt och 

nederlag externt. Vid framgång beror det på personliga egenskaper, medan vid nederlag anses 

den yttre miljön vara förklaringen. Enligt Skaalvik och Skaalvik (2015) utvecklar en del 

elever ett annat mönster. Elever som har problem i ett ämne kan förklara framgång med yttre 

och instabila orsaker, t.ex. tur eller lätta frågor, medan misslyckande förklaras med inre och 

stabila orsaker. Dessa orsaker leder till svårigheter att motivera dem. 

Som lärare är det enligt Skaalvik och Skaalvik (2015) viktigt att hjälpa elever att hitta 

instabila och kontrollerbara orsaker till misslyckanden, som t.ex. ansträngning. Att dessutom 

ge elever anpassade uppgifter kan hjälpa dem att se att ansträngningen ger resultat och att de 

även gör framsteg. 

3.6 Faktorer som påverkar motivationen 

Olika faktorer påverkar motivationen. Enligt Hannula (2006) påverkar både elevers kunskap 

och självbild motivationen. Skolverket (2015) inleder med att motivationen ökar ”om lärare 

tror att eleven kan lyckas.” Läraren har en viktig roll, anser forskarna (Ryan & Deci, 2000; 

Weiner, 2000; Wigfield & Wagner, 2005; Skolverket, 2009; Hattie, 2012; Skaalvik & 

Skaalvik, 2015). Palm (föreläsning, 16 februari, 2016) menar att eftersom lärare träffar 

eleverna flera timmar per vecka har de möjlighet ”att hjälpa eleverna till en bra och hög 

motivation.” Har lärarna kunskap om vad som påverkar motivationen kan dessutom eleverna 

hjälpas effektivare. 

De tre motivationsteorierna Achievement goal theory, Self-determination theory och 

Attribution theory tar upp faktorer som leder till motivation:  

 I Achievement goal theory är det viktigt att läraren engagerar, uppmuntrar, stödjer 

elever och tror på deras förmåga så att de kan ta eget ansvar för sitt lärande, menar 
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Tytler et al. (2008). Andra faktorer som också leder till motivation är att arbeta med 

problemlösning, utmanas på sin nivå, samarbeta samt få hjälp att se misslyckande som 

nödvändigt för lärande. 

 I Self-determination theory är samhörighet och tillhörighet, känsla av kompetens 

genom att veta målet och kunna nå det samt autonomistöd genom valmöjlighet och 

tron på att elevens kompetens viktiga faktorer (Ryan & Deci, 2000).   

 I Attribution theory är det viktigt att få anpassade uppgifter och se att ansträngning 

leder till framsteg (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

Enligt Hall och Goetz (2013) har det visat sig att principer från Achievement goal theory och 

Self-determination theory varit användbara i utformning av aktiviteter i klassrummet. Även 

Hattie (2009, 2012) tar upp liknande faktorer som finns i ovanståenden teorier. Hattie (2009, 

2012) betonar vikten av att som lärare skapa en positiv och trygg lärmiljö så att eleverna kan 

lita på sin inre förmåga, se uppgifter som utmaningar istället för hinder samt att misstag 

välkomnas. Att ange tydliga mål, uppmuntra ansträngning och att ge återkoppling är enligt 

Hattie (2009) också viktiga faktorer. Låga förväntningar kan, enligt Hattie (2009), bli en 

självuppfyllande profetia. Det är viktigt att undervisningen ligger på rätt nivå och att målen är 

utmanande, vidare måste eleverna enligt flera forskare (Malmer, 2002; Löwing, 2004; 

Skolverket, 2009) mötas på sin kunskapsnivå.    

Lärande sker dock bäst genom samtal och samarbete i grupp, menar Hattie (2012), därför är 

det viktigt att lärarna prioriterar elevernas utbyte av erfarenheter. Det har även framkommit 

(Skolverket 2009) att elevers motivation påverkas negativt av individuellt arbete samt 

särskiljande av elever i behov av särskilt stöd.  
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4. METOD 

Under denna rubrik redovisas val av metod, urval, genomförande och bearbetning av studien. 

Avslutningsvis presenteras studiens validitet och reliabilitet samt hur Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer har beaktats vid genomförandet av studien. 

4.1 Val av metod 

Syftet med denna studie var att ta reda på om samband fanns mellan elevers betyg och 

motivation, samt eventuella skillnader i motivation mellan elever som läser 

matematikinriktning och elever som inte gör det. Genom att eleverna fick ange sina betyg och 

om de går spetsutbildning i matematik eller läser matematikinriktning samt svara på frågor 

om sina tankar om matematik fick jag underlag för att ta reda på vilken sorts motivation de 

hade. 

En kvantitativ metod valdes för att få ett större underlag. En enkät på 14 frågor (bilaga 1), 

många med påståenden som skulle bedömas efter en skala, genomfördes efter 

rekommendation av min handledare med hjälp av det webbaserade programmet Websurvey. 

Enligt Bryman (2011) är fördelarna med en webbaserad surveyundersökning att man i stor 

utsträckning kan variera dess utseende och form, svara på en sluten fråga genom att markera 

en cirkel och välja bland olika alternativ genom att scrolla i en rullgardinsmeny. Att ”hela 

datamängden kan hämtas när man bestämt sig för att datainsamlingsfasen är avklarad” utan att 

behöva koda svaren spar, enligt Bryman (2011, s.601), tid och minskar risken för fel vid 

databearbetning. 

Syftet med studien var också att beskriva hur skolan kan hjälpa elever till ökad motivation, 

vilket jag valde att göra genom att läsa forskningslitteratur i ämnet. Jag lät även eleverna 

välja, från en lista med idéer, hur viktigt olika moment är för dem för deras lärande i 

matematik. 

