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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskap om hur lärare anser sig arbeta för att motivera 

elever i matematikundervisningen. Kunskapen från studien kan bidra till att lärare känner sig 

tryggare i sin yrkesroll när den komplexa uppgiften att skapa motivation hos eleverna ska 

lösas. Metoden som används är kvalitativ intervju där sju lärare deltar som informanter. 

Samtliga lärare arbetar med elever i lågstadiet årskurs 1-3. Resultatet av studien visar att 

samtliga lärare anser att de använder sig av ett varierat arbetssätt för att motivera elever. Det 

centrala innehållet som finns i kursplanen för matematik anser majoriteten av lärarna inte 

påverkar hur de arbetar för att motivera utan de har inställningen att motivation alltid ska 

eftersträvas.  
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1. Inledning 

 

I Skolverket (2011) står det att skolans uppdrag är att ”den ska främja alla elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära.” (s.7) Detta är något som lärare ställs inför varje 

dag, att motivera elever. En av anledningarna till att vi i denna studie väljer att fokusera på 

hur lärare arbetar för att motivera elever i matematikundervisningen har sitt ursprung från att 

det i Skolverket (1994; 2011) stått om lusten att lära. Vi är medvetna om att lust och 

motivation inte har samma definition men båda handlar om viljan att göra något. 

Vi har en stark tro att lärare som arbetar med elever i tidig ålder måste motivera eleverna 

särskilt i matematik för att eleven inte ska känna rädsla eller oro i samband med 

matematikundervisningen. Skolverket (2003) hävdar att matematikämnet påverkar andra 

livsområden. Negativa tankar om matematiken kan följa eleven genom hela dess skolgång 

(Ahlberg, 1995). Under både vår skolgång som barn och på lärarutbildningen har vi upplevt 

hur viktigt det är med motivation för att känna drivkraften framåt. Dessutom har vi 

erfarenheter av elever som inte är motiverade att lära sig matematik redan i tidigare skolår. 

Det anser vi är skrämmande och visar på att skolan inte har lyckats uppfylla ett lustfyllt 

lärande. Gärdenfors (2010) poängterar i sin bok att lärare har en viktig uppgift eftersom 

elever som är engagerade och motiverade lär sig väsentligt mycket snabbare och bättre än 

elever som inte är det.  

Vi har genom arbetslivserfarenhet och under vår verksamhetsförlagda utbildning mött lärare 

som vi anser har lyckats bättre respektive sämre med att motivera sina elever i 

matematikundervisningen. Dagens skola står just nu inför en förändring vilket innebär att det 

ställs större krav på läraren (Lindström & Pennlert, 2001). Vi förstår att det inte finns något 

facit för lärare när det gäller hur de ska motivera elever, eftersom alla elever är olika och 

därmed motiveras av olika saker. Vi vill i denna studie lära oss om vilka arbetssätt som 

lärarna anser att de använder för att motivera elever i matematikundervisningen. Vi vill även 

ta reda på om lärare menar att de motiverar elever olika utifrån olika områden i det centrala 

innehållet i matematik. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare arbetar för att motivera elever i 

matematikundervisningen. 

● Vilka arbetssätt anser lärarna att de använder för att motivera elever? 

● Påverkar områden i det centrala innehållet i matematik hur lärarna anser sig motivera 

elever? 

 

Vi vill förtydliga några av begreppen som finns nämnda ovan.  

● Denna studie använder Lundgren och Lökholms (2006) definition av begreppet 

motivation, nämligen ”de inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller 

beteenden.” (s.45) 

● Med arbetssätt menas metoder, förhållningssätt och bemötande som lärarna använder 

för att motivera elever. 

 

● Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen och är i sin tur 

indelat i olika områden; Geometri, Algebra samt taluppfattning och tals användning 

är några av de områden som finns representerade (Skolverket, 2011). 
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3. Litteraturgenomgång  

3.1 Läroplanen  

Skolans uppdrag är att ”den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära.” (Skolverket, 2011 s.7) Det står även att ”utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.” (s.13)  

3.2 Definition av begreppet lust 

I Svenska akademins ordlista (2006) definieras lust som ”böjelse, begär; och känsla av 

glädje.” Skolverket (2003) skriver att “när barn, ungdomar och vuxna har blivit ombedda att 

beskriva ett tillfälle då de verkligen känt lust att lära, har många berättat om tillfällen då både 

kropp och själ har engagerats.” (s.8) Utifrån dessa beskrivningar av lust kan vi koppla 

samman begreppet med motivation. 

3.3 Motivation 

Ordet motivation är ett begrepp som många forskare kämpar med att definiera. Motivation är 

enligt Giota (2002) det svåraste begreppet inom psykologi och pedagogisk psykologi som 

finns att förklara. Nationalencyklopedins (2009) definition av ordet motivation lyder ”de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” (s.200)  

Det finns fler försök till definitioner av begreppet, till exempel ”motivation handlar om hur 

känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra handlingar färg och glöd” men också 

att ”motivationen definieras gärna som det som förorsakar aktivitet hos individen, det som 

håller aktiviteten igång och ger den mål och mening” (Imsen, 2006, s.457) eller “de inre 

processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden.” (Lundgren & Lökholm, 2006, 

s.45) 

