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Abstract 

 

Motivation is a strong thing within ourselves as teachers and students. The TIMSS-

study of 2011 shows that students in year 4 have a high interest in maths but in year 8 it 

is weakening. It is also in the early years that students are easier to motivate and 

teachers can help them to keep their interest up. This study is about how teachers can 

give students feedback so they get more motivated for mathematics. The study 

investigates this from three directions; 1. Interviews of the three teachers, 2. 

Observations of the teachers and 3. Students’ understanding. The study focuses on the 

autonomy and controlling aspect of feedback that the teacher gives to their students. 
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1 Inledning 

Att förändra elevernas skolmotstånd handlar om att lärarna behöver vara engagerade 

och lyhörda. Lärarna behöver försöka att bygga upp en känsla av meningsfullhet och 

bidra till elevernas inre motivation (Hugo, 2011). TIMSS-studien som genomfördes 

2011 visar att svenska elever lär sig mindre mellan åk 4 och åk 8 än elever i andra 

länder. Undersökningen visar också att elevernas intresse för matematik är stort i åk 4 

men blir svagt i jämförelse i åk 8 (Skolverket, 2012). TIMSS-studien visar att elevernas 

intresse för matematik sjunker ju äldre de blir. Även PISA undersökningen gjord 2012 

visar på sämre resultat i matematik jämför med 2003. I PISA framhävs även att svenska 

elever mellan de åren har anstränger sig något mindre än elever i länder som Norge och 

Danmark. De finska eleverna anstränger sig mest och presterar bra resultat på PISA. 

  

Det finns forskning som menar att elevernas intresse och motivation att lära sig har sin 

tonvikt vid ”aha”-upplevelser. Sådana upplevelser är eleverna särskilt mottagliga för i 

de tidiga skolåren (Teknikdelegationen, 2010), vilket bland annat är på mellanstadiet. 

Lärarna kan påverka eleverna med yttre motivationsfaktorer och i denna studie kommer 

just sådana faktorer att undersökas. Min uppfattning är att om lärarna har mer kontroll 

på hur de delger information till eleverna så kan de stödja elevernas autonomi och 

därmed elevernas eget ansvar för lärandet. Detta kan i sin tur leda till att elevernas inre 

motivation bibehålls och/eller stärks. När elever har stark inre motivation kommer de få 

en styrka att ta sig an nya utmaningar. Att komma ihåg är också att de behöver känna 

sig kompetenta för uppgiften. Och där kommer läraren in, för att vara den som stöttar 

eleverna och hjälper dem att hitta vägar för at öka kompetensen. 

 

Lärarens uppgift i dennes klassrum anser jag är att jobba för att alla elever känner 

tillhörighet till klassen. Att alla elever känner att tillhör gruppen och relationer med så 

många som möjligt både lärare och elever (Deci & Ryan, 2000). Vidare behöver 

eleverna bygga upp en känsla av autonomi, de kommer kunna få styrka ta sig an 

matematikuppgifter där eleverna behöver välja metod för lösning själv(problemlösning). 

Läraren behöver jobba med att ge eleverna stöd för deras erfarenheter av autonomi. Då 

läraren har svårare att direkt ge eleverna upplevelse av autonomi (Schnuk & 

Zimmerman, 2008). Då autonomi är något som var och en känner inom sig och är 

kopplat till besluttagande om hur elevens förmågor används. Eleven behöver då ha hög 

self-efficacy vilket är hög tilltro till dennes egen förmåga och kapacitet i utförande av 

uppgifter (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003, Imsen, 2006). 

 

Den yttre motivationen som läraren ger ska undersökas med utgångspunkt i huruvida de 

ger eleverna möjlighet att ta ansvar för sitt lärande, känna sig autonoma, under 

matematikundervisningen. Eller om de yttre faktorerna gör att de känner sig 

kontrollerade. Dessa två aspekter för motivation, autonomstödjande eller 

kontrollerande, kommer från self-determinationsteorin (Deci & Ryan, 1980). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilken yttre motivation eleverna i mellanstadiet får i 

matematikundervisningen. Med fokus på vilken yttre motivation som läraren ger och 

elevernas uppfattning av den. Vidare undersöks om den yttre motivationen är 

autonomstödjande eller kontrollerade.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Vad säger lärarna om vad de gör för att påverka elevernas motivation i 

matematikundervisningen? 

 Hur stor del av den instruktiva feedback som läraren ger går att koppla till 

antingen den autonomstödjande eller den kontrollerande aspekten? 

 Hur uppfattar eleverna den instruktiva feedback som deras matematiklärare ger 

dem?  

2.2 Viktiga begrepp 

 Self-determinationsteorin – en motivationsteori som belyser människans 

utveckling av inre resurser för personlig utveckling samt självreglering av sitt 

beteende. 

 Autonomi – Människans egen vilja att skaffa sig erfarenhet av integration och 

frihet. 

 Kompetens – Människans förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa och 

utöka sina kunskaper och färdigheter. 

 Tillhörighet – Människans begär att känna sig kopplad till andra. 

 Self-efficacy – Människans uppfattning och tilltro av sin egen kapacitet och 

förmåga. 

 Kontrollerande aspekten – Aspekten av feedback som läraren ger som har ett 

kontrollerande syfte. 

 Autonomstödjande aspekten – Aspekten av feedback som har syftet att stödja 

elevernas autonomi. 