4.2 Urval 

Urvalet till denna studie gjordes utifrån att skolorna har spetsutbildning i matematik eller 

matematikinriktning. Eleverna ansöker om att få gå spetsutbildning i matematik eller väljer 

matematikinriktning. 

I denna studie används begreppet matematikinriktning både för elever som går spetsutbildning 

i matematik eller som har valt matematikinriktning. För att jämföra och analysera 

motivationen hos elever med olika betyg i matematik samt elever som läser 

matematikinriktning respektive de som inte gör det, valdes att låta alla elever i klasserna 

omfattas av studien. 

Efter samtal med rektorerna valdes klasserna 8 och 9 på högstadieskolorna. Rektorerna ansåg 

att det är mycket nytt för årskurs 7 och därför ville de inte att enkäten skulle genomföras även 

bland dem. En klass som går på naturvetenskapsprogrammet tillkom senare för att den klassen 

har samma lärare som i spetsutbildningen på gymnasiet och läraren erbjöd mig att även göra 

enkäten i den klassen. 

Antalet klasser som deltog i studien var 15 stycken, varav 11 på två högstadieskolor och 4 på 

en gymnasieskola. Klasserna omfattade 302 elever men bortfall pga. sjukdom eller ledighet 

gjorde att 44 elever var frånvarande. Utöver dessa lämnade 10 elever inte in sin enkät. Det 

sammanlagda bortfallet blev därmed 54 elever, eller 18 %. Enkätundersökning omfattade 

därmed 248 deltagande elever. Konfidentialitet utlovades till rektorer, lärare och elever 
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genom att jag lovade att inte nämna kommun eller skolor samt genom att eleverna inte 

svarade på en personlig länk till enkäten. På så sätt kan inte en viss elev härledas. 

Urvalet av forskningslitteratur valdes utifrån de motivationsteorier som enkätens frågor utgår 

från. 

4.3 Genomförande 

Under vårterminen 2016 besökte jag rektorerna för de tre skolorna och fick tillstånd att 

genomföra enkätundersökningen. I augusti, under lärarnas planeringsdagar, kontaktade jag 

matematiklärarna för att få veta tider då jag kunde komma till skolorna för att närvara vid 

genomförandet av enkäten. Både rektorerna och lärarna informerades om syftet med studien, 

tillvägagångssättet och de forskningsetiska principerna. 

Jag valde att delta vid genomförandet av enkäterna för att förhoppningsvis få högre 

deltagarfrekvens. Genom mitt deltagande, då jag berättade om vad undersökningen skulle leda 

till och hur den skulle användas, hoppades jag också på mer tillförlitliga svar. Länken till 

enkäten skickades till lärarna veckan innan genomförandet och de lade upp den på skolornas 

lärplattform så att endast de deltagande eleverna kunde komma åt den vid veckan för 

enkätundersökningen. Eleverna fick i uppdrag av lärarna att ha med sig sin skoldator till den 

planerade matematiklektionen för att kunna svara på enkäten på sin egen skoldator. 

Under lektionen då enkäten genomfördes presenterade jag mig för eleverna och berättade om 

syftet med min studie, tillvägagångssättet samt att jag ville att de skulle göra sitt bästa och 

vara ärliga när de svarade på enkäten. Jag berättade också om frivilligheten att delta och att de 

kunde vara säkra på att vara helt anonyma därför att resultatet skulle studeras bara av mig och 

inte redovisas på ett sådant sätt att någon elevs svar kunde urskiljas. Eleverna instruerades att 

gå in på sin dator, eller om de glömt att ta med datorn istället gå in på sin smartphone och leta 

upp länken på lärplattformen. De informerades om att det fanns frågor med påståenden med 

flera svarsalternativ för varje påstående. Vid varje påstående skulle de markera hur väl de 

ansåg att det påståendet stämde in på dem, detta innebar att ju längre ut till höger de 

markerade desto mer instämde de. Innan eleverna startade enkäten tackade jag för att de tog 

sig tid att hjälpa mig att genomföra en undersökning till mitt examensarbete och i 

förlängningen skapa en bra skola för alla. 

Innan enkätundersökningen genomfördes gjordes en pilotstudie vid en annan skola och med 

några frivilliga personer/elever. 

4.4 Bearbetning 

Efter insamling av data överfördes resultatet från Websurvey till en excelfil för att kunna 

analyseras med avseende på vilken sorts motivation olika grupper av elever styrs av. Eleverna 

delades in i tre grupper efter senaste betyg samt om de läser matematikinriktning eller inte. 

Resultatet kategoriserades under karakteristiska drag utifrån de tre motivationsteorier som 

studerats. Medelvärdet räknades ut för att se vilken grupp av elever, betyg A eller B, betyg C 

eller D och betyg E eller F, som hade högst medelvärde. Det högsta betyget är A och det 

lägsta betyget är F. Medelvärdet räknades också ut för de som läser matematikinriktning och 

de som inte gör det för att kunna leta efter skillnader. Processen visas i Figur 1. Sedan 

analyserades resultatet utifrån vad motivationsteorierna säger för att kunna se vilken 

motivation olika elevgrupper har, vilket samband som finns mellan betyg och motivation samt 

skillnader i motivation mellan elever som läser matematikinriktning och de som inte gör det. 
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Figur 1. Flödesschema över bearbetning av svaren från enkäten. 

En lista med idéer om vad som är viktigt för att lära sig matematik fanns också med i enkäten 

och den kategoriserades för att se vad eleverna anser är viktigt. 