I Skolverket (2003) står det att ”inom internationellt väletablerad forskning talas det om 

motivation som strävan mot ett personligt mål, en riktning mot något som känns angeläget för 

den enskildes liv och utveckling nu och i framtiden.” (s.8)  
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När läraren ger elever uppgifter där de får möjlighet att utveckla sina tankar och stilla sina 

egna behov ökar deras inre motivation (Deci, Ryan & Koestner, 1999). Å andra sidan hävdar 

de att när lärare lägger upp uppgifter där eleverna inte får utveckla sina tankar eller stilla sina 

behov minskar deras inre motivation. Författarna säger även att yttre motivation är ett 

tillfälligt medel för att få en elev att göra något, medan den inre motivationen ses som 

långsiktig motivation. Vilket kan leda till att yttre belöningar kan ha en negativ effekt på den 

inre motivation eftersom individen riskerar att inte bry sig om varför den ska lära sig något, 

utan ser bara belöningen som morot. Även Gärdenfors (2010) menar att yttre motivation kan  

påverka den inre motivationen negativt. Det finns dock tillfällen då yttre belöningar kan 

stärka den inre motivationen, men det krävs specifika omständigheter och förutsättningar för 

att den inre motivationen ska stimuleras i det fallet (Deci, Ryan & Koestner, 1999). 

Liknande farhågor har Gärdenfors (2010) när han skriver om belöning som drivkraft. Han 

ifrågasätter vårt skolsystem när det handlar om vad som motiverar elever att gå i skolan. Han 

säger sig inte vara emot betyg, men han är kritisk när enbart den yttre motivationen styr 

elevers drivkraft. Han poängterar även sin övertygelse om att det nya betygssystemet inte 

kommer att stärka elevers motivation. Personliga intressen och drivkraften som eleven själv 

har driver enligt Gärdenfors den inre motivationen. Han menar att tillfredsställelsen i själva 

aktiviteten framkallar nyfikenhet, koncentration och inre iver. Den yttre motivationens 

drivkrafter kommer från yttre faktorer som föräldrar och skolans betygssystem. Elever utför 

en handling för att få belöning, dock måste den inte vara direkt kopplat till uppgiften som 

utförs. Gärdenfors frågar sig även hur utbildningssystemet kan främja och förstärka elevernas 

naturliga motivation. Han menar att forskning om hjärnan har visat att känslor och motivation 

är viktigast för utveckling av kognitiva förmågor hos elever. Gärdenfors (2010) delar Imsen 

(2006) utläggning gällande inre och yttre motivation. 
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Jenner (1987; 2004) har liknande tankar när han delar in motivation i tre olika delar. Den 

första delen handlar om en inre faktor, det som sätter igång ett beteende eller en handling, 

vilket innebär att personen blir styrd av en inre drivande faktor. Den andra delen medför att 

individen måste ha ett mål att sträva mot. Det kan vara både inre och yttre mål som påverkar 

och styr. Inre mål kan t.ex. vara känsla av att lyckas, som kan resultera i glädje och stolthet 

för sitt eget lärande. I skolans värld kopplas de yttre målen till höga betyg, status bland 

kamrater och andra typer av belöningar. Den tredje och avslutande delen är den växelverkan 

som eleven har mellan drivkraften och målen som dessutom kopplas samman med 

självförtroendet. Jenner (1987; 2004) menar att det även har betydelse om eleverna själva tror 

att de kan uppnå målet eller inte för att de ska vara motiverade för sitt arbete.  

3.4 Lärare och elever i samspel 

Jenner (2004) anser att relationer har en betydande roll för motivation; i mötet mellan lärare 

och elev uppstår en relation som antingen blir positiv eller negativ för motivationen. 

Författaren hävdar även att är lärarens uppgift att vara ledare och vara medveten om sitt 

uppdrag. Läraren ska inte se elever som föremål utan som levande personer. Lundgren och 

Lökholm (2006) hävdar å sin sida att relationen mellan lärare och elev ska ses som ett 

samarbete, snarare än en relation där läraren  står över eleven som Jenner förespråkar. Det är 

också viktigt att det kontinuerligt förs en dialog mellan elever och lärare för att elever ska 

känna sig motiverade (Lundgren & Lökholm, 2006; Skolverket, 2003). Gärdenfors (2011) 

hävdar att i samspel med andra känner elever glädje och gemenskap vilket resulterar i 

motivation. Gärdenfors hänvisar till psykologen Bruner (1966) som har liknande tankar om 

att samarbete med andra är grundläggande för att skapa motivation.  

En annan variant av samarbetet är när lärare bjuder in elever att påverka sin utbildning 

(Glasser, 1996). Han poängterar att elevinflytande i skolan är en viktig faktor för elevers 

motivation. Det är läraren som besitter maktpositionen vilket gör att deras förhållningssätt är 

avgörande om elever ska få möjligheten till inflytande i skolan (Tham, 1998).  
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3.5 Lärarens betydelse 

För att undvika att undervisningen blir enformig och förutsägbar är det betydelsefullt att 

läraren skapar variation i undervisningen för att motivera elever. (Skolverket, 2003). De 

menar att produktiva lärare kan se till alla elevers olika behov när de utformar sin 

undervisning eftersom de har kunskap om ett flertal undervisningsmetoder och 

tillvägagångssätt som motiverar. Uppnås dessa kriterier finns det möjlighet att elevers 

motivation ökar. Skolverket hävdar även att det finns en risk att elever tappar motivation om 

de inte får förståelse. Att lärare skapar förutsättningar för att elever ska få förståelse lyfter 

både Skolverket (2003) och Gärdenfors (2010) som en viktig faktor för elevers motivation. 

