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Sammanfattning 

Matematik är ett av grundskolans kärnämnen, och matematiska kunskaper är avgörande för att 

människan ska klara vardagen i det moderna samhället. Elever är olika motiverade att lära sig 

matematik, och lärare har olika sätt att arbeta för att motivera dem. Studien syftar till att belysa hur 

lärare ser på motivation i matematikämnet och vad lärare gör för att motivera sina elever och 

därigenom få dem att fördjupa ämneskunskaperna. Förväntan-värde-teorin (expectancy-value theory) 

delar upp motivation i inre värde, nyttovärde, personligt värde och kostnad. Med den teorin som 

grund har jag med kvalitativ metod intervjuat lärare. Analysen av materialet visar att det är viktigt att 

läraren har förtroende för eleverna och en realistisk förväntan på vad eleverna redan kan i 

matematikämnet. Nyttovärdet betonas mest och kopplas ofta till läroplanens syfte med 

matematikämnet.  

 

Nyckelord 

Förväntan-värde-teori (expectancy-value theory). Inre värde. Nyttovärde. Personligt värde. Kostnad. 

Förväntningar.  
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1. Inledning 

”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur 

praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är 

nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.” (Lgr11, s. 47).  

Motivation är ett nyckelord i samtalet om skolan och elevers lärande i skolan. Motivation är dock ett 

begrepp med många bottnar. Enligt Muhrman och Samuelsson (Motivaiton för matematik, Skolverket, 

2018) är motivation ”något som en människa kan sakna, skaffa sig eller förse någon annan med, vilket 

leder till begreppet motivera som kan förklaras som att man förser sig själv eller andra med det som är 

substansen för motivation.” Thomson och Wery från North Carolina State University lyfter fram i 

artikeln Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students (2013) att 

”i allmänhet definieras motivation som individens önskan att delta i lärandeprocessen”. De förklarar 

vidare med två motivationsteorier vad det kan vara som driver en person till att utföra handlingar. 

Thomson et al., (2013) tar upp att ”lärare kan påverka elevernas attityder och övertygelser om att lära 

sig, och underlätta inlärning för egen skull.”  

Skolans uppdrag är, enligt Lgr 11, att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära. Motivation är därmed ett spännande fenomen som både behöver förstås och kunna förmedlas 

av lärare i grundskolan. Lärare ska lära ut kunskaper i olika skolämnen så att eleverna i framtiden kan 

använda dem, i sina yrken och för att klara sig i samhället. En utmaning för lärarna är hur de ska 

kunna skapa förutsättningar som gör eleverna motiverade att vilja lära sig. Motivation är viktig för 

både lärare och elever. Om elever är omotiverade kommer de varken att vilja studera eller utveckla 

kunskaper som väcker den livslånga lusten att ständigt lära sig mer.  

Undersökningar som gjorts visar att motivationen i matematikämnet minskar hos elever i grundskolan 

och att ”den avtagande motivationen sätts i samband med att matematiken börjar bli mer abstrakt i 

skolan och inte längre är lika verklighetsanknuten som tidigare” (Skolverket, 2018) och att ”känslor 

har stor betydelse för hur elever tänker om sin egen förmåga och hur de väljer att agera i olika 

situationer.” (Skolverket, 2018).  Elever får således svårare för ämnet när matematiken i högre 

årskurser blir mer komplicerad och teoretisk, vilket leder till att de känner en matematikänglsan som 

gör att motivation inför matematikämnet sjunker och ämnet får en negativ klang hos eleverna.  

Till denna negativa syn på matematik kopplas inte bara elevernas självkänsla inför att lära sig ämnet 

utan även deras resultat när de har prov eller ska testa sina kunskaper. Enligt Statistiska Centralbyråns 

statistik över resultaten i de nationella proven har andelen elever som uppnått högre betyg som B och 

A i ämnet minskat på riksnivå från 2015 till 2018 (SCB, 2018). Det är okänt i vilken utsträckning detta 

direkt går att härleda till elevernas motivation, men klart är om man inte har en positiv inställning till 

att vilja lära sig ämnet så kommer det att påverka resultaten. 
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Min undersökning handlar om hur lärare ser på sin egen motivation i matematikundervisningen och 

vad lärare gör för att motivaterna sina elever. Till vardags beskrivs ofta motivation som drivkraft till 

att vilja göra någonting (Ahl, 2004). Alla funderar då och då över varför vi gör det vi gör. Svaret 

kommer att variera från person till person och tillfälle till tillfälle, men det finns skäl till att vi gör det 

vi gör. I slutet av en lång akademisk utbildning, för att ta ett närliggande exempel, vill studenten knyta 

ihop säcken och komma ut i arbetslivet. I grundskolan är sannolikt belöningen av att göra 

matematikläxan mer avlägsen. Motivation blir därför en närvarande faktor i varje lärarens vardag. 

Valet av ämne är också inspirerat av personliga erfarenheter och de attityder som observerades under 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Även jag själv tyckte under grundskolan att matematik var ett 

svårt ämne, men med tiden har jag funnit det mer och mer intressant, särskilt under studietiden på 

universitet. Jag vet av egen erfarenhet att motivation kan förändra attityden hos elever som tycker att 

ämnet är svårt, inte har någon lust att lära sig eller känner hopplöshet inför sin egen förmåga. Även i 

relation till elever som känner sig motiverade och vill lära sig nya kunskaper, är det intressant att 

studera olika aspekter av motivation.  

Det finns olika metoder att motivera elever i skolan. Läroplanen (Lgr11) anger som ett av skolans mål 

att elever ska få ”en livslång lust att lära” (Lgr11, s. 7), dock sägs inget om hur man som lärare ska gå 

tillväga för att göra det. Ordet ”motivation” nämns överhuvudtaget inte, utan frågan lämnas till lärarna 

själva. Därför är det angeläget att undersöka vad lärare gör, och kan göra, för att motivera sina elever i 

matematikämnet.  

2. Syfte 
Denna studie syftar till att analysera hur lärare ser på motivation i ämnet matematik och vilka 

strategier lärare använder för att motivera sina elever i matematikämnet. 

2.1 Forskningsfrågor:  

 Vad är motivation enligt lärare i årskurs 5-6? 

 Vilken betydelse har motivationen för lärande i matematik, enligt lärare? 

 Vilka strategier har lärare för att motivera elever i matematikämnet?  

3. Bakgrund och forskningsgenomgång  
Genom att uppmuntra elever till att nå de mål som anges i läroplanen ska skolan förmedla kunskaper 

så att eleverna är rustade för ett självständigt liv i det svenska samhället. Ämnet matematik har i Lgr11 

som syfte att lära eleverna:  

– ”Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder.  

– Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
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– Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter 

– Förstå och följa matematiska resonemang, och 

– Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutresultat.”  

Motivation är en företeelse som är viktig i sig själv eftersom den påverkar hur mycket och på vilket 

sätt eleverna lär sig. Motivation inverkar inte bara på elever utan även på läraren. Den är beroende av 

olika faktorer som i sin tur skapar förutsättningar för hur motivationen i skolarbetet utvecklas. Lgr11 

anger att skolan ska ge eleverna lust att lära sig kunskaper i olika ämnen. Den nämner dock inget om 

vilket tillvägagångssätt som en lärare kan eller ska använda sig av för att se till att eleverna ska nå 

lusten och motivationen att lära. Motivation blir därför avgörande för hur mycket och på vilket sätt 

elever lär sig, eller hur man når ett mål. Därför är det viktigt hur lärare ser på och arbetar med 

motivation i skolan.  

Motivation kan exempelvis ses som en process för att nå ett mål som elever och/eller lärare har satt 

upp. Förväntan på att man ska lära sig något som kommer till nytta kan vara motiverande. För lärarens 

del skapas då motivationen i de resultat och den tillfredsställelse som eleverna når, när de har fått nya, 

nyttiga kunskaper. Som det uttrycks i William (2016, s. 162) ”I mycket av det som skrivs om 

motivation i skolan behandlas den nästan som en substans i elevernas hjärnor. Vissa elever har mycket 

av den, och andra har mindre. När eleverna inte lär sig beror det på bristande motivation.” 

3.1 Motivationsteorier  

Umeå universitets kurs ”Bedömning för lärande” tar upp ämnet motivation, vad som är gemensamt för 

olika sätt att se på motivation, vad motivation innebär och vilka faktorer som är involverade i 

motivation. Följande framhålls gällande motivation:  

– Involverar medvetna överväganden.  

– Är ömsesidigt relaterad till utfallet av beteendet. 

– Är komplex; involverar personliga, sociala och situationsbundna faktorer. 