När resultatet framträdde jämfördes det med tidigare forskning om motivation och 

motivationsteorier för att se vad de säger om hur skolan kan hjälpa elever till ökad motivation 

i matematik. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Delar av enkäten i Websurvey, som användes i denna studie, har validerats i andra 

sammanhang av Winberg, Hellgren och Palm (2014). En del hade medvetet tagits bort för att i 

stället koncentrera på det som valts som undersökningsobjekt med hänsyn till syftet med 

studien. För att ytterligare säkerställa studiens validitet fanns kontrollfrågor i enkäten för att 

se om eleverna svarade detsamma på frågor som var snarlika, vilket enligt Denscombe (2016, 

s.377) ”återspeglar ”sanningen” på ett träffsäkert sätt.” 

Studien har en hög reliabilitet eftersom enkätundersökningen kan användas vid andra tillfällen 

och ge i huvudsak samma resultat samt eftersom all datainsamling har skett på samma sätt. 

Som tidigare nämnts har en pilotstudie också genomförts innan enkätundersökningen för att 

ytterligare säkerställa reliabiliteten. 

Några elever klagade på att enkäten var för lång och då försökte jag hjälpa en del att läsa 

frågorna högt. Trots det så var det elever som inte svarade på alla frågor eller avbröt enkäten, 

vilket gör att studien har lägre validitet eftersom vissa elevers åsikter inte finns med i 

undersökningen. För att förbättra validiteten kunde jag ha genomfört enkäten så att jag fått 

kännedom om vem som bara delvis svarat eller inte lämnat in enkäten. Dessa elever kunde jag 

därefter ha intervjuat för att få med deras åsikter. 

4.6 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren informera berörda om studiens syfte och vilka 

regler som gäller. Eleverna informerades därför om syftet, att deltagandet var frivilligt, att de 
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har rätt att närsomhelst avbryta samt om att resultatet inte kommer att användas till något 

annat än forskning. 

  

Forskaren ska enligt Vetenskapsrådet (2002, s.9) också inhämta samtycke från 

undersökningsdeltagare eller från vårdnadshavare ”om de undersökta är under 15 år och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär.” Samtycke inhämtades av rektorer och lärare, 

trots att en del elever var under 15 år, eftersom de enligt Vetenskapsrådet (2002) kan företräda 

undersökningsdeltagare om inte etiskt känsliga frågor förekommer och undersökningen sker 

inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter. Enkäten genomfördes under matematiklektioner 

och jag anser inte att frågorna om elevernas tankar om matematik innehöll frågor av etisk 

känslig karaktär. Eleverna utlovades konfidentialitet genom att de anonymt svarade på en länk 

utan att uppge namn eller e-post. 

 

Vetenskapsrådet (2002) nämner angående nyttjandekravet att insamlat material endast får 

användas för forskningsändamål. Det material som jag samlat in kommer därför endast att 

användas i mitt examensarbete.  
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt kommer ett urval av resultaten från enkäterna att redovisas. Resultaten är 

indelade efter teman i de tre forskningsfrågorna. Under den sista rubriken redovisas vad 

elever tycker är viktigt för att de ska lära sig matematik utifrån en lista av idéer. 

5.1 Samband mellan elevers betyg och karakteristiska drag för motivation i 

matematik. 

Inom den studerade populationen lämnade 248 elever in enkäten. De har delats in i tre 

betygsgrupper. Gruppen med betyg A eller B bestod av 83 elever, den med betyg C eller D av 

113 elever och gruppen med betyg E eller F bestod av 55 elever. Av dessa svarade en del 

elever inte på alla frågor. Störst var bortfallet, 2,17 %, på frågorna inom gruppen med betyg C 

eller D. 

Kompetens är ett begrepp inom olika motivationsteorier. Resultaten enligt Figur 2 visar att 

medelvärdet för elevers upplevda kompetens i matematik är bäst för de med högst betyg och 

sjunker i takt med lägre betyg. Elever med betyg E eller F har ett medelvärde på 1,8 för 

upplevd kompetens medan elever med betyg A eller B har ett medelvärde på 2,8. 

 

Figur 2. Medelvärde för elevers upplevda kompetens i matematik i förhållande till betyg och 

matematikinriktning. 

5.1.1 Achievement goal theory 

Lärandemål och prestationsmål är karakteristiska drag enligt Achievement goal theory. 

Det samband som påvisades mellan elevers betyg och graden av lärandemål, dvs. om de 

lägger fokus på att lära sig något, innebär att elever med högre betyg hade mer lärandemål. De 

som hade minst lärandemål var elever med lägst betyg. Medelvärdet för elever med betyg A 

eller B låg på 4,0 medan för elever med betyg E eller F var det 3,1. Detta framgår av Figur 3. 
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Figur 3. Medelvärde för lärandemål i förhållande till betyg och matematikinriktning. 

När det gällde prestationsmål, där målet är att prestera bättre än andra, framkom inget eller 

endast ett lite samband med betyg. Emellertid framkom att ju högre betyg desto högre 

prestationsmål (Figur 4). För elever med prestationsmål, men som inte vill prestera sämre än 

andra, var resultatet mellan de som har betyg A eller B och betyg E eller F ganska jämnt, 

vilket visas i Figur 5. Elever med betyg C eller D hade ett medelvärde lite högre än andra 

elever. Alla elever visade att de hade prestationsmål och ungefär lika mycket, medelvärde 2,5, 

oavsett betyg eller matematikinriktning. 

 

Figur 4. Medelvärde för prestationsmål att uppnå något positivt i förhållande till betyg och matematikinriktning. 
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Figur 5. Medelvärde för prestationsmål att undvika något negativt i förhållande till betyg och 

matematikinriktning. 