Förståelse menar Skolverket är när eleven känner att han/hon kan och förstår uppgiften som 

de ställs inför. Gärdenfors har liknande syn på förståelse när han skriver att elever blir 

motiverade när de får förståelse för undervisningen. Detta kan kopplas till Glassers (1996) 

tankar om meningsfullhet när han förklarar vikten av att lärare förklarar för eleverna hur de 

kan använda det som lärs senare i livet. I lärarens uppgift ingår också att skapa moment i 

undervisningen som känns roliga, intressanta och som får elever att se målet med uppgiften 

som sitt eget, dessa faktorer leder till att de motiveras (Jenner, 1987, 2004; Palm, Sullivan-

Hellgren & Winberg, 2010).  

 

3.7 Ramfaktorer 

Giota (2002) använder sig av ett interaktionistiskt perspektiv när hon ser på motivation. Med 

ett interaktionistiskt perspektiv ses motivation ur flera olika dimensioner där individens egna 

uppfattningar, förmågor, känslor och attityder påverkar motivationen. Hon menar också att 

individer inte kan vara motiverade om det inte finns ett sammanhang, även miljön där de 

befinner sig påverkar motivationen. Miljön kan vara den omedelbara fysiska miljön, men 

även den avlägsna sociala och fysiska miljön. Palm, Sullivan-Hellgren och Winberg (2010) 

beskriver även miljöns påverkan för motivationen. Palm, Sullivan-Hellgren och Winbergs 

studie behandlar betydelsen av klassrumsmiljöns uppbyggnad och menar att det i slutändan 

påverkar elevers motivation och indirekt deras kunskapsinlärning. Med klassrumsmiljön  

menas den sociala miljön som råder i klassrummet. 
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4. Metod 

4.1 Intervju  

För att uppnå syftet genomförs intervjuer. Intervju är en vanlig metod när forskare vill ta reda 

på informantens känslor och åsikter (Dalen, 2007; Dimenäs, 2007). Dimenäs poängterar att 

intervju är ett svårt verktyg att hantera och därför har litteratur där intervjumetodik 

bearbetats. Det finns olika typer av intervjustrukturer, i denna studie används en kvalitativ 

semistrukturerad intervju. Det innebär att intervjupersonen ges möjlighet att fritt sväva ut i 

svaren på frågorna så länge de håller sig till det bestämda temat (Bryman, 2011).  

Intervjufrågorna har formulerats noggrant utifrån Dalens (2007) kriterier där hon diskuterar 

hur frågor ska vara uppbyggda för att lärare ska få möjlighet att uttrycka sina tankar 

(Intervjufrågor se bilaga 1).  Dimenäs (2007) menar att det är viktigt att forskaren lägger sina 

egna åsikter åt sidan för att inte läraren och sedan resultatet ska påverkas. De fyra inledande 

intervjufrågorna samt fråga tolv är inte kopplad till någon frågeställning utan ingår för att 

skapa en kort sammanfattning om respektive lärare. Första frågeställningen som handlar om 

vilka arbetssätt som läraren anser sig använda för att motivera elever ska besvaras genom 

intervjufrågorna 5, 9, 10, 11. Den andra frågeställningen där lärare svarar på om områden i 

det centrala innehållet i matematik påverkar hur de motiverar sina elever ska frågorna 6, 7, 8 

svara på.  

4.2 Planering  

Tiden för samtalet uppskattas till 30 minuter då frågornas mängd och den tid som lärare kan 

tänkas ställa upp har beaktats. Intervjufrågorna skickas till lärarna innan intervjun äger rum, 

för att de ska få möjlighet att förbereda sig (Dalen, 2007). Digital inspelning används för att 

spela in och säkerställa det som intervjupersonerna säger, dessutom används inspelningen 

som underlag för transkribering (Dimenäs, 2007). Transkriberingen används som ett verktyg 

för att lättare kunna se mönster och andra faktorer i analysen.  
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4.3 Urval  

Intervjuobjekten är lärare som arbetar i en medelstor stad i norra delen av Sverige. 

Intervjupersonerna är sju stycken, alla är kvinnor och verksamma i olika skolor årskurs 1-3. 

Dessa stadier väljs eftersom det är där vi själva kommer att arbeta i framtiden. Urvalet av 

lärare grundar sig på tidigare kontakter som vi har med lärare från vår verksamhetsförlagda 

utbildning, arbetslivserfarenhet samt bekantskapskrets. Därför måste vi vara medvetna om 

problemet med att intervjua personer som man känner sedan tidigare då situationen kan 

kännas konstlad och svårt för båda parter att vara professionella (Dimenäs, 2007). Det blir 

även en träning för vår kommande yrkesroll att på ett professionellt förhållningssätt intervjua 

personer som man har en relation till (Dimenäs, 2007). 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna gör vi inte tillsammans utan de genomförs individuellt med de informanter som 