 Instruktiv feedback – Feedback, uttalanden, som antingen har en kontrollerande 

mening eller en autonom mening. 
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Motivation 

Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft samverkar och ger våra 

handlingar färg och glöd. Motivation definieras som det som startar aktiviteten hos 

individen, håller aktiviteten igång och ger den mål och mening (Imsen, 2006). 

Motivation handlar också om de inre och yttre krafterna som triggar, ger energi åt, styr 

och upprätthåller aktiviteten (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). En andra definition 

på motivation är att det handlar om medveten vilja, ansträngning och arbetsförmåga 

(Magne, 1998). Graden av motivation är inte densamma vid alla aktiviteter utan 

påverkas av den aktuella situationen och individens värdering av den (Hassmén, 

Hassmén, & Plate, 2003). Värderingarna är kopplade till vad individen anser vara bra 

och dåligt eller väsentligt och oväsentligt i dennes liv. Dessa värderingar kan också 

kopplas till vad individen har varit med om, dennes erfarenheter, det som gett belöning 

tidigare ger förmodligen belöning igen (Imsen, 2006). Det gör att ju högre grad av 

motivation individen har desto starkare är drivkraften att sätta igång med handlingen 

(Palm, Sullivan-Hellgren, & Winberg, 2010). Det är inte bara graden av motivation som 

är viktigt för lärande utan också typen av motivation är betydelsefull för elevernas 

lärande, attityd och mål med aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). Olika teorier har 

utvecklats och använts för att förklara olika aspekter av motivation (Palm, Sullivan-

Hellgren, & Winberg, 2010). Den teori som förklarar de ovanstående aspekterna är self-

determinations-teorin, vilken utvecklas vidare nedan. 

 

3.2 Self-determinationsteorin 

Self-determinationsteorin (SDT) är ett förhållningsätt till mänsklig motivation och 

personlighet. Teorin belyser vikten av människans utveckling av inre resurser för 

personlig utveckling samt självreglering av sitt beteende (Ryan & Deci, 2000 Nr2). 

Teorin ger såväl teoretisk som praktisk hjälp hur lärare kan stödja elever för att öka 

deras inre motivation (Jungert, 2014). Med empiriska processer har det identifierats tre 

medfödda psykologiska behov som är grunden för människans tillväxtfaktorer: behovet 

av kompetens, känslan av tillhörighet och autonomi. Dessa tre behov förefaller vara 

nödvändiga för att bidra till optimal funktion för tillväxt och integration, samt för social 

utveckling och personligt välbefinnande (Ryan & Deci, 2000 Nr2, Deci & Ryan, 2000). 

Deci och Ryan (2000) framhäver att när någon av dessa behov hindras eller försummas 

är det inte utan betydande negativa konsekvenser. 

 

3.2.1 Autonomi, kompetens och tillhörighet 

Ordet autonomi kan definieras som självständighet och oberoende i den pedagogiska 

vetenskapen gällande elevernas förmåga att självständigt ta ställning i olika frågor, att 
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kritiskt och på egen hand bearbeta frågeställningar (Hermerén, 2015). Autonomi handlar 

om elevens egen vilja att skaffa sig erfarenhet. Autonomin likställs ofta felaktigt med 

idéer om självständighet eller individualism (Deci & Ryan, 2000). Enligt Deci och 

Ryan(2000) handlar autonomi om erfarenheter av integration och frihet, och det är en 

viktig aspekt av en frisk människans funktion. Autonomi kan även beskrivas som 

beslutsutrymme och kontroll över förmågornas användning (Karasek, 1979). Hackman 

och Oldman (1976) definierar autonomi med en väsentlig frihet, självständighet och att 

individen lägger ett eget schema över tid och de metoder som ska användas för att 

genomföra uppgifterna. Det finns även tillfällen där individen känner ett autonomiskt 

tillfredställande när denne är beroende av andra och även följer andras önskemål 

(Soenens, 2007). För att stödja en individs autonomi i exempelvis skolan ska en 

meningsfull anledning för uppgiften eller beteendet tydliggöras, en förståelse för 

individens känslor ska finnas och stödet ska ge valfrihet i stället för att kontrollera 

(Jungert, 2014). 

 

Kompetens handlar om individens kunnighet och förmåga för att kunna genomföra en 

viss verksamhet(Nationalencyklopedin, 2015). En annan definition är att behovet av 

kompetens är individens inneboende önskan att känna en effektiv integration med 

omgivningen. Individen känner också för att utforska, hantera och engagera sig i 

utmaningen för att testa samt utöka sina kunskaper. Med en känsla av tillfredsställd 

kompetens kan individen anpassa sig till föränderliga miljöer men vid brist på 

kompetens blir resultatet hjälplöshet och bristande motivation (Deci & Ryan, 2000). I 

skolan måste individen på olika sätt ges möjlighet att utveckla sina kunskaper för att 

behovet ska uppfyllas (Jungert, 2014). 

 

Med tillhörighet menas människans begär att känna sig kopplad till andra; att älska och 

vårda, och att älskas och vårdas. Det finns flera empiriskt baserade teorier som antar en 

önskan eller tendens av tillhörighet, även om de inte uttryckligen formulerat det som ett 

behov som self-determinationsteorin har gjort. Behovet av tillhörighet uppfylls då 

individen upplever en känsla av gemenskap och utvecklar en nära och intim relation 

med andra (Deci & Ryan, 2000). I skolan handlar det om att individen får utveckla en 

bra relation till sina kompisar och lärare (Jungert, 2014). 