– Bärs av olika faktorer, vars betydelse kan förändras i takt med att personen utvecklas. 

(Palm, 2016, Bedömning för lärande, Umeå universitet,) 

Det finns fem teorier om motivation: Expectancy-value theory, Achievement goal theory, Self-

determination theory, Self-worth theory och Attribution theory. Dessa teorier tydliggör olika 

drivkrafter och faktorer som driver motivationen hos personer och vad det är man kan sträva efter eller 

vad som motiverar en person. I achievement goal theory handlar det i korthet om att ”Denna 

motivationsteori fokuserar på vilka mål eleverna har.” Attribution theory ”fokuserar på att människor 

motiveras av målet att förstå sig själva och sin omgivning. Människor försöker då speciellt förstå 

orsakerna till egna och andras beteenden.” (Palm, 2016)  
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Flera forskare betonar elevernas egna erfarenheter som grund för motivation. Bland andra Albert 

Bandura visar att en stor påverkansfaktor för elevens tro att klara en uppgift är egna upplevda 

erfarenheter av att klara liknande uppgifter. Bandura använder termen självförmåga om denna tilltro 

till sig själv. Självförmågan har visat sig öka om eleven får hjälp att koppla ihop framgång med att 

man har ansträngt sig. Att hjälpa elever att sätta närliggande mål (t ex mål för lektionen) har också 

visat sig stärka deras tro på att de kan lära sig en viss sak, mer än om de sätter mer avlägsna mål längre 

bort i tiden. (Skaalvik och Skaalvik, 2017, s. 13-17) 

3.2 Liknande studier kring matematik och motivation 

Mikaela Thorén drar i en studie slutsatsen att läraren är en central aktör för att elevernas motivation i 

matematikämnet ska behållas (Thorén, 2007). Lärarens entusiasm för ämnet och förmåga att dels 

variera, dels individualisera undervisningen beskrivs som avgörande för resultaten. Lärarens förmåga 

att se varje elev och på olika sätt uppmuntra framsteg är här central för individuell bekräftelse. Idealet 

är ”ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga och vågar diskutera och dela med sig 

av sina uträkningsstrategier utan risk att känna sig misslyckad vid felaktiga eller svårtolkade svar” 

(Thorén, 2007). Mikaela Thoréns studie pekar också på värdet av att läraren lär känna varje elev så väl 

att det går att avgöra vad som orsakar fel, om det är slarvfel eller okunskap. Som hinder för elevers 

motivation anger de av henne intervjuade lärarna bland annat att föräldrar överför sin egen negativa 

hållning till ämnet till barnet, att det kan finnas grupptryck bland eleverna och att stora klasser minskar 

den individuella tiden mellan elev och lärare (Thorén, 2007). 

En undersökning, genomförd av Karin Klingberg och Simone Leach (2011), visar att undervisningen i 

matematik blir mer meningsfull då eleverna förstår varför de lär sig något nytt och vikten av att 

matematikuppgifter är förankrade i verkliga situationer. De har intervjuat elever i årskurserna 2, 5 och 

9, vilket ger perspektiv som kompletterar lärarnas erfarenheter och reflektioner. Ju äldre eleverna är, ju 

fler nyttoaspekter av matematik kan de se. Samtliga elever betonar också det värdefulla i att ha en 

engagerad matematiklärare som är intresserad av sitt ämne, eftersom den positiva attityden påverkar 

elevernas motivation. Gemensam nämnare för elevernas svar är uppfattningen att fler inslag av 

praktisk och lekfull matematik skulle hjälpa dem att komma vidare i matematikarbetet (Klingberg & 

Leach, 2011). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Denna undersökning tar utgångspunkt i ”expectancy-value teory” (Eccles och Wigfield, 2002) som 

hädanefter betecknas förväntan-värde-teorin. Enligt denna teori finns ett positivt samband mellan 

känslan av att ha egen kompetens inom ett område och känslan av att området i fråga har ett värde 

(Skaalvik och Skaalvik, 2017). Nedan redogörs för teorins centrala delar och hur teorin relaterar till 
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den för undersökningen också centrala teorin om”self-effiacy” eller ”självförmåga” (Bandura, A. 

1994). 

4.1 Motivationsteori: förväntan-värde-teori 

Förväntan-värde-teorin – ursprungligen definerad av Jacquelynne S. Eccles, professor i pedagogik och 

psykologi, i samverkan med Allan Wigfield, professor i psykologi  (Motivational belifes, values, and 

goles, 2002) – utgår från att två faktorer är avgörande för vilken grad av motivation en människa har 

för att genomföra en handling: 1) I vilken utsträckning man tror att man kommer att klara av 

handlingen, d.v.s. förväntan att lyckas (expectancy of success). 2) vilket värde (value) man bedömer 

att handlingen kan ge.  

 

Teorin utgår från människors sätt att välja, hur ihärdiga vi är att nå våra mål och vilka sätt vi använder 

för att nå dem (Eccles et al., 2002). Detta kan förklaras av hur god förmåga vi tror att vi har att arbeta 

för att nå målen och av hur stort värde vi tillmäter mål som vi själva vill nå (Wigfield, Tonks & 

Klauda, 2009).  

 

I lärarutbildningen omsätts teorin i budskap till studenter i stil med: ”Om jag tror att jag kommer att 

lyckas med en uppgift eller lära mig något nyttigt, så kommer jag att vara mer motiverad att försöka 

mig på uppgiften.” (Palm, 2016)  

 

Det motiverade beteendet kan vara en omfattande arbetsinsats, att ”hålla i längden” och t.ex. orka 

plugga vidare även när det tar emot, eller att medvetet och aktivt välja aktiviteter som främjar 

möjligheten att nå önskade mål (Wigfield, Tonks & Lutz Klauda, 2009). Drivkraften för att beteendet 

ska bli av, är förväntningarna att lyckas och det värde som den nya kunskapen eller erfarenheten har 

för människan (Eccles et al., 2002). 

 

Förväntan-värde-teorin enligt Eccles och Wigfield knyter på flera sätt an till teorin om ”självförmåga” 

som Albert Bandura har formulerat. Bandura menar att utan en stark tro på den egna förmågan är 

kunskap och skicklighet inte tillräckliga för att kunna utföra de handlingar som krävs för att uppnå 

önskade mål (Eccles et al., 2002). Enligt teorin väljer människor dessutom att genomföra den handling 

som de tror sig kunna utföra allra bäst (Bandura, A. 1994).  

 

Det finns dock betydande skillnader mellan teorierna presenterade ovan. Bandura knyter sin teori till 

hur bra en person tror sig kunna klara en mycket specifik uppgift (Bandura, A 1977, 1997, 2006, 

2012). Den egna förmågan är endast en orsak till de förväntningar personen har på sig själv, och 

istället betonas starkt värdet som aktiviteten, t.ex. studier i ett skolämne, kan ha för personen 

(Wigfield, Tonks & Klauda, 2009). 
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Motivation kan, enligt Eccles och Wigfield, gälla vilka förväntningar man har på en uppgift, 

exempelvis att med godkänt klara ett prov utan att överanstränga sig. Det kan också handla om att det 

finns ett värde som kan vinnas, exempelvis en belöning, om man klarar det man har förväntningar på 

(Eccles et al., 2002)  

I exemplet med ett prov i grundskolan är båda aspekterna intressanta: Att lyckas nå godkänt i provet 

gör att kursen avslutas och en ny kan påbörjas. Att vinna kunskapen, som plugget ger, gör att man med 

kompetens och trygghet kan klara olika situationer.  

Eccles och Wigfield (2002) menar att värdet kan komma till uttryck på fyra olika vis: Inre värde, 

nyttovärde, personligt värde och kostnad. Dessa faktorer är intressanta för att förstå lärarens syn på 

motivation och hur lärare uppfattar sina elever. 

 

4.1.1 Inre värde 

Inre värde representerar glädje och positiva känslor som en viss aktivitet ger människan enligt Eccles 

och Wigfield (2002). Inre värde uttrycker intresse. När intresset är stort behövs inte så mycket yttre 

stimulans, så många incitament eller så mycket kontroll som när intresset är litet. Den som är 

intresserad sätter upp egna mål, tar initiativ och driver på (Skaalvik och Skaalvik, 2017, s. 49). 

 

4.1.2 Nyttovärde 

Nyttovärdet bygger på att människan har insikt i att t.ex. kunskap i ett skolämne blir till nytta i 

framtiden enligt Eccles och Wigfield (2000). Den som har tydliga planer för sin framtid vet också vad 

som behövs för att de ska kunna bli verklighet. Nyttovärdet kan höra samman med drömmen om ett 

framtida yrke eller det mera näraliggande, att behärska ett nytt språk på utlandsresan (Skaalvik och 

Skaalvik, 2017, s. 50). 