är bekanta för var och en av oss sedan tidigare. Detta innebär att ingen presentation äger rum 

utan en kort sammanfattning av studien, syftet med intervjun samt att deltagandet är frivilligt 

allt enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Tiden för intervjuerna är 20-30 

minuter och utförs i avskilda rum på respektive skola, på grund av yttre störande faktorer, 

men även på grund av bandspelarens känslighet för övriga ljud. Samtalet inleds om 

vardagliga ting för att sedan komma in på intervjupersonens utbildning och intresse för 

matematik. För att skapa en trevlig och öppen atmosfär samt leda till en naturlig övergång i 

riktning mot det centrala i intervjun. Intervjufrågorna ligger till grund för samtalet men 

informanterna ges stort utrymme att fritt yttra sig eftersom det är deras upplevelser och 

åsikter som står i fokus. Den som utför intervjun måste visa ett genuint intresse för vad 

informanten säger samt lyssna och bekräfta det som informanten uttrycker genom 

kroppsspråk (Dalen 2007). Tystnad är något som välkomnas och accepteras och det ses som 

en stund då informanten får tid att reflektera över det som ska uttryckas. 
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4.5 Analysmetod  

Första steget i denna process är att intervjumaterialet transkriberas detta för att minska risken 

för att missuppfattningar ska ske, samt för att nyckelord lättare ska hittas. Med nyckelord 

menas de ord som för studien kan ha stor innebörd till exempel varierat arbetssätt som lärare 

anser sig använda för att motivera elever. Transkriberingsmaterialet skrivs ut för att vi anser 

att det är lättare att läsa materialet i pappersform än på dataskärmen. Samtidigt tilldelas  

samtliga lärare varsin bokstav A-G för att transkriberingarna mer systematiskt ska kunna 

läsas. 

Materialet läses igenom för att se vilken information informanterna gett. Markering i texten 

görs med färgpenna för att utskilja de olika frågeställningarna, till exempel när det i 

materialet står om frågeställning 1 där arbetssätt som lärare anser sig använda för att motivera 

elever markers med en färg. Markering görs även av andra delar som i någon mening anses 

vara relevant för studien. Denna information används för att kunna presentera varje lärare 

t.ex. hur länge de har arbetat inom skolan. Här sker därmed en uppdelning av 

frågeställningarna eftersom de sedan kommer att analyseras olika.  

Analysen av frågeställning 1 inleds med att skriva ner respektive lärares nämnda arbetssätt på 

ett papper, detta för att urskilja deras åsikter och yttranden. Färgpennor används som hjälp för 

att markera vilka arbetssätt som lärarna uttrycker. Exempelvis används röd färg för de lärare 

som uttrycker arbetssättet delaktighet till exempel nämner de situationer där eleverna får vara 

med och påverka arbetsmomenten. Efter sammanställning av arbetssätten räknas antal lärare 

som uttryckt samma begrepp. Alla arbetssätt och antalet lärare som uttrycker lika arbetssätt 

förs nu in i ett stapeldiagram där varje lärare endast kan representeras en gång i respektive 

stapel. Till exempel alla lärare som i intervjun sagt att de anser sig använda konkret material 

som till exempel knappar räknas samman och bildar en stapel.  

Efter en översikt av de redovisade arbetssätten i diagrammet framkom likheter mellan 

uttalade arbetssätt, till exempel feedback och uppmuntran. För att säkerställa de eventuella 

likheter mellan arbetssätt läses transkriberingsmaterialet ytterligare en gång. Fokus ligger nu 

på lärarnas förklaring av arbetssätten. Efter denna process slås vissa arbetssätt samman 

eftersom informanterna har liknande beskrivningar, men även om de använder sig av olika 

begrepp för att förklara hur de arbetar med motivation. Härmed sker bortfall av begrepp som 

lärare uttryckt, detta för att deras beskrivningar finns representerade i ett annat arbetssätt.  
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I analysen av frågeställning 2 används tidigare markerad data från transkriberingarna. 

Bokstaven som lärare tidigare blivit tilldelade används även som hjälp i denna frågeställning. 

I bokstavsordning med lärare A först sammanfattas i ett ordbehandlingsprogram det läraren 

uttrycker relaterat till frågeställningen utifrån transkriberingsmaterialet. När samtliga lärare är 

sammanfattade börjar jämförelser göras mellan det lärarna uttrycker. Lärarnas uttalandet 

grupperas i två kolumner där ena kolumnen består av uttalanden när lärare anser att områdena 

påverkar hur de motiverar elever och i den andra uttalanden där lärarna uttrycker att 

områdena inte påverkar.  

De fyra inledande intervjufrågorna som berör informanternas arbetssituation sammanställs i 

ett dokument som ger en bakgrund av deras arbetssituation. Denna information presenteras 

först i resultatdelen. 

Efter analys av intervjumaterialet anses vissa delar inte vara relevanta för denna studie och 

kommer därmed inte att redovisas. Exempel på detta är när informanterna svarar på 

intervjufråga fyra som handlar om hur de ser på begreppet motivation samt fråga tolv som tar 

upp hur elevers motivation förändras med stigande ålder. Båda dessa frågor utgår från studien 

eftersom de under studiens gång visat sig irrelevanta. 
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5. Resultat 

5.1 Presentation av informanterna. 

Nedan redovisas hur länge informanterna har arbetat som lärare, vilken utbildning de 

har samt deras intresse för matematik.  