3.2.2 Inre motivation, yttre motivation och amotivation 

När människor är nyfikna, engagerade och har ett undersökande beteende är det starka 

indikationer på en inre motivation. Dessa beteenden är kopplade till en känsla av vilja 

och spontanitet vilket anses vara ett kännetecken av inre motivation (Vansteenkiste & 

Ryan, 2013). Alltså att aktiviteten, lärandet eller arbetsprocessen hålls igång därför att 

individen har ett intresse för själva saken, lärostoffet eller handlingen (Imsen, 2006). 

Individen upplever tillfredställelse och nöjet att lära sig, upptäcka samt försöka förstå 

något nytt när denne deltar i aktiviteten. Det kan också vara för att individen vill uppnå 

eller skapa något, eller att få positiva sinnesupplevelser med att delta i aktiviteten 
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(Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). En positiv sinnesupplevelse kan vara att eleven 

upplever att de lyckas med en uppgift eller känner sig glad/har kul. Ett tillfredställande 

behov av autonomin sägs då vara väsentligt för utvecklingen och upprätthållandet av 

den inre motiverade aktiviteten. Även en tillfredställande kompetens för aktiviteten är 

avgörande för den inre motivationen samt viljan till att utföra aktiviteten. Vansteenkiste 

och Ryan (2013) poängterar att tillfredsställd autonomi och kompetens inte bara främja 

den inre motivationen utan inre motivation kan också bli resultatet. Ryan och Deci 

(2000 Nr2) framhäver att det finns bevis för att underhåll och ökning av den inre 

motivationen kräver stödjande förhållanden eftersom den inre motivationen lätt kan 

störas av olika icke stödjande förhållanden. 

 

De typer av motivation som beskrivs i Self-determinationsteorin är inre motivation, 

yttre motivation och amotivation. Inre motivation består av graderna att först vilja lära 

sig och nå ny kunskap, sedan handlar det om att försöka överträffa sig själv. Den högsta 

graden av inre motivation uppnås när individen får positiva känslor av att genomföra 

aktiviteten (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). Yttre motivation har fyra grader av 

motivation, den första graden är extern reglering vilket ger motivation till följd av yttre 

faktorer som guldstjärnor i skrivboken. Introjicerad reglering är nästa grad av yttre 

motivation vilket är motivation för att leva upp till andras förväntningar, den tredje 

graden är identifierad reglering där motivationen kommer från att individen uppfattar 

aktiviteten meningsfull i ett längre perspektiv eller för samhället. Högsta graden av yttre 

motivation är integrerad reglering där aktiviteten blir en del av individens värderingar 

(Jungert, 2014).  

 

Amotivation innebär avsaknad av motivation och beskrivs av fyra nivåer. Den första 

nivån är att individen upplever brist på kapacitet och förmåga för aktiviteten. Andra 

nivån är att individen är övertygad om att de föreslagna arbetssätten, från till exempel 

läraren, inte kommer ge det önskade resultatet. Amotivationens tredje nivå kommer 

utifrån att individen anser att beteendet är allt för krävande för att denna ska vilja utföra 

aktiviteten. Avslutningsvis är amotivation kopplat till känslorna av hjälplöshet och 

upplevd brist på kontroll (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003).  

 

Figur.1 Motivationstyperna enligt Self-determinationsteorin i ökande grad (Palm, Sullivan-Hellgren, & 

Winberg, s.4, 2010) 
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3.3 Self-efficacy 

Self-efficacy teorin bygger på idén att prestationen som individen väljer att genomföra 

påverkas av dennes egen uppfattning av sin kapacitet och förmåga (Hassmén, Hassmén, 

& Plate, 2003). Self-efficacy kan översättas med tilltron till den egna förmågan vilket är 

viktigt för alla slags aktiviteter som individen ger sig in i och hur mycket energi som 

satsas (Imsen, 2006). Det kan vara elevens tilltro till dennes förmåga att lösa en vis 

matematikuppgift. Detta är kopplat till att individens tidigare upplevelse av 

orsaken/orsakerna till beteenden, händelser eller skeenden vilket har en stor betydelse 

för känslor, förväntningar och motivation gentemot liknande situationer i framtiden 

(Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). Individer som har låg self-efficacy visualiserar 

misslyckanden och saker som kan gå fel vid aktiviteten. Vid försök på svårare uppgifter 

upplever individen stress och nedstämdhet (Bandura, 1993). Sådant som ångest inför 

prov är något som påverkar inställningen till matematik hos eleven på ett negativt sätt. 

Individens känslor av oro, spänning och skräck orsakar negativ attityd mot matematik 

(Ocak & Yamac, 2013). Individer som istället har hög self-efficacy visualiserar 

framgångsscenarier som utrustar individen med en positiv attityd och driv inför en 

eventuell prestation (Bandura, 1993). Hög self-efficacy hos eleven har en positiv effekt 

på dennes attityd till matematik (Ocak & Yamac, 2013). Dessa övertygelser som 

individen har kommer påverka beteendet i skolan, nivån av ansträngning, uthållighet, 

känslomässiga reaktioner och yrkesval (Zimmerman, 2005, Rotberg, Brown, & Ware, 

1987). 