 

4.1.3 Personligt värde 

Personligt värde handlar om identitet eller självbild enligt Eccles och Wigfield (2000). När en person 

uppfattar sig vara kunnig i en viss sak och sedan lyckas med just det, blir det en bekräftelse som lockar 

till fler aktiviteter av samma slag. (Skaalvik och Skaalvik, 2017, s. 50) 

 

4.1.4 Kostnad 

De inre, nyttiga eller personliga värdena är alla positiva. Till skillnad från dem är kostnad ett negativt 

värde. Kostnad i en lärande situation är t.ex. när studierna fordrar så mycket tid att personen inte får tid 

att träffa sina vänner, enligt Eccles och Wigfield (2000). En annan kostnad är när personen inte klarar 

av t.ex. en läxa eller ett prov och därför får negativa tankar om sig själv och sin förmåga. Sådan 

negativ känsla kan i sin tur påverka beteendet, leda till ångest och att personen försöker dölja sitt 

misslyckande. (Skaalvik och Skaalvik, 2017, s. 50, 51 och 38) 
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5. Metod  

För att undersöka vad lärare gör för att motivera sina elever i matematiken intervjuades lärare från 

olika skolor. Det här arbetet är en kvalitativ studie, och intervjumetoden används för att ta reda på 

mera om hur lärare ser på och arbetar med motivation.  

5.1 Urval 

Intervjuerna gjordes med lärare som undervisar i matematik för åk 5 och 6. Dessa årskurser valdes 

med vägledning av en äldre rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket 2003) som 

visar att det är i dessa årskurser man kan se om elever har svårt med matematikämnet. Lärare i dessa 

årskurser känner i regel sina klasser väl. De kan berätta vad eleverna har arbetat med och tala om hur 

de har arbetat med att motivera eleverna från åk 4 till den årskursen som de har nu. Dessa lärare kan 

berätta om hur elevernas motivation och lust att vilja lära sig matematik har sett ut och hur det ser ut 

just nu i klassen. Därmed ges svar på frågor om hur lärare ser på motivation i skolan och vad de gör 

för att motivera sina elever till att ge dem lust att lära sig matematik. Avsikten med intervjuerna är att 

få en bild av hur lärare ser på motivation i matematik och vad lärare gör för att se till att eleverna inte 

tappar intresset för matematikämnet.  

Lärarna som intervjuades representerar olika åldrar och erfarenheter. Några har verkat som lärare i 

flera årtionden och gjorde sina egna lärarstudier i en annan undervisningsperiod med delvis andra 

metoder och ideal. Andra har en kortare erfarenhet inom yrket, varav en hade endast tre år.   

5.2 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa strukturerade intervjuer med lärare är en metod som passar syftet väl för att ”samtal ger en 

inblick i personernas livsvärld – ofta genom berättelser och historier” (Christoffersen och 

Johannessen, 2015, s. 83). I dessa samtal ges mottagarna möjlighet att resonera och spontant framföra 

sin syn på motivation. Eftersom denna studie undersöker lärares egna uppfattningar kring motivation i 

matematikämnet framstår intervjuer som en lämpligare metod än att skicka ut en enkät för att göra 

undersökningen. Med den teori som används här skulle det också bli svårare att tolka lärares svar om 

svaren endast gavs via enkäter än genom personliga intervjuer med möjlighet till fördjupande 

följdfrågor.   

Vid användning av kvalitativ analys blir det intervjuarens uppgift att i efterhand systematisera 

intervjumaterialet. Vid användning av kvantitativa metoder sker systematiseringen på förhand vid 

utformningen av själva intervjuformuläret. Genom en kvalitativ ansats är det möjligt att även analysera 

varför intervjupersonerna ger uttryck för en viss uppfattning. Därmed anpassas intervjuerna till 

mottagaren samtidigt som materialet blir betydligt mer substantiellt att analysera (Christoffersen och 

Johannessen, 2015, s. 90-95). 
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5.3 Procedur 

Intervjuerna förbereddes med frågor om motivation som strukturerats för att fungera vid en 

sammanhängande intervju om lärarnas arbetserfarenhet, matematikämnet, motivation och vad dessa 

lärare gör för att motivera sina elever i ämnet (se bilaga 2). Genom att få tillfälle att intervjua lärarna 

direkt vid personliga möten, kunde följdfrågor ställas och respondenterna uppmanas att mera i detalj 

beskriva det som var oklart under intervjun.  

För att nå lärarna söktes kontakt med olika skolor. I mejl till lärarna berättade jag kort vem jag är, om 

mitt arbete och frågade om de skulle vara villiga att ställa upp på en intervju. Här skrevs också att det 

var frivilligt att medverka och att lärarna blir anonyma i arbetet (se bilaga 1). När svaren kom 

bestämdes datum då vi möttes och hen intervjuades om motivation i matematik. Intervjufrågorna finns 

i bilaga 2.  

5.4 Databearbetning och analys 

Eftersom metoden för att få svar på forskningsfrågorna är att göra kvalitativa intervjuer spelades 

samtalen in. Fem lärare intervjuades, varje intervju var cirka 30 minuter lång och samtalen 

transkriberades. Efter transkriberingen studerades varje lärares svar och analyserades med stöd av 

förväntan-värde-teorin. Svaren analyseras för att identifiera mönster av olika slag i synen på 

motivation. Vid analysen fokuserades på att relatera lärarnas svar till teorin och dess olika aspekter.  

I genomgång av materialet har särskild vikt lagts vid ord och innehåll som lärarna använder för att 

beskriva motivation och som knyter an till förväntan-värde-teorin. Teorins två huvudbeståndsdelar – 

förväntan och värde – har fungerat som verktyg vid analys. Lärarnas svar har också studerats i relation 

till förväntan-värde-teorins olika definitioner av förväntan och belyses av de svar som lärare gav om 

förväntningar på eleverna och vad de ska kunna prestera i ämnet. Även andra delen av teorin som är 

värde studeras, d.v.s inre värde, nyttovärde, personligt värde och kostnad. Som exempel om lärare 

säger att det är viktigt för elever att kunna använda matematik ute i samhället, innebär det att lärare ser 

det som ett nyttovärde enligt teorin. Värdet enligt teorin betyder det att det finns en nytta att elever har 

kunskaper i matematikämnet som de sedan kan använda i framtiden. 

En brist med denna metod är att en student som är oerfaren i yrket har svårare att ringa in de mest 

relevanta följdfrågorna än en mer erfaren lärare skulle ha. Kvaliteten på den information som kommer 

ur intervjuerna påverkas också av interaktionen mellan intervjuaren och den som blir intervjuad.  

6. Undersökning  

Nedan redovisas de svar som lärarna gav. För att inte röja deras identitet kallas de för lärare 1, lärare 2 

o.s.v. I referaten kan man följa varje lärares svar på de frågor som ställdes till dem.   

Frågorna har strukturerats upp och under varje fråga refereras lärarnas svar. Många av lärarna gav 

långa svar på vissa av frågorna. Därför redovisas här det mest relevanta i svaren, relaterat till de  
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framlyfta frågorna. Intervjuerna i sin helhet finns utskrivna hos författaren. Ordningen på vilken lärare 

som besvarar frågorna är lika vid alla frågor. Första läraren som intervjuades och svarar benämns 

(Lärare 1) och nästa lärare som svarar på frågan kallas (Lärare 2).  

6.1 Lärares erfarenheter 

Fråga 1: Hur länge har du jobbat som lärare? 

Stor spännvidd finns. Intervjupersonerna har arbetat olika lång tid och gått sin lärarutbildning i olika 

skeden. Därmed har synen på pedagogik och didaktik varierat under deras studie- och arbetstid.  

 

Den första frågan ger svar på hur länge intervjupersonerna har arbetat som lärare. Det visar sig att de 

har arbetat allt från tre till fyrtio år. Svaren bekräftar det som var avsikten; att få del av erfarenheter 

från lärare som har olika lång tid i läraryrket. Det ger en bredd i undersökningen.  

Lärare med olika lång bakgrund i sitt yrke har gått lärarutbildning i olika skeden, och de har inlett sitt 

yrkesarbete i olika tider och under olika läroplaner. Ideal, pedagogik och didaktik i den svenska skolan 

har varierat mellan årtiondena och det har rimligen påverkat lärarnas förhållningssätt.  

6.2  Lärares definition av motivation 

Fråga 2: Om du skulle beskriva med dina egna ord. Hur definierar du vad motivation är? /Vad är 

motivation för dig? 