5.1.2 Self-determination theory 

Inre och yttre motivation finns inom Self-determination theory. Resultaten för inre 

motivation, dvs. uppgiften är intressant, rolig eller tillfredsställande, visade ett medelvärde 

över 3,6 för elever med betyg A eller B medan elever med lägre betyg hade mindre inre 

motivation (Figur 6). Elever med betyg E eller F hade ett medelvärde på 2,3 dvs. lägst inre 

motivation. När det gäller yttre motivation, dvs. belöning, beröm eller undvikande av straff, är 

förhållandet det motsatta och elever med lägre betyg styrs mer av yttre motivation än elever 

med högre betyg (Figur 7). Elever med högre betyg hade alltså mer inre och mindre yttre 

motivation jämfört med elever med lägre betyg. 

 

Figur 6. Medelvärde för inre motivation i förhållande till betyg och matematikinriktning. 
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Figur 7. Medelvärde för yttre motivation i förhållande till betyg och matematikinriktning. 

5.1.3 Attribution theory 

Även för elevernas attribueringar fanns ett samband i undersökningen. Vad avser elevernas 

attribueringar av sina misslyckanden till ej kontrollerbara faktorer, t.ex. att de inte har någon 

medfödd talang eller att läraren har gjort ett för svårt prov, visade resultatet (Figur 8) att 

elever med lägst betyg i högre grad än andra gjorde attribueringar till ej kontrollerbara 

faktorer. Elever med betyg E eller F hade ett medelvärde på 3,0. Elever med högst betyg hade 

lägst inte kontrollerad attribution med ett medelvärde på 1,9. 

 

Figur 8. Medelvärde för inte kontrollerad attribution i förhållande till betyg och matematikinriktning. 

Sammanfattningsvis pekade resultatet på samband mellan elevers betyg och upplevd 
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Elever med högst betyg, A eller B, upplevde sig ha högst kompetens i matematik. 

Kompetensen sjönk sedan i takt med sjunkande betyg och elever med lägst betyg, E eller F, 

ansåg sig ha lägst kompetens i matematik. Även för lärandemål visades en nedåtgående kurva 

i takt med sjunkande betyg. Elever med betyg A eller B lade mer fokus på att lära sig något i 

matematik än elever med betyg E eller F. 
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Sambandet mellan betyg och inre motivation visade även det på att elever med högsta betygen 

kände sig mest inre motiverade. De tyckte att uppgifterna i matematik är intressanta, roliga 

eller tillfredsställande, medan elever med lägre betyg hade mindre inre motivation. Lägst inre 

motivation hade elever med betyg E eller F. 

När det gäller attribution var resultatet den motsatta, jämfört med ovanstående faktorer, då 

elever med lägst betyg (E eller F) attribuerade sina misslyckanden till ej kontrollerbara 

faktorer, t.ex. att de inte har någon medfödd talang för matematik. Elever med högre betyg 

och speciellt elever med betyg A eller B menade däremot i högre grad att deras eventuella 

misslyckande inte beror på medfödd talang eller på att läraren har gjort ett för svårt prov (ej 

kontrollerbara faktorer). Elever med betyg A eller B ansåg istället att det beror på faktorer 

som de kan kontrollera, såsom t.ex. bristande ansträngning. 

5.2 Karakteristiska drag för motivation hos elever som läser 

matematikinriktning och elever som inte gör det. 

Intressant nog framkom liknande resultat för elever som läser matematikinriktning och elever 

med betyg A eller B, likaså för elever som inte läser matematikinriktning och elever med 

betyg E eller F. 

Medelvärdet för elevers upplevda kompetens i matematik var högre för de som läser 

matematikinriktning än de som inte gör det (Figur 2). 

Elever som läser matematikinriktning har mer lärandemål än elever som inte läser 

matematikinriktning, vilket visas i Figur 3. Elever som läser matematikinriktning hade ett 

medelvärde för lärandemål på 4,1 medan motsvarande medelvärde för elever som inte läser 

matematikinriktning var 3,4. När det gäller prestationsmål, att prestera bättre eller undvika att 

prestera sämre än andra, ligger båda grupperna ganska lika med ett medelvärde på drygt 2,5 

(Figur 4 och Figur 5). 

Inre och yttre motivation i Self-determination theory visas i Figur 6 och Figur 7. Elever som 

läser matematikinriktning har mer inre motivation, medan elever som inte läser 

matematikinriktning har mer yttre motivation. 

Slutligen har elever som inte läser matematikinriktning högst inte kontrollerad attribution 

medan de som läser matematikinriktning har lägst inte kontrollerad attribution (Figur 8). 

5.3 Vad är viktigt för att elever ska lära sig matematik? 

Eleverna fick frågan ”Hur viktigt är följande för att du ska lära dig matematik?”. I Figur 9 och 

Figur 10 redovisas vad de tyckte var viktigt och hur viktigt det var. Elever med högre betyg 

och de som läser matematikinriktning är de elever som höll med om flest moment som är 

viktiga för att lära sig matematik. 
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Figur 9. Medelvärde för vad elever med höga betyg och de som läser matematikinriktning tyckte är viktigt för att 

de ska lära sig matematik. 

 
 

Figur 10. Medelvärde för vad elever med lägre betyg och de som inte läser matematikinriktning tyckte är viktigt 

för att de ska lära sig matematik.  
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Elever som har betyg A eller B eller läser matematikinriktning hade liknande åsikter om vad 

som är viktigt för att de ska lära sig matematik. För dessa elevgrupper låg medelvärdet på 3,5 

respektive 3,4 vad gäller vikten av att få uppgifter som utmanar och på 3,3 respektive 3,1 vad 

gäller att arbeta själv för att lösa uppgifter. De tyckte också att det är viktigt att lösa 

matematikuppgifter med text. På dessa nämnda punkter hade de mycket högre medelvärde än 

elever med betyg E eller F. För dessa låg båda medelvärdena på 2,7. Medelvärdet för dessa 

punkter visas i Figur 9. 

Elever med betyg A eller B samt de som läser matematikinriktning tyckte, i större 

utsträckning än andra, att det också är viktigt att lösa matematikuppgifter utan text, diskutera 

lösningar i klassen, visa egna lösningar och lösa praktiska matematikuppgifter. Detta visas 

också i Figur 9. 