 

Den uppfattning individen har kring en tidigare uppgift oavsett framgång eller 

misslyckande kommer att ge en förväntan om hur individen kommer att klara nya 

uppgifter (Sherer m.fl. 1982). Av det har en self-efficacy skala forskats fram av Sherer 

m.fl. (1982), vilket det står med om nedan. Skalan kan användas för att ge ett 

utgångsvärde samt visa efterföljande utveckling av ett inlärningsprogram eller teknik 

som tillämpas i klassrummet. Inom denna skala finns två underskalor; generell self-

efficacy och social self-efficacy. Dessa två underskalor utvecklades med avseende på 

förmågan att ta hänsyn till den totala variationen inom tre områden. Områdena är vilja 

att starta ett beteende, viljan att satsa i slutskedet av beteendet och sista området är 

envisheten vid motgångar (Sherer m.fl. 1982).  

3.3.1 Lärarens påverkan på elevernas self-efficacy 

Self-efficacy skalan kan användas för att fastställa ett utgångsvärde, visa framsteg i 

program, och även ge läraren insikt om vad som behövs för att hjälpa eleverna växa och 

lära sig i en läromiljö. Det är viktigt att läraren skapar sig en förståelse om elevernas 

prestationsnivå innan någon förändring sker. Nästa steg för läraren är att bestämma 

vilken kommunikations- och beteendestil denne ska ta till för att genomföra de nya 

inlärningsmetoderna (Green, 2003). Där spelar lärarens egna self-efficacy in för att 

kunna motivera och främja lärande och påverkar vilken typ av lärandemiljö som skapas 

och hur hög akademisk nivå dennes elever når (Bandura, 1993). Läraren påverkar 
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lärandemiljön med sitt undervisningsätt, hur läraren ger återkoppling, 

kommunikationsstilen, inlärningsmetoderna samt förväntningar på elevernas 

prestationer. Även eleverna tillför sina egna erfarenheter och nivå av self-efficacy till 

klassrummet (Green, 2003). Nedan ses en tabellen med fyra olika kommunikations-

stilar uppdelade i kategorier för hur informationen presenteras, inlärningsmetoden som 

används och nivån av self-efficacy utveckling. Det är de två senare kategorierna som 

fokuseras på i denna studie. 

 

 

Figur.2 Kommunikationsstilar och Self-efficacy (Green, s.110, 2003) 

 

Undervisningsstil är en individuell utvecklingsprocess som påverkas av erfarenheter, 

mentorskap, bekvämlighetsnivå, fantasi och förståelse av materialet. Att matcha 

kommunikationsstil med läroplansinnehållet kan vara ett sätt att optimera elevernas 

utvecklande av self-efficacy och lärande. Kommunikationsstilarna normativ lärare och 

manipulativ lärare där inlärningsstoffet presenteras i föreläsningsformat lämpar sig väl 

till undervisningsinnehåll som kommer från olika källor. Även undervisningsinnehåll 

som är nödvändig till utantillmemorering för att utveckla en kunskapsbas och som 

annars kräver mycket läsning. I kommunikationsstilarna normativ - och manipulativ 

lärare ger läraren minimalt med feedback och det sker en upprustning för att stoppa 
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negativt beteende och detta leder till att elevernas self-efficacy är extern eller påtvingad. 

I kommunikationsstilen manipulativ lärare sker även ett minimalt arbete med elevernas 

eget beteende (Green, 2003). 

 

Föräldra-kommunikationsstilen hos läraren passar till ett mindre formellt innehåll än 

det föregående, där innehållet kan tolkas och diskuteras. Ämnen som tillexempel politik 

och mänskliga beteenden, kräver dock en hel del läsning innan, för att det ska bli en 

givande diskussion. Om eleverna inte är bekanta med ämnet kommer diskussionen 

vackla och läraren tvingas bära upp klassen. För att förhindra det behöver läraren få 

eleverna att först aktivt lyssna för att sedan ställa frågor som ger viljan till eleverna att 

diskutera. Efter diskussionerna kan sedan att eleverna vidare ställer frågor och jobbar 

med gruppuppgifter. I föräldra-kommunikationsstilen ger läraren frekvent med 

feedback och jobbar med att eleverna ska ha en egen målsättning för dess beteende 

(Green, 2003). 

 

Kommunikationsstilen ökat medinflytande lägger stor vikt på eleven. Denna typ av 

undervisning lämpar sig att använda i undervisning med lite formellt innehåll, minimalt 

memoreringsinnehåll utan mer fokus på erfarenheter. Undervisningsämnen som passar 

är etik, kultur och mångfald. Den kritik som finns mot denna kommunikationsstil är från 

eleverna själva, att de upplever att läraren uppehåller sig i bakgrunden och tvingar 

eleverna att lära sig själva. Denna typ av undervisning kräver att läraren förbereder 

eleverna vilket görs genom att läraren flyttar ner i stiltabellen för att vänja eleverna. 

Läraren jobbar i kommunikationsstilen ökat medinflytande med att ge feedback i rätt tid, 

alltså omedelbart kopplat till händelsen. Läraren jobbar med att ge handledning i hur 

eleverna kan få en autonom självkontroll gällande beteende kopplat till lärande (Green, 

2003). Green (2003) framhäver att det är viktigt att komma ihåg att även om läraren inte 

framför föreläsningar inför klassen måste denne vara aktiv för att stödja 

klassrumsklimatet och lärar-elev relationen. 