Bred beskrivning av motivation i svaren. Inre och yttre faktorer är något som driver lärare och 

elever till att kunna uppnå ett mål som gör att eleverna bli bättre i ett ämne. Elever kan också ha 

andra svårigheter som dämpar motivationen i matematikämnet.  

 

Utgångspunkt för intervjun var respektive lärares definition av det som är kärnan i studien; motivation. 

Lärarna gav liknande beskrivning av hur de tyder vad motivation innebär. Enligt dem så är motivation 

en ”drivkraft” eller något som ”får en att vilja göra någonting”. Några av lärarna kom dock även med 

utförligare beskrivningar och förklaringar till vad de menar med motivation.  

Lärarna berättar här också varifrån de tror att eleverna får sin motivation, vilket ger en bild av vad 

elevernas mål och värde är med att vilja lära sig någonting. Det lärarna nämner är inre och yttre 

faktorer som påverkar eleverna: Deras föräldrars förväntningar, men också deras eget intresse att vilja 

lära.  

En av lärarna lyfte fram att det som driver motivation är att nå ett mål, men också något som 

intresserar en själv så att man känner tillfredställelse och tycker det man gör är kul. Hen sa att många 

har en inre motivation, att de vill bli bra på någonting, bland annat matematik, att de vill lära sig det 

här för de tycker att det är intressant och roligt. 
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En annan lärare talade om att motivation bygger på ett intresse, och betonade att den som är motiverad 

till att göra något också måste kunna bevara och ta vara på den motivationen på bra sätt. Hen kom 

dock inte med några exempel på hur man kan ta tillvara den motivation som man har och får. Hen sa 

också är man inte motiverad, då måste man få hjälp utifrån att bli det, så att viljan väcks.   

Åter en annan lärare betonar dels viljan att nå ett visst resultat, dels att man gör saker för att bli 

utvecklad på något sätt. Att man får tillfredställelse av något slag är också viktigt. ”Det där som gör att 

man blir glad, det motiverar mig.”, säger läraren.  

Lärare 5 uppmärksammar att elever kan ha andra svårigheter som i själva verket är grund för 

svårigheter i matematik. Det kan vara svårt att motivera dem i ämnet om de till exempel tycker att det 

är jobbigt att skriva. Läraren lyfter fram att varje elev är unik och att det gäller för läraren att tänka på 

att läs- och skrivsvårigheter kan hindra motivation och prestation i matematik.  

6.3 Lärares bedömning av motivationens betydelse i matematikundervisning 

Lärarnas syn på betydelsen av motivation belyses i svar på nästa fråga: 

Fråga 3: Är motivation viktigt för dig som lärare när det kommer till att undervisa eleverna i 

matematikämnet? 

Alla lärare var överens om att motivation är avgörande. De nämner olika situationer de har mött 

under sitt yrke med matematikundervisning och vad de gör för att stödja eleverna i ämnet. 

Exempelvis variera undervisningen, att man tydliggör för eleverna vad målet är med ämnet och att 

få dem engagerade i ämnet. 

 

Alla lärare var eniga om att det är viktigt med motivtion när det kommer till att undervisa i ämnet, men 

lärarna kom med följdbeskrivningar på vad de menade med sina uttalanden. En del av lärarna stannade 

inte vid att bara svara ja, och lärarnas utvecklade svar gav fler perspektiv för att förstå varför de anser 

att motivation är viktigt för en lärare. 

Att säga vad elever ska göra hjälper inte, om inte elever får veta varför de ska göra en uppgift, anser 

lärare 1. Det måste vara tydligt att den som gör sin läxa och förbereder sig för prov, belönas med både 

kunskap och att få gå vidare till andra uppgifter. Därmed uppmuntras eleverna att lägga ner mer energi 

och mer tid på sitt arbete. Även kunskaperna ökar mer än om skolarbetet bara sker plikttroget.   

Lärare 2 berättar om sitt möte med helt omotiverade elever som alls inte ser varför man har matematik 

i skolan. Det är svåra problem att ställas inför, och läraren måste då göra om sin undervisning för att 

motivera dem. Här kom läraren med exempel på vad man kan göra: Undervisningen kan varieras så att 

matematik blandas in i andra ämnen. Andra böcker kan används så eleverna inser att matematik inte 

bara är ett ämne i skolan utan att det finns i hela samhället. Genom varierad undervisning kan man få 

med eleverna och motivera dem, till exempel genom att bryta upp undervisningen från den mer 
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vanliga lektionsformen till en praktisk aktivitet eller ett gränsöverskridande projekt där flera 

skolämnen kombineras. 

Lärare 4 tycker själv att matematik är ett av de roligare ämnena att arbeta med, och när någonting är 

roligt så blir man motiverad. ”Så att det är roligt, det är viktigt.”, säger hen och tillägger: ”Är man inte 

motiverad för ämnet, så blir man inte heller bra lärare i det.” Den här läraren understryker värdet av 

den egna drivkraften, d.v.s. att vara så engagerad och motiverad i ett ämne att arbetet blir roligt för en 

själv och därmed för eleverna. När något blir kul så blir man en bra lärare och det i sin tur ger glädje 

och motivation till eleverna.  

6.4  Lärares initiativ för att motivera elever 

Fråga 4: Vad gör du för att se till att eleverna håller sig motiverade i matematik? 

Många beskrivningar ges här från lärarna på deras sätt att uppmuntra och motivera eleverna. Det 

kan vara att läraren lyfter fram varför elever måste kunna ämnet eller för att de kommer få betyg i 

ämnet. Matematik kan inkluderas i andra ämnen. Läraren kan få eleverna att utgå från en 

kunskapsnivå som passar var och en av dem. Mål kan sättas under varje mattelektion så att eleverna 

vet vad de ska ha gjort efter varje lektion. Undervisningen kan också varieras med att lärare 

använder och visar hur man kan använda sig av matematik utanför skolan.  

 

Denna fråga bygger vidare från den tidigare och är till för att få en bild av vad lärarna gör för att 

motivera eleverna i ämnet. Det måste finnas något som lärarna gör för att motivera eleverna i 

undervisningen så att de ska lyckas i matematikämnet. Lärarna gav olika svar och använder olika 

metoderna för att få eleverna att lyckas.  

Den första läraren ser detta som en verklig utmaning och menar att strategierna måste vara olika för 

olika elever. För de elever som läraren vet är kunniga och vill lyckas, gäller det att påminna om att de 

redan är en god bit på väg och att de har bra förutsättningar att lyckas. För dem som är mindre 

motiverade kan det i årskurs 6 fungera med ”betygskortet”, menar hen, d v s att fråga vilket betyg 

respektive elev siktar på och att förklara vad de då måste klara. Betygen lyfter frågan från vad eleverna 

känner just nu, om de är motiverade att lära, till att se nyttan av att gå ut årskurs 6 med godkänt betyg.  

Nästa lärare relaterar till sina nuvarande elever som med stor glädje arbetar i matematikämnet. Värt att 

notera, menar hen, är dock att det är bara när eleverna arbetar i matematikboken som de uppfattar att 

de studerar just matematik. När läraren integrerar matematik i samhällskunskap eller historia, då 

undrar eleverna när de ska ha matematik. Det är ett tecken på att eleverna inte ser den breda allmänna 

funktionen av matematik. Lärarens ambition är att eleverna ska se matematik som universellt och 

främjar det genom att sätta ihop olika ämnen. Samma lärare påpekar också brist på överensstämmelse 

mellan mattelyftets extra undervisningstimme och den lärobok som används. Klassen hinner slutföra 

arbetet i matematikböckerna långt innan läsåret är slut. Det ställer krav på läraren att fylla på andra 
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matematikuppgifter och hen vill gärna då fortsätta med undervisning som bekräftar att matematik hela 

tiden behövs för att klara sig i samhället.   

Den tredje läraren försöker få eleverna att förstå att matematikundervisningen måste utgå från vad de 

var och en kan. Det gäller att få ”jobba på rätt nivå”, oavsett om man har svårt för sig eller är väldigt 

duktig. Läraren vill att varje elev ska känna att det är värde i det hen gör, att hen förstår och kan 

utvecklas och bli bättre. Undervisningen måste vara meningsfull för alla. Många gånger läggs så stort 

fokus på dem som behöver mycket hjälp och stöd, att de duktiga eleverna inte får tillräckligt med 

uppmärksamhet. Duktiga elever ska inte behöva stå stilla i sitt lärande. Läraren måste ha tid att arbeta 

med alla sina elever, menar den här läraren. Själv betonar hen att alla elever ska ha samma bas och 

sedan kunna arbeta vidare på egna vägar. 