Lärare A har arbetat som lärare i 24 år. Hon har läst den gamla utbildningen till 

lågstadielärare på universitetet och undervisar nu i årskurs två. Hennes intresse för matematik 

har med åren ökat och hon upplever att det är ett ämne som fascinerar henne på grund av att 

det är svårt 

Lärare B har arbetat i cirka 27 år som lågstadielärare och arbetar idag i årskurs två. Hennes 

intresse för matematik har alltid varit stort då hon anser att problemlösning alltid har lockat. 

Lärare C har arbetat 37 år som lärare. Hon har läst den gamla lågstadielärarutbildningen och 

för 14 år sedan läste hon vidare och är nu specialpedagog. Hon arbetar nu som 

specialpedagog där hon framförallt handleder lärare och arbetslag. Lärare C har redan från sin 

egen skoltid haft ett stort intresse för matematik  

Lärare D arbetade som förskolelärare i 28 år och vidareutbildade sig sedan till lärare för de 

tidigare åren där hon har arbetat de senaste sju åren. För närvarande är hon klasslärare i en 

åldersblandad klass för årskurs tre och fyra. Som liten tyckte hon att matematikämnet var 

bland de svåraste i skolan men hennes intresset för matematik har ändrats genom 

utbildningar. I förskoleverksamheten fick hon upp ögonen för hur mycket runt omkring oss 

som handlade om matematik vilket intresserade henne.  

Lärare E har arbetat som lärare i nio år och är utbildad svensk-, so-, matematik- samt 

engelsklärare för de tidigare åren. Hon arbetar i dag som klasslärare för årskurs ett. Hon anser 

sig alltid haft svårt med matematik men hennes lust för matematik har ökat under egen 

utbildning i vuxen ålder. 

Lärare F har arbetat 3 år som lärare efter att ha tagit sin grundskolelärarexamen. Idag 

arbetar hon som klasslärare för en årskurs trea. Hon tycker att matematik är ett roligt ämne 

eftersom  möjligheten till fortbildning finns. 
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Lärare G är relativt nyexaminerad och har arbetat som lärare ett år. Hon har läst till lärare 

för tidigare år. Hon säger sig inte ha varit intresserad av matematik under sin skolgång som 

barn men har under utbildningen tyckt det varit roligt då hon anser sig fått grunderna i 

matematik. 

5.2 Resultat frågeställning 1 

Vilka arbetssätt anser lärarna att de använder för att motivera elever? 

 

 

Figur 1. Stapeldiagrammet visar resultatet från frågeställning 1 där arbetssätt som lärare anser 

sig använda för att motivera elever redovisas samt hur många lärare som angett respektive 

arbetssätt. Varje lärare representeras maximalt en gång i varje stapel. 
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Resultatet visar att varierat arbetssätt är en faktor som samtliga lärare anser sig använda för 

att främjar elevers motivation. Definitionen av varierat arbetssätt anser alla utom en av 

lärarna är när de både använder sig av matematikboken som teoretisk grund samt laborativ 

matematik som praktisk grund. En lärare använder sig inte av matematikboken utan 

definierar varierat arbetssätt som att använda sig av laborativt arbetssätt både som teoretisk 

och praktiskt grund. En majoritet av de intervjuade lärarna nämner även konkret material som 

ett arbetssätt. De hävdar att det abstrakta i matematikundervisningen behöver konkretiseras 

med hjälp av olika material, som till exempel klockan för att elever ska förstå. 

Att utmana eleven på rätt nivå, utgå från elevens vardag samt förståelse/meningsfullhet yttrar 

ett flertal av informanterna är viktigt för att eleven ska blir motiverad. Att utmana eleven på 

rätt nivå innebär som begreppet uttrycker, nämligen att hitta elevens rätta nivå för att kunna 

utmana där eleven befinner sig. Att utgå från elevens vardag menar lärarna är när 

undervisningen baseras på elevens intresse eller den omgivning som individen befinner sig i. 

Definitionen av förståelse/meningsfullhet är när lärarna tydliggör för eleverna varför de ska 

lära sig olika saker inom matematiken, vilket de anser kan leda till att elever känner 

meningsfullhet för arbetet.  

Tre av sju lärare påpekar att feedback/uppmuntran är ett arbetssätt som de använder för att 

motivera elever. Med detta menar lärarna att de måste ge eleverna självförtroende och 

erkännande på det arbete som eleven utfört. 

Några av intervjupersonerna arbetar med föräldrakontakt, väcka elevens intresse, 

inflytande/delaktighet samt att visa målen från kursplanen i matematik för att motivera. De 

lärare som betonar vikten av föräldrakontakt menar att föräldrarnas inställning bidrar indirekt 

till elevens motivation. Genom att väcka elevens intresse hoppas lärarna att eleverna själva 

ska vilja arbeta med matematik. Inflytande/delaktighet är när eleverna får vara delaktiga i 

olika faser av undervisningen, från planering till utvärdering.  

Två enskilda lärare nämner även bra upplägg i matematikboken samt grupparbeten som 

arbetsmetoder som de använder. När läraren uttrycker bra upplägg i matematikboken menar 

de att författaren redan har tänkt igenom upplägget för undervisningen. Därmed anser lärarna 

att de inte behöver fundera själva över upplägget. Läraren som nämner grupparbete som 

arbetssätt menar att eleverna motiveras när de interagerar med varandra. 
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5.3 Resultat av frågeställning 2 

Påverkar områden i det centrala innehållet i matematik hur lärarna anser sig motivera 

elever? 