 

3.4 Kontrollerande aspekten kontra autonomstödjande aspekten 

Yttre motivation kan ha antingen en kontrollerande aspekt eller en autonomstödjande 

aspekt. Funktionen av den kontrollerande aspekten är att få bukt med ett visst beteende 

hos mottagaren medan den autonomstödjande aspekten har till mening att förmedla 

information som får mottagaren att känna sig kompetent i aktiviteten. När den 

kontrollerande aspekten i den yttre motivationen är mer framträdande än den 

autonomstödjande aspekten tenderar det att minska mottagarens inre motivation. Om 

den kontrollerande aspekten däremot är mindre framträdande tenderar det att bibehålla 

eller öka mottagarens inre motivation (Deci E. L., 1975, Deci & Ryan, 1980). Om det 

vid ett givet tillfälle är meningen att mottagaren ska ändra sitt beteende på ett visst sätt 

är det troligast att den kontrollerande aspekten av yttre motivationen används. Till 
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exempel vid tillrättavisande av beteende hos en elev. Om den yttre motivationen å andra 

sidan är meningen att vara stödjande till mottagarens intresse, kompetens och autonomi 

är det sannolikt att den autonomstödjande aspekten används. I undervisningen tyder 

detta på att om läraren är inriktad mot kontroll kommer det sannolikt att underminera 

elevernas inre motivation. Men om läraren är inriktad på att stödja autonomin är det 

sannolikt att motivationen läraren ger kommer vara på ett mindre kontrollerande och 

inte underminera elevernas inre motivation (Deci, Schwartz, Sheinman, & Ryan, 1981). 

När elever känner sig autonoma känner de sig som initiativtagare av sitt beteende, de 

väljer resultat och hur och med vilka medel de kommer dit. Däremot kännetecknas en 

kontrollerad elev av att denne känner större åtstramning och känslan av att det som görs 

bara måste göras. Det finns en avsikt, men en riktig känsla av valbarhet finns inte (Deci 

& Ryan, 1987). 

 

Även om lärarna inte direkt kan ge eleverna en upplevelse av autonomi, kan de enligt 

Schunk och Zimmernann (2008) ge eleverna förutsättningar som stödjer deras 

erfarenhet av autonomi. Autonomistödjande är ett mellanmänskligt beteende som 

läraren tillhandahåller för att vårda elevernas inre motiverande resurser och påverka 

deras egna självregleringsåtgärder (Schnuk & Zimmerman, 2008). Schunk och 

Zimmerman (2008) har arbetat fram en tabell för att visa instruktiv feedback som lärare 

kan ge till elever som är autonomstödjande för motivationen eller kontrollerande. Nedan 

är det två tabeller, uppdelade på autonomstödjande och kontrollerande. 

 

Tabell.1Autonomstödjande instruktiv feedback (Schnuk & Zimmerman, s.231, 2008) 

Fråga vad eleven vill/behöver Frekvensen som läraren frågar eleven vad eleven 
vill eller behöver 

Ge motiveringar Frekvensen som läraren ger motiveringar för att 
förklara varför ett sätt att tänka eller något inom 
matematiken är användbart. 

Feedback Frekvensen av gånger som läraren kommunicerar 
instruktiv feedback om elevens 
förbättringar/behärskningar 

Ge uppmuntran Frekvensen av uttalanden som bostar eller håller 
uppe elevernas engagemang 

 

Tabell.2 Kontrollerande instruktiv feedback (Schnuk & Zimmerman, s.231, 2008) 

Ge direktiv, kommando Ge kommandon så som, gör detta, flytta denna, 
lägg den här, slå upp sida osv. 

Uttrycka borde, ska Uttrycka uttalanden där eleven ska, måste, har 
eller borde tänka, känna eller göra något som dem 
just nu inte tänker, känner eller gör 

Säga ”rätt sätt” Verbalt eller antyda att ett sorts beteende före 
eleven har möjlighet att upptäcka effekten av 
beteendet för dem själva 
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3.5 Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Eleverna måste ha motivation för arbetet och en självtillit och personlig trygghet när det 

gäller genomförandet (Imsen, 2006). Man kan tänka på motivation som konsekvens av 

prestationer. Det kan uppstå en känsla av flow på grund av elevens intresse för 

uppgiften eller när elevens förmåga och utmaningen i uppgiften matchar varandra kan 

också denna känsla uppstå. Elevens brist på motivation är då ett tecken på att läraren 

och eleven måste prova med något annat (Wiliam, 2013). Det är viktigt att läraren gör 

lärostoffet psykologiskt meningsfullt för eleverna. Det kan göras med att läraren friskar 

upp tidigare stoff och kopplar samman det med det nya stundande stoffet (Imsen, 2006). 

 

Innan eleverna kan få ansvar för sitt eget beteende för lärande måste de lära sig att ta 

ansvar för sin läroprocess. Detta sker genom att de aktivt deltar i undervisningen och 

planerar sin inlärning och genomför planerna (Imsen, 2006). Eleverna kommer under 

denna process värdera följande aspekter om uppgiften, för det första sin uppfattning om 

uppgiften. Sedan sin kunskap om uppgiften och vilka förmågor som krävs för att nå 

framgång. Och till sist vad de tror om sin motivation, intresse för uppgiften och om de 

tror att de kan tillräckligt för att lyckas (Wiliam, 2013). Eleverna måste ha kontroll över 

arbetstiden, arbetsinsatsen och kriterierna för vad som anses vara bra och dåligt (Imsen, 

2006). Det gör läraren genom att berätta om lärandemål för eleverna, uppmuntra dem 

med att förmågan växer stegvis och att det inte finns en förutbestämd väg. Läraren gör 

det svårare för eleverna att jämföra sina prestationer med varandra genom feedback, 

feedbacken innehåller då också tips på framtida handlingar och inte tidigare 

misslyckanden. Till sist menar Wiliam (2013) att läraren borde använda varje tillfälle att 

överföra kontroller av lärandet från läraren till eleverna. 
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4 Material och metod 

4.1 Urval 

Jag kontaktade lärare på olika sätt för att få kandidater till arbetet och jag fick ihop 

målet, tre lärare. Alla var lärare på mellanstadiet i årskurs 5 i en tätort i norra Sverige. 