Lärare 4 poängterar att motivationen för eleverna är väldigt olika. En del elever motiveras av att 

komma framåt så mycket som möjligt och få höga betyg, men det gör inte alla elever. För att hålla 

dem motiverade så sätter den här läraren upp mål för varje lektion. 

Lärare 5 arbetar genom att uppmuntra och berömma. Hen vill också göra matematikundervisningen 

rolig. Vid önskan om förtydligande av vad rolig undervisning kan vara, ger läraren ett exempel: ”Det 

kan vara en lektion då det händer något annorlunda, när man har ett ämne, procenträkning säger vi. Jag 

tog dit en massa Ellos kataloger som jag hade. Du vet klädföretaget. Så fick dom räkna ut vad kostade, 

det där de har handlat. Ja, det kostade 190 kr. Men idag är det ju så att nu lämnar den här firman 20 

procents rabatt på det här, vad ska du då betala? Så pratar man och diskuterar om det här konkreta.” 

6.5  Lärares syn på sina egna förväntningar på matematikundervisning 

Här beskriver lärarna hur de ser på de förväntningar och det värde som de själva kan sätta på 

matematikundervisningen. Frågan anknyter till den andra forskningsfrågan, då en motivationsteori 

handlar om förväntan.   

Fråga 5: Sätter du några förväntningar eller något värde på matematikundervisningen? Eller någon 

förväntan på vad dina elever redan kan? 

Lärarna är överrens om att de förväntningar man sätter i matematikundervisningen ska vara rimliga. 

Om eleverna ska börja på ett nytt område är deras förkunskaper avgörande för på vilken nivå läraren 

lägger undervisningen. Förväntningar gäller inte bara lärare, utan eleverna ska också veta vad som 

förväntas av dem och vad det är som krävs att de ska lära sig och vad de ska nå för mål inom 

matematikområdet.  

 

Lärare 1 säger att hen förväntar sig ganska mycket av sina elever, att de ska uppnå mål och att de ska 

förstå det värde matematiken har för dem som människor. Första förväntan är alltid att eleverna ska 

göra sina uppgifter och att de ska göra sitt bästa för att klara dem. När klassen är på väg in i ett nytt 
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område inom matematiken satsar läraren på en gemensam start som skapar glädje och engagemang 

och belyser värdet av varför man ska kunna detta.  

Lärare 2 har en förväntan på elevernas förkunskaper, att de till exempel känner till vissa begrepp. 

Förkunskaperna avgör hur och på vilken nivå läraren kan undervisa. Är förkunskaperna sämre än 

läraren hade räknat med, måste undervisningen anpassas. Läraren har tydliga mål vart respektive del 

av matematikundervisningen ska leda och vad eleverna ska kunna efteråt. Lärarens förväntan på vad 

eleverna ska klara att nå styr hela arbetssättet. Läraren säger att det är naturligt att ibland hamna på 

villovägar, men då gäller det att påminna både sig själv och eleverna om vad slutmålet är. 

”Förväntningar är viktiga.”, understryker läraren. 

Även den tredje läraren säger att det är jätteviktigt att sätta förväntningar på eleverna; att de får veta 

vad som förväntas av dem i den här årskursen och för att uppnå det betyg som de strävar efter. Den här 

läraren menar att elevernas förståelse och därmed motivation ökar med deras ålder. Det blir lättare och 

lättare ju äldre eleverna är att jobba med det egna ansvaret, att få dem att tänka ”ja, jag gör det här för 

min egen skull, ...  inte för mina föräldrars skull eller för frökens skull”.  

Lärare 4 menar att det är självklart att ha förväntningar på undervisningen. Läraren förklarar alltid det 

för eleverna, i början på varje arbetsområde: Det är ni som ska lära er, det är ni som ska få kunskap. 

Undervisningen ska åstadkomma detta.  

Den femte läraren framhåller grundkunskaperna och vikten av att läraren vet på vilken nivå varje elev 

ligger. Det styr vilka krav läraren kan ställa. ”Det gäller att jobba så att alla dom förväntningar jag har 

är realistiska, jag måste lära känna eleverna”, säger hen. Alltför stora krav leder till känsla av 

misslyckande. Hen säger att det i regel går bra att lära känna eleverna väl och att sedan ställa rimliga 

krav på varje elev, helt individuellt.  

6.6  Lärares initiativ för att skapa värde i matematikundervisningen 

Här beskriver de intervjuade lärarna vad de gör för att eleverna ska inse värdet av matematik-

undervisning.  

Fråga 6: Hur gör du för att skapa ett värde för eleverna i matematikundervisningen? 

Värdet i matematiken handlar om att eleverna ska kunna använda kunskaperna de lär sig och 

använda dem utanför skolan.  

 

Värdet är som det står i teoridelen uppdelat i fyra katerogier. De olika kategorierna beskriver vad det 

är som gör att en elev eller lärare hittar motiv varför detta är viktigt för mig. Att ha kunskaper i 

matematik kommer att hjälpa i många situationer i vardagen, även om man som barn inte kan tro det. 

Många av lärarnas svar i studien bekräftar att om eleverna kan se nyttan av matematikämnet och förstå 
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hur man kan använda matematik i sin egen vardag, skapar man ett värde för eleverna som motiverar 

dem varför matematik är viktigt att kunna.  

Lärare 1 brukar berätta för eleverna om konkreta situationer när man behöver kunna räkna: ”Hur 

mycket tapet du ska sätta upp och då måste du ha koll på det här med meter. Ja, alla mått när du bakar, 

då använder du jättemycket matematik.” Hen kopplar matematiken till verkligheten, belyser att 

matematik används hela tiden. Matematik fordrar tänkande. Det räcker inte att ha en miniräknare.  

Lärare 2 har erfarenheten att värde skapas när klassen resonerar om matematik. Hen menar att det är 

viktigt att det finns gott om tid för gemensamma samtal och att matematikundervisning inte kan hetsas 

igenom. Yngre elever är ofta positiva till matematik, och genom samtal i klassen kan den positiva 

andan spridas även till dem som tycker att matematik är tråkigt. Det är viktigt att värna den positiva 

hållningen till matematik när eleverna blir äldre, och genom att ha eleverna med i samtalen kan de 

inspirera både sig själva och andra.  

Den tredje läraren markerar att matematik får värde när undervisningen blir verklighetsanknuten. Hen 

medger att olika områden inom matematik är svårare att knyta an till verkligheten än andra. Hen 

menar ändå att eleverna behöver få insikt i hur de kommer att använda kunskaperna.  

Lärare 4 visar värdet av matematik genom konkreta exempel på hur matematik används i vardagliga 

situationer i samhället: ”ska du gå ut och handla, du har 1000 kr och du ska handla ett par byxor och 

en tröja och sen så vill du köpa en ny mus. Okej, musen kostar 500 kr, hur mycket har du kvar då? Ja, 

då är det 500 kr kvar, ska köpa ett par byxor som kostar 325 kr, okej hur mycket har jag kvar för att 

handla för tröja då?”. Sådana exempel visar hur vanligt behovet av matematikkunskaper är och får 

eleverna att inse värdet av kunskaperna. Det motiverar både lärare och elever att fortsätta studierna.  

Den femte läraren har i tidigare svar berättat hur hen arbetar med verklighetsanknutna lektioner och 

uppfattar att det är ett bra sätt att få eleverna att förstå vikten av matematik. Hen är medveten om att 

alla elever inte helt och fullt delar den insikten, och hen påpekar att elevens sociala förhållanden också 

har betydelse för värdesättningen av matematik: ”Man kanske inte alltid ska leta felet i elevens 

motivation, utan varje människa har så mycket annat bakom, ... som sociala bekymmer som kan göra 

att det inte funkar. Så det är inte alltid motivationen för matte som det är fel på, även om det kanske 

visar sig i matten.” 

6.7  Lärares kollegiala samråd om motivation 

Som lärare är du ofta ensam vuxen i klassrummet, och samrådet med lärarkolleger kan vara värdefullt 

för att dela erfarenheter kring hur undervisningen kan göras motiverande. Frågan om lärare talar med 

varandra om motivation får svar som dels betonar vikten av samråd, dels ger exempel på hur detta kan 

gå till. 

Fråga 7: Pratar du med dina lärarkolleger om detta med motivation?   
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Kommunikation i kollegiala samtal hjälper lärare att vara uppmärksamma på elever som kan ha det 

jobbigt eller som är svåra att motivera. Lärare kan genom samtalen få råd om hur man ska motivera 

dessa elever.  