Det som de flesta med betyg C eller D, E eller F samt de som inte läser matematikinriktning 

tyckte var viktigt, jämfört med elever med A eller B samt elever med matematikinriktning, 

var att räkna med miniräknare, rita lösningar till uppgifter och arbeta i grupp (fler än två) för 

att lösa uppgifter. Medelvärdet för dessa punkter visas i Figur 10. 

Att arbeta med en kamrat för att lösa uppgifter ansåg alla elever är viktigt även om elever med 

betyg A eller B samt de som läser matematikinriktning hellre vill arbeta själva (Figur 9). Det 

som alla elever tyckte var viktigast för att lära sig matematik var att få tydliga genomgångar 

innan de börjar räkna och detta syns också i Figur 9. 

Sammanfattningsvis ansåg elever med betyg A eller B att det viktigaste för att lära sig 

matematik är att få uppgifter som utmanar i matematik samt att få arbeta själv för att lösa 

dessa uppgifter. Samtidigt tyckte alla elever att det är viktigt att arbeta med en kamrat för att 

lösa uppgifter i matematik samt att först få tydliga genomgångar.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

Analysen och diskussionen är indelad efter de tre forskningsfrågorna. De besvaras genom att 

resultatet analyseras och diskuteras utifrån forskningslitteratur som beskrivits i kapitlet 

forskningsbakgrund. Därefter följer en metoddiskussion. 

6.1 Vilket samband finns mellan elevers betyg och motivation i matematik? 

Resultatet av denna studie indikerar att det finns ett samband mellan elevers betyg och deras 

motivation i matematik. Elever som har lärandemål utvecklar sin kompetens, menar Palm et 

al. (2010), och att detta leder till höga betyg tyder denna undersökning på. Att ha mer 

lärandemål hör samman med att elever med högre betyg upplever högre kompetens i 

matematik. De fokuserar på att lära sig, vilket är bra för motivationen, istället för att som 

elever med prestationsmål demonstrera sin kompetens genom att försöka prestera bättre än 

andra eller undvika att prestera sämre. Det framkom i stort sett inga skillnader mellan 

eleverna med olika betyg när det gäller prestationsmål. Många elever, oavsett betyg, styrs 

dock av prestationsmål, vilket Elliot och Thrash (2001) menar är dåligt för motivationen. 

Ännu ett viktigt resultat var att elever som har höga betyg styrs mer av inre motivation än 

extern yttre motivation jämfört med elever med låga betyg. Detta förefaller också hänga ihop 

med i vilken utsträckning elever upplever sig vara kompetenta i matematik. Elever med inre 

motivation drivs enligt Ryan och Deci (2000) av att det är intressant och tillfredsställande, 

vilket leder till känsla av kompetens samt gör dem mer motiverade. 

När det gäller attribution, att tillskriva sig orsaker till framgång eller misslyckande, tyder 

undersökningen på att elever med högst betyg har minst inte kontrollerad attribution. Det 

innebär att de är mest motiverade eftersom orsaken till deras skolresultat, t.ex. ansträngning, 

enligt Weiner (2000), kan kontrolleras. 

Resultatet av sambandet mellan elevers betyg och motivation i matematik visade att elever 

med betyg A eller B är mest motiverade medan elever med betyg E eller F är minst 

motiverade. Samtidigt måste dessa data tolkas med viss försiktighet på grund av att det kan 

vara lättare att få A av vissa lärare eller på vissa skolor. 

6.2 Vilka skillnader i motivation finns mellan elever som läser 

matematikinriktning och elever som inte gör det? 

I denna studie visade jämförelsen av elever som läser matematikinriktning och de som inte 

gör det att det finns skillnader i motivation. Elever som läser matematikinriktning upplever att 

de har bättre kompetens i matematik och styrs mer av lärandemål än prestationsmål än de som 

inte läser matematikinriktning, vilket är bra för motivationen. 

Elever som läser matematikinriktning och de som inte gör det ligger dock på ungefär samma 

medelvärde när det gäller prestationsmål, både när det gäller att prestera bättre än andra och 

att undvika att prestera sämre än andra. De ligger på medelvärde 2,5 jämfört med 3-4 för 

lärandemål. Att styras av prestationsmål menar Elliot och Thrash (2001) är dåligt för 

motivationen. 

Att ha mer inre än yttre motivation, vilket elever som läser matematikinriktning har, är enligt 

Ryan och Deci (2000) viktigt eftersom allt i skolan inte är roligt. Eftersom elever som läser 

matematikinriktning har mer kontrollerad attribution, leder detta till framgång och motivation 

genom att de anstränger sig istället för att tro att de inte har förmåga. Sammanfattningsvis 
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tyder resultaten i studien på att elever som läser matematikinriktning har mer och bättre sorts 

motivation än elever som inte läser matematikinriktning. 

6.3 Hur kan skolan arbeta för att hjälpa elever till ökad motivation i 

matematik? 

Det finns olika faktorer som påverkar motivationen. Som beskrivits i forskningsbakgrunden 

har det visat sig att principer från Achievement goal theory och Self-determination theory är 

användbara (Hall & Goetz 2013). 

I Achievement theory är lärarens engagemang, uppmuntran, stöd och tro på elevers förmåga 

viktigt. Elever måste få utmaningar på sin nivå, arbeta med problemlösning, samarbeta samt 

upptäckta att misslyckande leder till lärande (Tytler et al. 2008). Av dessa anser elever med 

betyg A eller B och elever som läser matematikinriktning att det är viktigt att få uppgifter som 

utmanar samt få uppgifter med text, vilket kan vara problemlösningsuppgifter. För att elever 

med betyg E eller F ska arbeta med problemuppgifter och se att misslyckande leder till 

lärande måste de som Tytler et al. (2008) beskriver få anpassade uppgifter, se sina framsteg 

men samtidigt utmanas på sin nivå. Det som förutom detta leder till lärande är samarbete, 

vilket alla elever i studien anser är viktigt även om elever med betyg A eller B samt de som 

läser matematikinriktning hellre vill arbeta själva. 