Jag namnsatte lärarna med Lärare1, Lärare 2 och Lärare 3. Lärare 1 undervisar i en 

klass med 19 elever varav 3 elever går till en mindre undervisningsgrupp under 

matematiklektionerna. Lärare 2 undervisar både i årskurs 5 och årskurs 6 där antalet 

elever i varje årskurs varierar när det är helklassundervisning. Lärare 2 har totalt 23 

elever i årskurs 5 och 6. Lärare 3 undervisar i årskurs 5 med 28 elever där endast en 

matematiklektion i veckan är i helklass, annars är det halvklassundervisning. I lärare 3s 

halvklassundervisning är eleverna uppdelade i två grupper om 14, där ena gruppen 

anses arbetssvaga och den andra arbetsstarka. Jag gjorde ett kvoturval som gjordes med 

två fastställda kategorier som skulle uppfyllas (Denscombe, 2009). Kategori ett var att 

läraren skulle undervisa i matematik och kategori två var att undervisningen skulle ske i 

årskurs 5.  

4.2 Metod 

I studien använde jag mig av triangulering vilket är en vanlig metod bland 

samhällsforskare. Metoden går ut på att jämföra empirin från en metod med fynden från 

en annan. Fördelarna med detta är att fynden kan bekräftas eller ifrågasättas genom att 

de data som insamlas med olika metoder jämförs. Fördelen med denna triangulering är 

att när olika tillvägagångssätt används finns det en möjlighet för forskaren att se saker 

och ting ur olika perspektiv (Denscombe, 2009). Jag triangulerar i diskussionen genom 

att koppla samman data från intervjun, observationen och elevenkäten till respektive 

lärare. 

 

4.2.1 Forskningsetiska aspekterna 

Första aspekten var att skydda deltagarnas intresse, vilket innefattar att se till så att 

deltagarna inte lider någon fysisk skada till exempel på väg till intervju. Inte heller 

skulle deltagarna få någon psykologisk skada, vid till exempel känsliga frågor eller 

personlig skada som kunde medföra ekonomiska förluster (Denscombe, 2009). I denna 

studie skedde observationerna i den naturliga miljön, ingen av de deltagande skulle 

utföra något som de inte gör dagligen. Observationerna genomfördes utan att jag 

påverkade någon deltagande och var inte byggd på personlig information. Intervjuerna 

genomfördes i de deltagande lärarnas skola, på lämplig plats där det gick att prata ifred. 

Frågorna var ställda om allmänna situationer och uppfattningar. Intervjuerna gjordes 

anonyma med deltagande lärare och namn de nämnde. Slutligen enkäten genomfördes 

när eleverna var i sitt klassrum, den var inte under tidspress och eleverna var anonyma. 
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Andra aspekten belyste forskarens uppgift att undvika falska förespeglingar och oriktiga 

framställningar genom att vara öppen och ärlig (Denscombe, 2009). Men det som var 

aktuellt vid denna studie var, som Denscombe(2009) beskriver, att inte berätta exakt vad 

som undersöktes vid observationerna. Eftersom det kunde göra att lärarna omedvetet 

ändrade sitt beteende och det hade spoliera resultatet. 

 

Sista aspekten var om att deltagarna ska ges informerat samtycke. Ingen deltagare skulle 

känna sig tvingad att delta och på så sätt behövde de tillräckligt med information innan 

(Denscombe, 2009). Det skickades ett mejl till olika lärare som tillfrågades, några fick 

det i pappersform. I informationen framgick vem jag var med kontaktuppgifter, att 

observation skulle ske vid tre tillfällen på matematiklektioner, en enkät som eleverna 

skulle genomföra och intervju med läraren skulle behöva ske. Det stod att alla 

deltagande skulle vara anonyma och under vilken period undersökningarna behövde 

utföras. Även vid intervjun fick lärarna skriva på ett samtycke och ta ställning till om 

deras uttalanden gavs citeringsrättigheter. 

4.2.2 Observation 

Jag har använt mig av en systematisk observation under fältarbetet vilket betyder att 

data samlats in i verkliga situationer. Observationerna skedde i den naturliga miljön 

såsom den normalt inträffar men utifrån, för att undvika att påverka utfallet. Jag 

berättade inte för läraren vad jag skulle observera, med syftet att lärarna inte skulle 

ändra sitt beteende och därav bidra till ett skevt resultat. Observationsprocessen är inte 

enkel då det finns en risk att forskarens perception kan vara influerad av personliga 

faktorer. Därför använde jag mig av ett observationsschema (Denscombe, 2009). Ett 

första observationsschema gjordes som testades på en lärare som står utanför denna 

undersökning och sedan reviderades schemat för att tydligare kunna fokusera på 

arbetets frågeställningar. Det slutgiltiga observationsschemat som användes finns i 

bilaga 2. 