 

Här var lärarna eniga i sina svar och sa att de pratar med sina kolleger om detta med motivation. För 

att få en klarare bild av när det sker, efterfrågades exempel på när och i vilket sammanhang som de 

samråder med lärarkolleger på respektive skola. Läraren har ansvar över sina lektioner som hen ska 

undervisa i och hur hen går tillväga med dem. Som lärare på en skola är man dock inte ensam. En 

lärare kan ha hand om svenska och matematikämnen medan en annan lärare har hand om andra ämnen 

som slöjd, bild, hemkunskap eller annat ämne. När lärare genom olika ämnen möter och lär känna 

samma klass, kan det bli så att de uppfattar klassen eller enskilda elever på olika sätt. Här finns en 

möjlighet till erfarenhetsutbyte och lärande för lärarna. De kan hitta andra vägar till att motivera elever 

eller att undervisa på lektionerna. Lärare kan dela sina kunskaper och se om man kan använda en 

kollegas metoder för att motivera elever i ett ämne där de preseterar sämre. 

Lärare 1 tillstår att det är bara korta stunder som lärarna talar med varandra, men att kollegiala samtal 

kan hjälpa hen att bättre förstå elever. Om läraren vet att en elev är motiverad på andra lektioner men 

inte på de egna, kan hen fråga sin kollega och till exempel få veta om ett intresse som eleven har. 

Genom att uppmärksamma det intresset kan läraren väcka motivation hos eleven.  

Lärare 2 har goda erfarenheter av mattelyftet som betydde att lärarna började tala mycket mer med 

varandra. Det lever kvar också efter satsningen på mattelyft. Den här läraren understyrker 

speciallärarens roll och att samråd med hen är viktiga för att förstå bakgrund till elevers beteende och 

hitta vägar att skapa engagemang och motivation.  

Den tredje läraren berättar om regelbundna enkäter med eleverna. Sådana genomförs i den här 

kommunen och mäter elevernas lust att lära. Kommunen som helhet ligger högt i mätningen gällande 

elevers lust att lära. Den egna skolan ligger högt, men har i den senaste mätningen gått tillbaka något 

och en annan skola har gått upp i topp. Lärarna talar mycket om detta. De försöker också analysera 

vad lust att lära egentligen betyder. Här finns ett ifrågasättande av om stor lust att lära betyder ”att 

allting ska vara så himla kul hela tiden”.  

Den fjärde läraren ger svar som stämmer överens med erfarenheter som lärare 1 delgav. Lärare 4 säger 

att det händer i princip alla klasser att det finns någon omotiverad elev, och att det då är angeläget att 

lyssna med kolleger hur man ska göra för att få den här eleven motiverad. Den formen av 

erfarenhetsutbyte kan ske mellan lärare i alla ämnen.  

Även den femte läraren betonar värdet av bra kollegium och fortlöpande samråd. Hen formulerar det 

så här: ”Ibland så sitter man där och känner och säger ’ååå, jag fattar inte vad ska jag göra? Barnen 

fattar inte det där.’ Ja, då får man input ifrån kolleger: ’Så här gjorde jag, säger någon. Och så här 
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gjorde jag, säger någon annan’ och så bakar jag om det till mitt eget.” Läraren lyssnar således på 

kolleger, granskar alternativ och formar sedan sitt eget sätt att utveckla undervisningen.   

6.8  Lärares önskemål för att främja motivation 

I en öppen fråga framförs önskan att lärarna ska teckna en idealbild av hur de skulle vilja arbeta för ge 

eleverna goda förutsättningar att bli och fortsatt vara motiverade för att studera matematik. Frågan har 

som avsikt att få del av de slutsatser som lärarna drar efter att olika länge ha verkat i yrket. Olika 

erfarenheter kan rimligen leda till olika önskemål och visioner.  

Fråga 8: Om du hade helt fria händer, hur skulle du helst vilja arbeta med eleverna i matematik för att 

deras motivation skulle bibehållas? 

Lärarnas önskemål om de hade fått göra som de vill för att motivera och uppmuntra eleverna i 

matematikämnet är olika: Mera tid, fler material, mer laborativ undervisning för att eleverna ska 

kunna använda matematiken både i teroi och praktik.  

 

Här ger lärarna varierande svar. Två av lärarna önskar att de fick arbeta med mindre grupper, lärare nr 

4 anger maximalt tio elever. Motiv för detta är att verkligen få tid att utifrån varje elevs unika 

förutsättningar kunna bistå med hjälp. Undervisningen ska vara blandad mellan laborativ och teoretisk 

matematik. Lärare 3 betonar glädjen i undervisningen och lärare 5 tydliggörandet av nyttan i det 

verkliga livet med matematikkunskaper. Lärare 2 uppfattar sig redan ha fria händer.  

Även här erhålls beskrivningar från lärarna på vad de skulle vilja ändra i sin matematikundervisning 

för att med stor motivation undervisa eleverna.  

Lärare 1 återkommer till värdet av mindre grupper och därmed möjligheten att få mycket tid för varje 

elev. Hen vill förstärka det praktiska arbetet och efterlyser material som kan gestalta till exempel 

volymer och former. Hen påtalar att kommunen har bristande resurser för att förstärka den praktiska 

delen av matematikundervisningen. Lärarens egen attityd är också viktig: ”att vara positiv med dem 

och peppa på dem”.  

Lärare 4 vill arbeta mer med mix av laborativ och teoretisk matematik. Det laborativa mer för att 

eleverna ska få se vad som sker i matematiken, vad den behövs för. Det teoretiska för att se det 

teoretiska som ändå är. Hen betonar att matematiken kräver god läsförståelse, inte minst när eleverna 

har prov. Det blir ett hinder för elever som har dyslexi eller andra lässtörningar, och skolan borde 

utveckla prov som kan vara muntliga eller praktiska och som prövar samma kunskaper som krångliga 

texter i skriftliga prov. ”Du kan vara hur duktigt på matte som helst, men du fattar inte vad som står.”, 

säger den här läraren och vill åstadkomma en lösning som ger alla elever likvärdiga prov men i olika 

former.  
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Lärare 5 återkommer till värdet av praktiska moment i undervisningen och att eleverna behöver 

omfatta kunskaperna så att de själva kan använda dem i olika praktiska situationer. Hen nämner att 

trots att klassen har varit ute på skolgården och tränat att mäta olika saker, har eleverna inte tagit in 

längdenheterna så att de spontant kan tillämpa dem i slöjdämnet. Läraren uppfattade att eleverna var så 

duktiga och ett test bekräftade deras goda kunskaper om längdenheter. Efter en slöjdlektion hände 

ändå detta: ”Då kommer sen läraren på slöjden och säger, ’ni måste träna längdenheter, de kan 

ingenting’.” Lärare 5 ville med detta exempel stryka under att matematik gång på gång måste 

tillämpas praktiskt för att bli ett naturligt verktyg för eleverna.  

7. Slutsatser och diskussion 
Studien syftar till att belysa hur lärare ser på motivation i matematik och vad lärare gör för att 

motivera sina elever i ämnet. Till stöd används förväntan-värde-teorin utifrån Eccles och Wigfield 

(2002) beskrivning och boken som Skaalvik och Skaalvik (2017) har skrivit. Utifrån dessa har jag 

analyserat intervjuerna som gjordes med lärarna. Här nedan följer nu diskussion om resultaten kring 

förväntan och de värden som uppfattades vid intervjuerna med lärarna.  

Studien visar att de intervjuade lärarna har en tämligen enhetlig beskrivning av vad motivation är. 

Flera av lärarna betonar att motivation drivs av intresse. De beskriver motivation som en drivkraft som 

grundar sig i om man är villig att göra någonting utifrån ens eget intresse eller inte. Det framstår därför 

som viktigt att tidigt väcka intresset för matematikämnet. Lärarnas beskrivning om vad som driver 

elever kan man koppla till att de drivs av ett personligt värde i vad de gör. Utifrån vad det är som 

intresserar eleverna så kan deras inställning till matematiken vara olika. 

Samtliga lärare understryker att motivationen är viktig för att få eleverna att aktivt och målmedvetet 

arbeta med matematik. Om eleven inte har drivkraft nog att vilja studera och öva kan hon eller han inte 

heller bli bra i ämnet eller nå de kunskaper som behövs för att klara sig utanför skolan. Tre av de fem 

intervjuade lärarna berättade också att de försöker göra undervisningen så att den blir rolig och 

verklighetsanpassad. De vittnade om hur man som lärare, om man lyckas få eleverna att förstå varför 

de ska lära sig matematik, i längden kommer att få eleverna med sig i undervisningen. Här finns en 

koppling till nyttovärdet i förväntan-värde-teroin. När elever har insikt i nyttan med att behärska 

matematik så kan läraren komma längre i undervisningen.  