Även i Self-determination theory är, enligt Ryan och Deci (2000), tron på elevens kompetens 

viktigt. Eleven måste veta målet och ha en känsla av att kunna nå det samt få valmöjligheter 

för att bli självbestämmande. Om läraren tror på elevens kompetens ges utmanande uppgifter, 

vilket studien visar är viktigt speciellt för elever med betyg A eller B och de som läser 

matematikinriktning. 

Viktiga principer finns också i Attribution theory där det beskrivs att eleven måste få 

anpassade uppgifter och se att ansträngning kan kontrolleras så att den leder till framsteg 

(Skaalvik & Skaalvik 2015). Något som också bör uppmärksammas är att samtala och arbeta i 

grupp vilket Hattie (2012) och Skolverket (2009) menar är viktigt för lärande och motivation. 

En konsekvens av studien är att skolan bör ha tydliga genomgångar och låta elever arbeta 

tillsammans samt få uppgifter som utmanar, vilket kan utläsas i Figur 9 och Figur 10. Dessa 

moment är viktiga för alla men framförallt för att SUM-elever ska lyckas i matematiken och 

känna sig motiverade. Det som i studien framkommit som viktigt för eleverna sammanfaller 

även med vad motivationsteorierna menar att skolan ska arbeta med. Dessutom bör skolan 

också visa på tydliga mål och ge eleverna valmöjligheter (Ryan & Deci, 2000; Hattie, 2009). 

Det kan ske genom att lärare berättar vad målet för lektionen är och låter eleverna välja 

mellan olika sorts uppgifter eller arbetssätt. 

6.4 Metoddiskussion 

Enkät som metod valdes för att nå många elever. 

Styrkan i min studie är att den största delen av enkäten har använts inom en motivationsstudie 

validerad av Winberg et al. (2014). Det var positivt att enkäten kunde genomföras på dator 

eller telefon, vilket gjorde det enklare att sammanställa resultatet av undersökningen. 

Det hade kanske varit en fördel med min studie om den inte bara skett genom enkäter, vilket 

både lärare och elever uttryckte att de var trötta på. Vissa elever hade svårt att koncentrera sig 

på att genomföra enkäten och avbröt den trots påtryckningar från sina lärare. De flesta elever 

svarade dock på enkäten och jag fick, trots ett visst bortfall, ett stort underlag. 
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Ett sätt att få mer information om motivation hade varit genom att observera hur lärarna gör i 

klassrummet för att se om de arbetar för ökad motivation på det sätt som forskningen menar 

leder till ökad motivation. Jag hade också kunnat intervjua elever med låg motivation för att 

få veta vad de anser skulle öka deras motivation i matematik, men för att välja ut dessa elever 

och intervjua dem hade skolan varit tvungen att lämna ut e-postadresser till alla elever så att 

jag kunnat se hur var och en hade svarat. Detta var skolorna inte villiga att göra. 

Undersökningen fungerade dock väl eftersom den grupp av elever som hade minst motivation 

kunde urskiljas.  
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7. SLUTSATS 

I denna studie har samband och skillnader av motivation i matematik mellan olika grupper av 

elever undersökts. Syftet med studien var att jämföra och analysera motivationen hos elever 

med olika betyg i matematik och elever som läser eller inte läser matematikinriktning, samt 

beskriva hur skolan kan hjälpa elever till ökad motivation i matematik.  

Resultaten av denna undersökning visar att elever med betyg A eller B och elever som läser 

matematikinriktning har högre och bättre motivation än andra elever. Genom att återvända till 

problemställningen vid studiens början är det nu möjligt att dra slutsatsen att med kunskap om 

olika motivationsteorier kan lärare hjälpa eleverna till hög och bra motivation. Utifrån 

resultatet från undersökningen och tidigare forskning medför det att skolan bör ange tydliga 

mål, låta eleverna få valmöjligheter och arbeta med anpassade problemuppgifter, men ändå 

utmana eleverna på den nivå de befinner sig samt hjälpa dem att se sina framsteg. De behöver 

få hjälp att ta kontrollen över sitt liv (bli självbestämmande) samt se att ansträngning leder till 

framgång och känsla av kompetens. Om de dessutom får hjälp att lägga fokus på att lära och 

se att misstag kan leda till lärande, vilket elever som har lärandemål gör, blir skolarbetet 

intressant och tillfredsställande. Eleven får inre motivation. Om eleven känner sig kompetent 

och autonom har hög inre motivation uppnåtts. 

Denna undersökning styrker tidigare forskningsresultat om motivation och att lärarna är 

viktiga för att skapa en bra lärmiljö för eleverna så att de kan styras mer av lärandemål än 

prestationsmål samt utveckla en inre motivation, vilket elever med höga betyg i studien visar 

att de gör. I min framtida yrkesroll har jag ett uppdrag att hjälpa SUM-elever till bättre 

kunskaper och resultat eftersom det enligt Hattie (2009) finns ett tydligt samband mellan 

elevers skolresultat och deras motivation. Detta kan jag göra genom att alltid ha tydliga 

genomgångar gärna med konkreta exempel, visa på tydliga mål, ge uppgifter som utmanar på 

SUM-elevens nivå men samtidigt ge valmöjligheter samt låta elever arbeta tillsammans för att 

lösa uppgifter i matematik. Att dessutom vara engagerad, uppmuntra och stödja mina elever 

genom att visa att jag tror på deras förmåga samt hjälpa dem till en positiv förändring genom 

en varierad pedagogik är viktigt vilket även Tytler et al. (2008) betonar. Studien ger också 

insikter för framtida forskning om att elever med betyg A och B behöver stöd och utmaningar 

för att inte förlora motivationen. Att ge elever med höga betyg utmaningar är också något jag 

som speciallärare kommer att få arbeta med. 