 

Det genomfördes tre observationer på varje deltagande lärare. Observationerna utfördes 

i form av avprickning i ett utarbetat kategorischema för de olika sätten som läraren gav 

instruktiv feedback. Protokollet genererade därmed kvantitativa data (Johansson & 

Svedner, 2010). Under observationen rörde jag mig i klassrummet efter läraren för att 

höra vad denne sa. Observationsscheman användes även som stöd till intervjuerna med 

de observerade lärarna. Varje observerad lektion sammanfattades och tillfällena för 

autonomstödjande och kontrollerande instruktiv feedback räknades samman och 

placerades i en tabell. I denna tabell räknades totala tillfällen ihop för båda aspekterna 

för att sedan få ut en procentuell fördelning hur ofta läraren gav olika instruktiv 

feedback. 
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4.2.3 Enkät 

Syftet med enkäten var att synliggöra vilken instruktiv feedback eleverna upplevde att 

deras lärare gav dem. Frågorna är skrivna efter tabellerna 1 och 2 i forskningsöversikten 

som är tagna ur Schunk och Zimmerman (2008) som beskriver autonomistödjande 

kontra autonomhämmande alt. kontrollerande sätt som läraren kan ge eleverna 

instruktiv feedback på. Enkäten användes för att snabbt nå till alla elever i klassen som 

läraren undervisade i (Denscombe, 2009). Frågorna i enkäten var ställda så att eleverna 

skulle markera med vilken frekvens de upplever att de får en viss instruktiv feedback, 

vilket ger en kvantitativ vinkling. Eleverna skulle ha sin undervisande matematiklärare i 

åtanke då de svarade på frågorna eftersom det var denne jag observerade. Det var 

attitydfrågor som var relaterade till elevernas värdering om vad som anses vara till 

exempel ofta och ibland, det hängde på den enskilde elevens referensram (Denscombe, 

2009) (Trost, 2012). 

 

Enkäten bestod av fasta frågor som endast tillät svar som passar in i de förbestämda 

kategorierna (Denscombe, 2009). Vanligt, vardagligt, språk har till så stor del som 

möjligt fokuserats på att användas (Trost, 2012). Det gjordes en första enkät som 

testades på en mindre grupp elever som stod utanför detta arbete, med fokus på hur de 

förstod frågorna (Johansson & Svedner, 2010). Därefter ändrades några frågor för att 

öka tydligheten på dem och för att få ett ännu mer vanligt och elevnära språk. Efter att 

observationerna var gjorda i klassen hos respektive lärare gav jag eleverna enkäterna 

och sa tydligt till dem att tänka på den lärare de har i matematik när de svarade på 

frågorna, enkäten finns i bilaga 1. Eftersom det för mig inte var intressant att veta vad 

varje enskild elev svarade skrev de inte namn utan endast datum på enkäten. För att 

sedan kunna jämföra de olika resultaten från klasserna räknades procentsatsen ut på 

varje fråga, eftersom klasserna var olika stora, och ett diagram per fråga gjordes. En 

sammanfattande text för varje fråga och varje lärare gjordes med fokus på majoriteten 

och utstickande mängder.  

4.2.4 Intervju 

Intervjun valdes för att få empiri om lärarens erfarenheter av instruktionernas påverkan 

på elevernas motivation. Det gällde att försöka komma bakom lärarens självprestationer 

för att kritiskt granska de personliga antaganden och allmänna ideologiska 

föreställningar som kommer till uttryck i dennes uttalande. En explorativ studie handlar 

om att upptäcka nya dimensioner hos forskningsämnet, frågorna i intervjun kan således 

hela tiden förbättras i takt med att forskaren lär sig mer om ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Jag använde mig av en semistrukturerad intervju då jag hade kontrollfrågor men 

kunde även vara flexibel och inte ta dem i någon förbestämd ordning (Denscombe, 

2009). 

 

Innan varje intervjustart läste jag upp intervjuguiden, bilaga 3, för att klargöra för 

läraren vad intervjun skulle spela för roll i mitt arbete (Johansson & Svedner, 2010). Jag 
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lät även de intervjuade lärarna skriva på att de samtyckte för intervjun och välja om jag 

fick citeringsrättigheter på deras uttalanden (Denscombe, 2009). Därefter startades 

inspelningen av intervjun och en kontrollfråga ställdes för att komma igång. Jag 

använde mig av följdfrågor i intervjun för att få tydlighet i lärarnas svar (Johansson & 

Svedner, 2010). När det passade in i intervjun fick läraren en debriefing angående vad 

jag hade tittat på under observationerna av dennes matematikundervisning. Vilket även 

gav läraren en förståelse för varför denne inte fick veta avprickningspunkterna i förväg 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna har sedan transkriberats och då anonymiserades alla 

personer som nämndes. Från transkriberingen markerades de uttalanden som kunde 

kopplas till en av frågeställningarna för detta arbete vid varje intervju. Det som 

markerats skrevs sedan ihop till en sammanfattande text. 
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5 Resultatredovisning 

Nedan följer en resultatredovisning med inledande analysering av rådata. En mer fyllig 

analys av resultatet återfinns i avsnittet analys. 

5.1 Intervju 

Här nedan presenteras de för frågeställningarna relevanta utsagor som lärarna gjorde 

under intervjuerna. Resultatet är uppdelat för varje lärare och i senare avsnitt analys 

kommer en jämförande koppling mellan lärarna. 