Bland verktygen för att motivera eleverna ger lärarna olika exempel. Här finns inga gemensamma 

nämnare för alla lärarna. Något som lärare 1 och 4 gör för att få eleverna motiverade är att ta fram 

”betygskortet”, vilket skulle kunna tros vara en kostnad för elever som känner att de inte längre vill 

hålla på med matemtik. Betygskortet kan ändå vara något positivt som då en elev inte förstår vad 

ändamålet är med ämnet men ändå kan se betyget som ett slutmål. I den stunden kan läraren 

exempelvis fråga eleverna vilket betyg de vill ha när de går ut årskurs 6. Lärare 1, 3 och 4 beskriver 

olika former för att undervisa eleverna så att de känner ett personligt värde av innehållet. De nämner 
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som exempel att elever vill uppleva att de har lyckats med att lära sig matematik och därmed får de 

också bekräftelse på att de har gjort ett bra jobb. Lärare 3 utvecklar detta genom att beskriva att hen 

arbetar med att låta varje elev ”utgå från sig själv”. Vare sig eleven har lätt eller svårt för ämnet, måste 

eleven få känna ett eget värde som kan ses som personligt eller kanske till och med leda till ett inre 

värde i det som eleven lär sig och gör.  

När det kommer till förväntningar säger alla lärare att de har sådana på eleverna. Förväntningarna 

skiljer sig dock åt. Lärare 1 anger att hen förväntar sig att eleverna ska arbeta och uppnå de mål som 

sätts på dem och att de ska kunna prestera sitt bästa utifrån de kunskaper som eleverna redan har. 

Lärare 2 säger istället att hen förväntar sig att eleverna har goda förkunskaper, men om eleverna inte 

har tillräckligt med kunskap om det aktuella avsnittet i matematik, så måste läraren lägga en ny ribba 

på en lägre nivå. Det är avgörande att eleverna dels förstår att de måste lära sig, dels klarar av att göra 

det. Steg för steg strävar sedan läraren efter att elever ska nå de mål som finns för arbetsområdet i 

matematikämnet. Lärare 2 understryker att hen till att börja med kan behöva förändra sina 

ursprungliga förväntningar – faktiskt sänka dem – för att skapa en undervisningssituation där elever 

har realistiska möjligheter att motsvara vad läraren förväntar sig. Med andra ord finns i 

undersökningen flera exempel på hur förväntningarna anpassas så att de blir relevanta för eleven ur 

motivationssynpunkt. 

Lärarens förväntningar är det som styr arbetet, men lärarens metoder att uttrycka dem kan se olika ut. 

Lärare 2 säger att ”det här ska vi kunna när vi är färdiga” och beskriver ett nyttovärde varför eleverna 

ska lära sig detta och sedan kunna tillämpa kunskaperna för framtida bruk.  

Även lärare 3 lyfter fram detta med nyttovärde och säger att det är viktigt att sätta förväntningar på 

eleverna så att eleverna vet vad det är som krävs av dem för att nå ett betyg eller exempelvis önskat 

resultat på ett prov. Läraren beskriver också effekten av att eleverna får betyget och vad som sedan blir 

möjligt för dem. Här går lärare 3 in på personligt värde och lyfter fram att eleverna lär sig med åldern 

att ”jobba med det egna ansvaret”, d.v.s. att eleverna ska studera matematik för sin egen skull och inte 

för någon annans.  

Lärare 4 betonar att det är viktigt att låta eleverna veta vilka mål som är satta på vad eleverna ska 

kunna inom arbetsområdet när det är färdigt. Lärare 4 ser de nådda kunskapsmålen som en nytta med 

området. Samtidigt illustrerar hen för eleverna att de kommer att ha nytta av vad de lär sig och kunna 

tillämpa kunskaperna i sitt vardagsliv som vuxna. Matematiska kunskaper behövs helt enkelt för att 

klara sig i samhället. Lärare 4 lyfter här fram nyttovärdet med att eleverna lär sig och att dessa 

kunskaper ska hjälpa dem att komma vidare både i fortsatta studier och i livet.  

Lärare 5 talar om att förväntningarna på eleverna måste vara realistiska och att kraven på elevers 

kunskaper inte får vara för stora. Om läraren ställer för höga krav och eleverna inte når dem, kommer 

de att känna sig misslyckade. Här finns en tydlig koppling till förväntan-värde-teorins aspekt med 
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kostnader. Om en lärare har så höga ambitioner för sina elevers resultat att de inte kan motsvara dem, 

kan klassen, eller den enskilda eleven, drabbas av känslan av misslyckande. Den känslan undergräver i 

sin tur tilltron till att lyckas med andra mindre uppgifter. Motivationen går i en spiral nedåt. Hela 

undervisningssituationen går miste om ett värde. Här uppstår enligt teorin en kostnad till nackdel för 

undervisning och lärande.    

På frågan om vad lärare gör för att skapa ett värde i undervisningen blir svaren mer konkreta. Flera av 

lärarna talar om att göra undervisningen i matematik så verklighetsanknuten som möjligen och att 

försöka få eleverna att kunna se ett nyttovärde i matematikstudierna. Lärare 2 och 5 gav inga direkta 

svar, men har sett att många elever verkar ha en positiv attityd till att vilja lära sig matematik – ett inre 

värde – och att många elever ser att det finns ett personligt värde i att kunna matematik. Lärare 2 

berättar att i och med att de har fått mer undervisningstid till matematiken, tar hen god tid på sig att 

tillsammans med sin klass ”resonera matte” och ”inte hetsa igenom”. Den tiden kan anses vara en 

investering i både motivation och kunskaper och behöver således inte innebära någon kostnad för 

varken läraren, eleverna eller själva undervisningen. Lärare 5 framhåller att motivationsproblem kan 

grunda sig även utanför själva matematikämnet, eleverna kan ha egna personliga problem som 

påverkar deras förmåga att bli motiverade och att lära sig ett utmanande ämne.  

Alla lärare svarar att de diskuterar motivation med sina kolleger. Vissa gör det mer än andra. Samtliga 

anger att lärare pratar med varandra om hur man kan motivera vissa elever och hur de gör för att kunna 

inse om elever är motiverade eller inte. Lärare 1 tar upp ett exempel då hen pratade med sina kolleger 

om en omotiverad elev. Inför en lektion med eleven, frågar hen en kollega: ”Vad kan jag göra för att 

uppmuntra eleven?”. Då får lärare 1 svar att ”den här eleven har det här intresset” och får rådet och 

anknyta till elevens intresse i undervisningen. Här kan läraren använda elevens inre värde till nytta för 

att motivera denna elev till att jobba i undervisningen. Lärare 2 säger att hen pratar mycket med sina 

kolleger om detta och har haft mycket idéutbyte när de hade mattelyftet på skolan. Andan lever kvar 

efteråt och de samråder ständigt om hur man ska motivera omotiverade elever och få ”dom att tycka 

det är roligt i matte”. Här lyfter lärare 2 fram att försöka ge eleverna ett inre värde, så att eleverna får 

en positiv känsla till matten.  

Lärare 3 och hens kolleger gör enkäter som eleverna får delta i, och berättar att hens skola ligger bra 

till när det kommer till ”lusten att lära”. Här gavs inte så mycket mer information. Tydligt stöd finns 

dock i Lgr11 som beskriver uppdraget att ge elever ”en livslång lust att lära”. Lärare 4 berättar att 

läraren samtalar med sina kolleger hur man ska motivera elever, men det behöver nödvändigtvis inte 

vara i matteämnet, utan även gälla undervisning generellt.  Här kan lärarna tala om problem som att 

elever kan ha svårt med ”vad som sker i deras liv” och ”vad de har för förväntningar på sig”, vilket har 

stor betydelse för elevernas självkänsla. Elever måste ha en känsla av att de kan klara av något – att de 

kan lyckas. Om de inte har den känslan, kan de inte klara att steg för steg lära sig.  
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På frågan om lärares kollegiala samråd säger lärare 5 att ”det har hänt”, vilket tyder att de sällan pratar 

om detta med motivation. Sedan poängterar läraren att ”det är ett bra kollegium” och berättar att ibland 

får hen tips och råd från andra att planera sina lektioner. Men det verkar inte som att lärare 5 talar så 

mycket med sina kolleger om motivation. När det händer beskriver läraren det så här: ”Ja, då får man 

input ifrån kolleger: ’Så här gjorde jag, säger någon. Och så här gjorde jag, säger någon annan’ och så 

bakar jag om det till mitt eget.” Detta kan rimligen tolkas som att läraren får ett nyttovärde av 

exemplen hur lärare kan göra för att få eleverna mer engagerade och motiverade i undervisningen. 