 

Svaren på intervjufrågorna är nästintill entydiga och visar på liknande resultat. Av de sju 

lärarna som är med i studien anser sex att deras motivationsskapande inte påverkas av vilket 

områden i det centrala innehållet inom matematikundervisningen som bedrivs. Endast en 

informant (Lärare B) menar att områdena påverkar hur hon motiverar sina elever. Hon 

motiverar eleverna olika beroende på området eftersom hon upplever att eleverna tycker att 

vissa områden i matematik är svårare än andra. Hon menar att subtraktion som ingår i 

taluppfattning och tals användning är svårt för många elever. Det innebär att hon som lärare 

måste arbeta mer varierat för att hitta olika vägar som leder till motivation hos elever. 

De övriga lärarna som deltar i intervjun menar att det centrala innehållet inom matematik inte 

påverkar deras undervisning. Dock redogör de för olika typer av svar. Lärare A samt D har 

liknande tankar när de anser att de varierar sin undervisning oavsett vilket område i det 

centrala innehållet de berör. Lärare C, E, F och G menar att förhoppningen är att eleven ska 

bli motiverad oavsett vilket område i det centrala innehållet som de arbetar med. Lärare C 

anser sig dessutom inte ha svårigheter med att motivera elever i något område. 
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6. Diskussion 

 6.1 Sammanställning av resultat 

Resultatet av frågeställning 1 är att samtliga lärare anser att de arbetar med varierat arbetssätt 

för att motivera elever. En stor del av lärarna uttrycker även att konkret material, utmana 

eleven på rätt nivå, utgå från elevens vardag och förståelse/meningsfullt är arbetssätt som 

används för att motivera elever. Grupparbeten samt upplägget i matematikboken är arbetssätt 

som nämns färst gånger för att motivera elever. 

Resultatet av frågeställning 2 var näst intill entydigt. Sex av sju intervjupersoner svarar att 

områdena i det centrala innehållet i matematik inte påverkar hur de motiverar sina elever utan 

att de varierar undervisningen oavsett område. Endast en informant påpekar att områdena 

påverkar eftersom hon tolkar att elever upplever vissa områden svårare än andra. Det leder 

till att hon varierar hur hon motiverar i större utsträckning i det område som elever tycker är 

svårt. 

6.2 Resultatdiskussion 

Varierat arbetssätt är tillvägagångssättet som anges av samtliga informanter då de motiverar 

elever. Detta ligger i linje med Skolverket (2003) som menar att undervisningen inte ska vara 

förutsägbar och enformig vilket kan leda till minskad motivation hos elever. Något som dock 

skiljer är att Skolverket använder sig av begreppet lust istället för begreppet motivation. Som 

tidigare nämnts kopplar vi samman begreppen eftersom vi bedömer att de har en liknande 

definition och därmed kan paralleller dras. Resultatet i denna studie anser vi kan påverkas av 

att några av informanterna i denna studie kan ha läst Skolverkets rapport och därmed svarar 

att det är arbetssättet som de använder för att motivera elever. Det kan också vara möjligt att 

lärarna har läst rapporten och efter det börjat arbeta mer varierat. 

En annan förklaring till varför alla lärare nämner varierat arbetssätt kan vara att det i 

Skolverket (2011) under skolans uppdrag står att “skolan ska främja elevernas harmoniska 

utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer.”(s.10) Vi anser därmed att arbetssättet som lärarna uttrycker är i 

linje med deras uppdrag.  
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Vidare säger en stor del av intervjupersoner att utgå från elevens vardag är ett arbetssätt som 

de använder sig av för att motivera elever. Giota (2002)  har liknande tankar när hon hävdar 

att elever inte kan motiveras om det inte är kopplat till deras sammanhang och miljö. Palm, 

Sullivan- Hellgren och Winberg (2010) framhäver den sociala miljön som råder i 

klassrummet som betydande för elevers motivation. Eftersom elever spenderar en stor del av 

sin tid i skolan menar vi att det är den miljön som lärare bland annat bör utgå ifrån när de 

talar om elevens vardag. Utgår lärare från elevens vardag säger våra erfarenheter att det är 

lättare för elever att skapa sig en egen förståelse.  

Gärdenfors (2010) menar att när elever får förståelse för undervisningen ökar elevers 

motivation. Detta anser vi är rimligt och trovärdigt eftersom vi har liknande erfarenheter av 

att elever lättare förstår när de känner sig bekanta med innehållet. För att läraren ska veta 

vilken vardag som eleven befinner sig i anser vi att en relation mellan lärare och elev är 

viktig. Jenner (2004) menar att relationen antingen blir positiv eller negativ för motivationen. 

Lundgren och Lökholm (2006) menar att samtalet i sig kan motivera elever. Detta håller vi 

med om men vi hävdar att samtalet har fler funktioner än att bara motivera elever. Vi anser 

att det är genom samtalet som läraren får möjlighet att ta reda på vilken vardag eleven 

befinner sig i.  