Slutsatsen av resultatet av denna studie tillsammans med tidigare forskning är att det finns 

tydliga faktorer som leder till ökad motivation och dessa måste skolan arbeta med. Trots det 

är det inte alltid enkelt att åstadkomma förändringar. Kanske måste lärare se lärande ur 

elevers perspektiv, förändra undervisningen och arbeta mer målinriktat med viktiga faktorer 

för att skolan ska kunna hjälpa elever till ökad motivation i matematik.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
 

Om dig och dina tankar om matematik (2:8AI) 

 

Dessa frågor handlar om dig och dina tankar kring matematikundervisningen. Dina svar 

kommer inte kunna ses av någon annan än jag och kommer inte att redovisas på ett sådant sätt 

att just dina svar kan urskiljas.  

 

För att resultaten av undersökningen skall bli så pålitliga som möjligt så ber jag dig att göra 

ditt bästa och svara så ärligt som möjligt på frågorna, även om enkäten är ganska lång. De 

flesta av frågorna handlar om matematik.  

 

Det finns flera svarsalternativ för varje påstående nedan. Markera hur väl du tycker att varje 

påstående stämmer in på dig. Ju längre ut till höger du markerar, desto mer instämmer du i 

påståendet.  

 

Jag vill ge dig ett STORT TACK för att du tar dig tid till att hjälpa mig att göra en 

undersökning till mitt examensarbete och skapa en bra skola för alla!  

 

= Frågan är obligatorisk 

= Klicka på denna symbol för att få mer information 

1. Vilken årskurs går du i? --Välj--
 

 

2. Är du tjej eller kille? --Välj--
 

 
3. Vilket är ditt senaste betyg i ... 

matematik?  --Välj--
 

 
4. Läser du matematikinriktning eller spetsmatte? 

 Ja     Nej 

 
5. Vilken är den högsta utbildning som dina föräldrar avslutat? 

Mamma  --Inget svar--
 

Pappa  --Inget svar--
 

 

6. Stöd hemifrån 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

delvis Stämmer 

Stämmer 

helt 

Om jag har problem med matematik får jag 

stöd och hjälp hemma.       

javascript:Statistics(2740421, 400, 400, '','1');void(0)
javascript:Statistics(2740423, 400, 400, '','1');void(0)
javascript:Statistics(2740425, 400, 400, '','2');void(0)
javascript:Statistics(2740427, 400, 400, '','1');void(0)
javascript:Statistics(2740429, 400, 400, '','2');void(0)
javascript:Statistics(2740431, 400, 400, '','2');void(0)
javascript:window.open('https://websurvey.textalk.se/se/answer/helptext.php?surveyID=100117&questionID=2740431&admin=1', '_help', 'toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=300,height=250');void(0)
http://www.textalk.se/


28 

 

Jag kan fråga någon hemma om råd ifall det 

är något på provet jag inte förstått.       

Någon hemma kan förklara mina misstag om 

jag gjort något fel på matematikläxan.       

Någon hemma kan lära mig hur man löser 

matematikuppgifter.       

Någon hemma kan förklara matematik på ett 

bra sätt.       

 

7. Matematik i skolan 

  

Håller 

inte 

alls 

med - - - 

Håller 

med 

helt 

Mina idéer och förslag diskuteras under lektionerna.  
     

Jag gör uträkningar för att testa mina idéer.  
     

Jag delar med mig av mina tankegångar när vi gör uppgifter.  
     

Jag förklarar diagram, tabeller och bilder för andra.  
     

Jag uttrycker mina åsikter i diskussioner under lektionerna.  
     

Läraren hör efter hur jag själv tycker att det går på lektionerna.  
     

Jag arbetar tillsammans med andra elever på lektionerna.  
     

Jag blir ombedd att förklara hur jag löser uppgifter.  
     

Läraren hjälper mig när jag har problem med mitt skolarbete.  
     

Jag ställer frågor till läraren.  
     

Jag är delaktig i klassrumsdiskussionerna.  
     

Jag samarbetar med andra när jag gör mina uppgifter.  
     

Läraren intresserar sig om jag får problem med en skoluppgift.  
     

Jag testar metoder som dykt upp i diskussioner.  
     

Andra elever diskuterar med mig om hur man kan lösa uppgifter.  
     

Vi samarbetar bra när vi löser uppgifter tillsammans..  
     

Läraren ställer frågor till mig.  
     

Jag lär mig av mina klasskamrater.  
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Jag försöker hitta lösningar på problem som är intressanta.  
     

Lärarens frågor hjälper mig att förstå.  
     

 

8. Din motivation i matematik 

  

Håller 

inte 

med 

alls - - - 

Håller 

med 

helt 

Min matematiklärare uppmuntrar mig att ställa frågor.  
     

Under matematiklektionerna erbjuder min lärare ofta flera olika 

uppgifter som jag kan välja mellan.       

Min matematiklärare hjälper mig att förstå hur min prestation är i 

jämförelse med andras.       

Min lärare visar att han/hon tror att jag kan klara mig bra i 

matematik.       

Min matematiklärare har koll på att jag lär mig det jag ska under 

lektionerna.       

Min lärare erbjuder många olika uppgifter som är anpassade till 

mina behov och min förmåga.       

Min lärare pekar ut de elever som gör bra ifrån sig som 

föredömen för de andra eleverna.       