Frågan om vad lärarna skulle göra om de fick fria händer att arbeta för att få elever motiverade i 

matematikämnet, får olika svar. Liknande svar som gavs av lärarna var att de vill gärna ha mindre 

grupper och få mera praktiska material så att eleverna kan lära sig bättre. Lärana menar att de inte har 

tillräckligt med tid att undervisa elever som har olika förutsättningar. Lärare 4 framförde att de borde 

finnas olika sätt att utföra prov för att elever kan ha andra svårigheter som skulle lösas om man gjorde 

praktiska prov i matematiken med eleverna. 

En sak som stack ut var lärares berättelser att elevernas kunskaper från matematikundervisningen inte 

tillämpas av samma elever i andra ämnen. Lärare 5 berättade att läraren i textilslöjd hade kommenterat 

att eleverna inte behärskade att använda måttenheter. Samtidigt konstaterar lärare 5, som alltså 

undervisar i matematik, att samma elever på matematiklektionerna kan förstå måttenheterna hur lätt 

som helst.  

Sammanfattningsvis har motivation stor betydelse i undervisningen i matematikämnet, enligt de 

intervjuade lärarna. Var och en av dem använder olika metoder för att göra matematikämnet mer 

intressant för eleverna så de lär sig. Lärarna är eniga om att det är deras uppgift att väcka och stärka 

elevernas motivation.   

Majoriteten av lärarna försöker tillämpa ett nyttovärde i matematiken för att få eleverna motiverade i 

undervisningen. De försöker få eleverna att se nyttan med matematiken och vill ge eleverna ett bredare 

perspektiv på hur man kan använda matematik, även när eleverna inte själv är medvetna om att man 

använder just matematik. Lärarna försöker även att utveckla matematikundervisningen genom att 

koppla in elevers intressen i undervisningen, för att försöka ta tillvara elevernas inre värde av att lära 

sig matematikämnet. Det kan få eleverna att förstå att det är kul att lära sig matematik. Detta kan även 

öppna vägen till ett personligt värde. I situationen när eleverna tycker och anser sig själva vara 

kunniga i en viss sak och sedan lyckas med just det, blir det en bekräftelse som lockar till fler 

aktiviteter av samma slag. Så beskrivs det i det personliga värdet inom förväntan-värde-teorin. 

Lärarna försöker även sätta realistiska förväntningar på eleverna då de börjar med matematik eller går 

in på ett nytt område i ämnet. Förväntningarna är olika, och om lärarna känner att de ställde för höga 

krav på eleverna så sänker de ner ribban för eleverna och anpassar undervisningen så att eleverna 

kommer att klara ämnet.  
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8. Avslutning  
Utifrån min egen skoltid och medverkan i den verksamhetsförlagda utbildningen har jag sett att 

matematik som ämne inte är elevers favorit och att många verkar ha svårigheter i ämnet. Intervjuerna 

gav mig ett annat perspektiv, att lärare upplever att elever har en positiv inställning till matematik.  

Som lärare är det viktigt att ha förväntningar på eleverna, det är en lärdom att ta med från denna studie 

av motivation. Det måste dock vara realistiska förväntningar, och det gäller att inte ställa alltför stora 

krav på att alla elever känner till eller har kunskaper om alla arbetsområden i ämnet matematik. Det är 

lärarens mål och uppgift att lära ut och att få eleverna att förstå varför man ska lära sig ämnet. För att 

göra detta måste läraren försöka få eleverna att inse vad det finns för värde i att lära sig och vilken 

nytta matematiken har i verkligheten. När elever har ett intresse eller kan se värdet av att lära sig 

matematik, kan läraren använda det och spinna vidare tills eleven/eleverna känner att det finns ett inre 

värde i att lära sig matematik och att de får upp ögonen för att matematik är ett roligt ämne.  

Lärarna måste alltid utgå från att alla elever är olika och har olika kunskaper och skilda sociala 

förutsättningar. Undervisningen måste anpassas så att var och en får föruttsättningar att lära sig 

matematik. Flera av lärarna stryker under det. Även Mikaela Thoréns studie (2007) betonar värdet av 

lärarens kunskap om individer och individuell tid mellan elev och lärare.  

För framtida studier finns förstås olika sätt att belysa frågor kring motivation. Ett sätt vore att använda 

mer än en metod: Observationer i klassrummet tillsammans med intervjuer och att följa några lärare i 

hur de funderar kring ett arbetsområde i matematikämnet efter att först ha ställt frågor som ”Hur ska 

du göra för att motivera eleverna i detta ämne?” Alternativt kan en studie utgå från andra 

motivationsteorier än den som användes vid dessa intervjuer. Ännu en möjlighet vore att vända på 

arbetet och fokusera på eleverna med frågar till dem om vad det är som motiverar dem i skolan eller 

vad som intresserar dem till att vilja lära sig i ett visst ämne i skolan. Därigenom erhålls perspektiv på 

hur eleverna motiverar sig själva till att lära sig. Karin Klingberg och Simone Leach (2011) valde 

denna metod och kom fram till att lärares positiva attityd påverkar elevernas motivaiton. 

Samtalen med de intervjuade lärarna har gett mig som blivande lärare mycket att tänka på. Lärarna har 

gett mig verklighetsbilder från olika situationer och olika skolor, och de bekräftar det unika i varje 

möte mellan lärare och elever. Samtidigt finns här gemensamma nämnare: Det gäller att utgå från 

varje elev och hens förutsättningar att lyckas. Det gäller att försöka lära känna varje elevs vardagliga 

verklighet och intressen. Studien har verkligen gett mig bättre förståelse för motivationens olika 

beståndsdelar och betydelse för framgång i läraryrket.  

  



 

22 
 

Referenser 

Ahl, H. (2004). Motivation och vuxnas lärande – en kunskapsöversikt och problematisering. 

Myndigheten för skolutveckling. Lenanders grafiska ab, Kalmar 2004. Från: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:211500/FULLTEXT01.pdf 

Andersson, H. & Lundström, A. Nyckeln till self-efficacy Beslutsfrihet, stress från föräldrar och 
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Bilaga 1 

 

 

Hej.  

 

Jag är lärarkandidat vid Umeå universitet och håller nu på att skriva examensarbete.  

Mitt arbete handlar om undersöka och ta reda om motivation i matematikämnet och vad lärare 

gör för att motivera eleverna i matematiken. Och jag undrar om du eller någon av dina 

lärarkollegor som undervisar matematik i åk 5 eller 6 skulle vilja ställa upp en intervju i mitt 

arbete om detta ämne om motivation i matematik? Det är helt frivilligt att ställa upp på 

intervju och hjälpa mig i detta examensarbete.  

Den lärare som ställer upp på intervjun kommer förbli okänd i arbetet liksom skolan som hen 

arbetar vid kommer inte nämnas i arbetet. Jag vill gärna spela in intervjun med min telefon 

samt skriva ner det svar jag får. Så jag kan transkribera det som sägs så jag kan samla data i 

mitt arbete men namn och skolan kommer förbli konfidentiellt och bara hållas till mitt 

examensarbete och inget annat.  

Jag hoppas du eller någon kollega vill vara med och hjälpa mig i mitt arbete. Hör av dig så 

snart som möjlig men sista svarsdatum är den 5 mars. Så vi kan boka en tid för en intervju.   

 

Mvh Fredrik Ehrling. Lärarkandidat 4-6, Umeå universitet. 
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Bilaga 2 

 

 

 Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

 För vilken årskurs undervisar du just nu? Och i matematiken?  

 

 Om du skulle beskriva med dina egna ord. Hur definierar du vad motivation 

är? /Vad är motivation för dig? 

 

 Är motivation viktigt för dig som lärare när det kommer till att undervisa 

eleverna i matematikämnet? 

 

 Vad gör du för att se till att eleverna håller sig motiverade i matematiken? 

 

 Går det att få alla elever motiverade och intresserade av matematik?  

 

 Det finns olika teorier om motivation. Känner du till några av dem? 

I en av dem talas det om förväntan och värde. Sätter du några förväntningar 

eller värde på matematikundervisningen? Eller någon förväntan på vad dina 

elever redan kan? 

 

 Hur gör du för att skapa ett värde för eleverna i matematikundervisningen? 

 

 Under din utbildning till att bli lärare, lyftes det fram något om motivation i 

din utbildning? Talades det något om motivation när du utbildade dig? 

 

 Pratar du med dina lärarkolleger om detta med motivation?   

 

 Om du hade helt fria händer, hur skulle du helst vilja arbeta med eleverna i 

matematik för att deras motivation skulle bibehållas?  

 