Inflytande/delaktighet är förhållningssätt som två av sju lärare anser sig använda för att 

motivera elever. Elevinflytande leder till motivation och stärker eleven i sin utveckling 

(Tham, 1998; Glasser, 1996). Tham menar att elever har rätt till inflytande eftersom det står i 

läroplanen samt andra lagbestämmelser, dock hävdar hon att det är lärarna som är avgörande 

om inflytandet sker. I Skolverket (2011) under rubriken Elevernas ansvar och inflytande står 

det att “elever ska ges inflytande över utbildningen.” (s.15) Trots att det endast är två lärare 

som lyfter dessa faktorer anser vi baserat på våra egna erfarenheter samt Tham och Glasser 

att det är avgörande för motivation om lärare ger elever möjlighet till inflytande. 

Det kan finnas flera förklaringar till att lärare inte anser att de olika områdena i det centrala 

innehållet i matematik påverkar hur de motiverar elever. En förklaring kan vara att det i 

Skolverkets (2011) tredje del inte står något om hur lärare ska arbete för att motivera elever i 

de olika områdena. En annan möjligt förklaring kan vara att det inte har någon betydelse hur 

lärare motiverar i olika delar i det centrala innehållet. Vi avstår från någon värdering 

angående denna fråga på grund av hittills bristande erfarenhet.  
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Lärare B anser att de olika områdena i matematik kräver olika arbetssätt för att motivera 

eleverna i det området. Hennes erfarenheter är att området taluppfattning och tals användning 

är svårare för eleverna vilket innebär att hon då väljer att arbetar mer varierat för att motivera 

elever. Hennes resonemang hävdar vi är rimligt, nämligen att lärare behöver hitta fler vägar 

för att motivera elever om de har svårt för ett specifikt område.  

6.3  Metoddiskussion 

Efter att ha tillfrågat ett flertal lärare från olika skolor var det endast lärare som vi har en 

tidigare relation till som ställde upp på en intervju. Detta utslag kan påverka resultatet genom 

att informanterna uttrycker det som de tror att vi vill höra eller som Dimenäs (2007) varnar 

för, att intervjun inte tas på allvar. Dock anser vi även att det är positivt att en tidigare relation 

finns eftersom vi vågar utmana och vara kritiska samtidigt som informanterna känner tillit till 

oss. Intervju som metod är något som lärare använder sig av i sitt arbete i bemötandet med 

elever, föräldrar och kollegor i olika sammanhang (Dimenäs, 2007). Därför anser vi att 

erfarenheter från denna studie kommer hjälpa oss i vår framtida yrkesroll. 

Valet av semistrukturerad intervju hävdar vi var ett korrekt metodval eftersom lärarna fick 

möjlighet att uttrycka deras åsikter om ämnet vilket vi anser stärker resultatets trovärdighet. 

Även utformningen och bearbetningen av intervjufrågorna utifrån Dalens (2007) kriterier är 

en bidragande faktor till att lärarna fick möjlighet att sväva fritt kring svaren på 

intervjufrågorna. 

Att intervjua människor anser vi kan leda till förskönade svar, detta behöver dock inte ske 

medvetet. Även feltolkningar från vår sida kan göras då risken finns att tidigare kunskap och 

förutfattade meningar om  lärarens arbetssätt tas med. Fast vi är medvetna om detta kan ändå 

det sistnämnda ske omedvetet. För att minska risken för feltolkningar upprepar, sammanfattar 

samt frågar vi läraren under samtalets gång om vi förstått hennes åsikter rätt.  
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Reflektion av sina egna handlingar och arbetssätt inte bara i skolan utan i egentligen allt vi 

gör är något som vi tycker människan gör sparsamt. Resultaten i vår studie anser vi kan 

påverkas beroende på om lärarna har reflekterat över dessa frågor tidigare. Har reflektionen 

ägt rum anser vi att det finns större möjlighet till ett genomtänkt samt trovärdigt svar.  De 

lärare som intervjuades fick möjlighet att ta del av intervjufrågorna i förväg vilket ökade 

chansen att det som lärarna uttryckte har reflekteras vilket gör resultatet trovärdigare (Dalen, 

2007). Vi anser ändå att en djupare reflektion krävs för lärare ska kunna uttrycka hur de 

verkligen arbetar för att motivera. 

En av studiens begränsningar är att den endast visar informanternas personligt uttryckta 

åsikter. Denna studie blir därmed litet i sitt omfång och vi är medvetna om att resultatet inte 

kan generalisera hela yrkeskåren.  

6.4 Reflektioner 

Alla lärare i studien anser att varierat arbetssätt är en undervisningsform som de använder 

för att motivera elever. Vi har erfarenheter från vår egen skoltid som elever där räkning i 

matematikboken var det stora momenten. Jämför vi matematikundervisningens upplägg från 

vår skoltid med dagens ser vi skillnader. Vi har mött skolor där undervisningen flyttats ut i 

naturen, kottar har räknats och geometriska figurer har hittats. Vi upplever även skillnader i 

många av dagens matematikböcker då de inbjuder till samarbete mellan elever, vilket vi anser 

är en positiv utveckling. De flesta lärare i studien använder matematikboken som 

utgångspunkt, men den är ändå inte helt dominant vilken vi tror är ett bra användande. Vi ser 

även att lärare känner sig trygga med matematikboken och dess upplägg vilket vi troligt 

också kommer känna som nyexaminerade lärare.    
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I mångas öron, även våra, låter varierat arbetssätt spännande och inbjudande eftersom 

variation i allmänhet är något som vi tror eftersträvas i livet. Varken vuxna eller barn tror vi 

vill göra samma sak dag ut och dag in. En negativ aspekt som vi mött de senaste åren är att 

elever i behov av särskilt stöd påverkas negativt av detta arbetssätt. De flesta av dessa elever 

upplever vi behöver en strukturerad och välplanerad vardag för att skoldagen ska genomföras 

på bästa sätt. Undervisningsmoment som inte följer den vanliga vardagen kan bli 

problematiska och kaosartade för dessa elever. Med detta vill vi säga att varierat arbetssätt 

inte gynnar alla elever utan för att bedriva denna typ av undervisning tror vi att det krävs mer 

planering och reflektion för att få med alla elever. 