Om jag inte jobbar under en matematiklektion så hjälper min 

lärare mig att komma igång.       

Jag känner mig förstådd av min matematiklärare.  
     

Min lärare tar hänsyn till hur mycket jag har förbättrats när vi 

pratar om hur det går för mig i matematik.       

Min matematiklärare ger fördelar till de bästa eleverna.  
     

Om jag behöver så kan jag alltid diskutera det jag gör på 

matematiklektionerna med min lärare.       

När det är något jag inte kan så försöker min lärare förstå hur jag 

tänker innan han/hon föreslår hur jag ska tänka eller göra.       

Min lärare anstränger sig för att se mina framsteg.  
     

Min lärare uppmanar elever att tävla med varandra.  
     

Min lärare visar upp de bästa elevernas lösningar som bra 

exempel.       

Om jag inte vet vad jag ska göra under lektionen så ser min lärare 

det och kommer och hjälper mig.       
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Min matematiklärare lyssnar på hur jag skulle vilja att vi gör på 

lektionerna.       

Min lärare vill att jag förstår det jag arbetar med, inte bara lär mig 

det utantill.       

Min matematiklärare ger mig möjlighet att göra egna val under 

lektionerna.       

Min lärare ser till att det är arbetsro i klassrummet.  
     

 

9. När det har gått dåligt för mig på ett prov i matematik så har det oftast berott på 

att... 

  

Håller 

inte 

med 

alls - - - 

Håller 

med 

helt 

...jag inte pluggat tillräckligt mycket inför det.  
     

...jag inte har någon medfödd talang för det.  
     

...läraren gjort ett för svårt prov.  
     

...jag inte har förberett mig så mycket som jag skulle ha kunnat 

göra.       

 

10. Dina mål i matematik 

  

Håller 

inte 

alls 

med - - - 

Håller 

med 

helt 

Jag strävar efter att skaffa mig en bredare och djupare kunskap i 

matematik.       

I matematik är mitt mål att prestera bättre än de andra eleverna i 

klassen.       

I matematik är det viktigt för mig att inte verka dum.  
     

I matematik är det viktigt för mig att jag får bättre resultat på 

proven än andra elever.       

I matematik vill jag helst att vi jobbar med saker som vi lär oss 

mycket av, även om det är sådant jag tycker är svårt att lära mig.       

Ett av mina mål är att visa andra att jag är bra på matematik.  
     

Mitt mål i matematik är att undvika att göra sämre ifrån mig än de 

andra eleverna i klassen.       

I matematik vill jag lära mig saker, även sådant som inte kommer 

på ett prov eller påverkar mitt betyg.       
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I matematik är det viktigt för mig att kunna svara på frågor från 

andra elever eftersom det betyder att jag kan mer än de.       

Ett av mina mål i klassen är att undvika att visa att jag har 

problem med att förstå.       

Mitt mål är att lära mig så mycket som möjligt i matematik.  
     

Det är viktigt för mig att verka smart jämfört med andra i min 

klass.       

Det är viktigt för mig att verkligen förstå matematik så bra som 

möjligt.       

I matematik är det viktigt för mig att jag inte får sämre resultat på 

proven än mina kamrater.       

Att få bra betyg i matematik är viktigt för mig.  
     

 
11. När jag jobbar med uppgifterna jag får under lektionerna i matematik så gör jag 

det för att… 

  

Håller 

inte 

alls 

med - - - 

Håller 

med 

helt 

…läraren inte ska bli arg på mig.  
     

…läraren ska tycka att jag är en duktig elev.  
     

…jag vill lära mig nya saker.  
     

…jag kommer att skämmas om jag inte gör dem.  
     

…det är roligt.  
     

…man måste.  
     

…jag tycker om det.  
     

…det är viktigt för mig.  
     

 
12. När jag försöker göra bra ifrån mig på lektionerna i matematik gör jag det 

därför att… 

  

Håller 

inte 

alls 

med - - - 

Håller 

med 

helt 

…min lärare ska tycka att jag är en duktig elev.  
     

…jag tycker om att göra skolarbetet i matematik på ett bra sätt.  
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…jag kommer att råka illa ut om det inte går bra.  
     

…det är viktigt för mig att försöka göra bra ifrån mig i 

matematik.       

 
13. Din uppfattning om din förmåga i matematik 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte Stämmer 

Stämmer 

helt 

Vissa områden i matematik är så svåra att jag redan 

från början vet att jag inte kommer att förstå dem.      

Det är viktigt för mig att vara bra i matematik.  
    

Jag klarar matematikuppgifterna bättre än mina 

klasskamrater.      

Jag är duktig i matematik.  
    

Matematik verkar vara svårare för mig än för mina 

klasskompisar.      

Jag tror att jag har mer begåvning för matematik än 

många av mina klasskompisar.      

 
14. Din uppfattning om lärande i matematik 

Hur viktigt är följande för att du ska lära dig matematik? 

  

Inte 

alls 

viktigt 

Inte 

så 

viktigt Viktigt 

Mycket 

viktigt 

Arbeta själv för att lösa uppgifter.  
    

Arbeta med en kamrat för att lösa uppgifter.  
    

Arbeta i grupp för att lösa uppgifter.  
    

Få tydliga genomgångar innan du börjar räkna.  
    

Rita lösningar till uppgifter.  
    

Lösa matematikuppgifter utan text. (t.ex. 457,6-339,8) 
    

Diskutera lösningar i klassen.  
    

Visa egna lösningar.  
    

Hitta på matematikuppgifter.  
    

Lösa praktiska matematikuppgifter.  
    

Räkna med miniräknare.  
    

Lösa matematikuppgifter med text. (lästal) 
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Få uppgifter som utmanar i matematik.  
    

Få se hur du kan använda matematiken i vardagen.  
    

 

 
  

 

 