Vi har även positiva erfarenheter av varierat arbetssätt när det har inspirerat och motiverat 

elever. Exempel på detta är när elever får möjlighet att integrera med varandra i olika 

matematiska lekar. En viktig aspekt i detta är dock om motivation verkligen leder till 

kunskapsinlärning? Svaret på denna fråga har inte vi utan lämnar den till framtida studier. 

Vi anser att medvetenheten om att bakom varje lärare finns även en mänsklig individ som har 

egna intressen, drivkrafter, svagheter och styrkor. Deci, Ryan och Koestner, (1999) 

Gärdenfors, (2010) Imsen (2006) och Jenner, (1987, 2004) har liknande tankar om vad inre 

samt yttre motivation är samtidigt som de i vissa meningar skiljer sig i sina åsikter. De strävar 

alla efter att elever ska känna inre motivation men menar att yttre motivation även har sina 

fördelar.  

Vi hävdar att människan inte känner inre eller yttre motivation för allt vilket är högst naturligt 

och accepterat. Det finns ämnen som lärare brinner mer eller mindre för, men vi anser att de 

måste vara professionella och ändå utstråla en entusiasm i alla ämnen oavsett deras egna 

personliga åsikter. Eftersom Skolverket (2011) skriver om lust att lära i flera avsnitt anser vi 

att skolor borde diskutera lust- och motivationsbegreppet för att tillsammans med forskning 

och egna erfarenheter finna hur de kan arbeta för att motivera. Mer ingående diskussioner om 

inre och yttre motivation anser vi också är aktuellt och relevant för att skapa sig en bredare 

förståelse av motivation. Vi har likande funderingar som Gärdenfors (2010) när han frågar 

hur utbildningssystemet kan stärka elevers naturliga motivation. Denna fråga har vi inget svar 

på men vi tror att högre instanser inom skolan behöver diskutera denna frågeställning. Idag 

har vi skolplikt i Sverige till årskurs nio och de flesta elever väljer även att fortsätta med 
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gymnasiala studier. Med detta vill vi säga att elever går i skolan många år av sitt liv och 

därmed anser vi att motivation behövs för att vilja fortsätta lära.  

I vår litteraturgenomgång redovisas faktorer som påverkar elevers motivation. Faktorer som 

framkommer genom forskning och andra undersökningar anser vi att lärare måste ta del av 

för att eleverna ska få goda förutsättningar för att få motivation. Om lärare inte tar del av 

studier som redovisas inom motivationsområdet hävdar vi att de bästa möjligheten för 

elevernas motivationsskapande inte ges.  

Som snart nyexaminerade lärare kommer vi med all sannolikhet ha användning av alla delar 

av processen som vi behandlar i detta arbete. Allt från framtagning av intervjufrågor till att 

hitta och använda tidigare forskning. Även utformningen av studien där kunskapen om vad de 

olika delarna ska innehålla samt vilket arbete som ligger bakom varje del kommer vi ta med 

oss. Resultatet har lett till att vi fortsättningsvis kommer vara  uppmärksamma på vilka 

arbetssätt som vi själva använder för att motivera elever och om våra strategier för att 

motivera ändras beroende på vilket område i det centrala innehållet i matematik som 

behandlas.  
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8. Bilaga Intervjufrågorna  

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur ser din utbildning ut? 

 

3. Vad har du för intresse för matematik? 

 

4. Vår uppsats handlar om hur man motiverar elever i matematik.  

   Hur ser du på begreppet motivation? 

 

5. Hur påverkar du elevernas inställning till matematik? 

Hur viktigt är du som lärare för att inspirera eleverna? 

 

6. Hur motiverar du eleverna i de olika områdena i matematik? 

Presenterar du olika centrala innehåll på lika eller olika sätt? 

(Geometri, algebra, tal och tals användning) 

 

7. Upplever du att det är enklare att motivera elever i något av stoffen i 

matematikundervisningen? 

● Är du som lärare mer eller mindre motiverade i de olika stoffen? 

 

8. I en långsiktig planering av matematik, väljer du ordning på stoffet för att öka 

elevernas motivation? 

 

9. Hur gör du för att hålla uppe motivationen och lusten hos eleverna i matematik? 

 

10. Hur skiljer sig dina strategier i matematikundervisningen för att motivera elever när de 

arbetar individuellt respektive i grupp? 

 



 

 

 

11. När du planerar dina lektioner i matematik hur mycket tänker du på vad som 

motiverar eleverna? 

 

12. Upplever du att elevernas motivation för matematik förändras med elevernas 

stigande ålder (åk 1-3)? 

Vad kan detta bero på? 

 

 

Tack för hjälpen Lina Sjöström Fredrik Kautto 

 

 