 

5.1.1 Lärare 1 

Läraren förklarar matematiska begrepp som dyker upp för eleverna för att öka deras 

förståelse för begreppet i sig och för att kunna koppla matematiken till något annat. 

Något som finns i elevernas vardag, så som att dela bullar emellan sig eller tolka ett 

diagram i en tidning. När läraren märker att det inte går fram till eleverna utvärderar 

denne och försöker hitta andra former som gör det ännu tydligare. Läraren tar även åt 

sig när eleverna tycker moment är tråkiga och försöker att förbättra dem. Vid en del fall 

känner läraren att eleverna motsätter sig uppgifterna och läraren har då väldigt svårt att 

motivera dem till uppgiften då den inte intresserar eleverna. Läraren tycker det är svårt 

med elever som inte har ett eget driv, där denne måste finnas med hela tiden. Å andra 

sidan vill läraren inte ge eleverna några recept på hur de ska lösa matematikuppgifter. 

Utan läraren använder det eleverna har gjort för att bygga vidare deras förståelse. 

Läraren frågar eleverna vad de gjort och betonar det denne har gjort rätt och kopplar det 

till det som saknas utifrån att, så långt som möjligt låta eleven tänka själva. Vid 

genomgångar vill läraren inte avslöja för mycket av matematiken för att eleverna ska få 

chansen att upptäcka saker själva. Läraren ger även tydligt eleverna stöd i att läraren 

tror på eleverna, att de klarar uppgiften som ges. 

 

Läraren fokuserar mycket på att bygga upp en bra arbetsmiljö i klassrummet. För att 

eleverna ska känna styrka i att först försöka själva och, sen be en kompis och till sist 

fråga läraren efter hjälp. Läraren vill bygga upp elevernas självförtroende i att de ska 

vara närvarande på lektionerna så att de är med och bidrar till att alla lär sig och lär sig 

lyssna på varandra. Läraren vill bidra och bygga stämningen i klassrummet utifrån att 

eleverna vill klara av uppgifterna, förstå och komma framåt i sitt lärande. Läraren 

jobbar med att ha en balans i klassrummet för att undvika att vissa elever får utspel, 

läraren erkänner att denne inte vill gå till den eleven som skriker högst, men att det 

ibland blir så. 

 

Läraren har tidigare mest undervisat på högstadiet och medger att denne inte behärskar 

den yngre barnpsykologin, där tiden för förståelse och minne är kortare för de som är 

yngre. Att läraren måste ge eleverna feedback som eleverna snabbt kan koppla till den 
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nyss utförda uppgiften. Läraren känner även att språket emellan dem i matematiken är 

separerat och det är länge kvar innan det går att prata samma matematiska språk i 

klassrummet. Läraren ser motivation som något man vill göra och anser att det är så 

mycket som eleverna inte alls vill göra över huvud taget. Läraren anser då att 

motivationsloppet redan är kört, när eleverna sätter sig på tvären. 

 

5.1.2 Lärare 2 

Ett arbete är gjort med fokus på hur elevernas egna tankar kan påverka deras 

motivation. Om hur hjärnan på ett sätt kan tränas upp trots att det inte är en muskel. 

Desto mer eleverna tänker positivt kring sig själva och lektionerna får det positiva 

konsekvenser. Till en början i den klass som läraren undervisar i användes personliga 

pepp-kort och andra inslag av motivationshöjande och självkänslahöjande aktiviteter. 

Läraren vill på så sätt hjälpa eleverna framåt genom bland annat att varje 

matematiklektion innehåller ett inslag där eleverna får reflektera över sitt eget lärande. 

Upplägget är ofta att eleverna första halvan av lektionen tar eget ansvar för sin räkning, 

läraren stör inte. Sedan har de en muskelmättning där eleverna får värdera hur bra de har 

kommit igång att jobba. För att kunna reflektera över det och förbättra sig inför sista 

halvan av lektionen. Annars behöver läraren nu oftast inte göra mer än att bara påminna 

eleverna om att starta. 

 

Läraren ger så lite som möjligt av ego-boosting feedback men säger att sådan kan 

komma ur denne av bara farten och att det kan vara saker som är personlighetsbundna 

och som läraren inte är medveten om. Lärarens fokus ligger på att ge feedback som är 

förklarande kring elevens prestationer. Läraren jobbar för ett öppet klimat i klassrummet 

där eleverna känner att de kan vara med och påverka. Läraren har förklarat för eleverna 

varför det är bra för deras lärande att alla tvingas att vara med och tänka, lyssna och 

bidra på matematiklektionerna. Det finns en genomtänkt plan runt lärarens feedback och 

hur det ska leda till motivation. Läraren poängterar att det är viktigt att sätta sig in i vad 

feedback är och hur den ser ut för att vara framgångsrik. 

 

5.1.3 Lärare 3 

Läraren har jobbat tidigare med att eleverna ska tänka över sin egen roll och hur deras 

inställning påverkar deras prestationer. Eleverna har fått skatta sig på en skala från 1-10 

hur bra de har jobbat, kopplat till den gånga lektionen. Eleverna ska då fundera över vad 

de gjort så att de kan förbättra sig till nästa lektion. Läraren framhäver att eleverna 

genomgående är väldigt medvetna med vad de gör av tiden på lektionerna. Genom att 

hjälpa dem att förbättra sig ser de en gradvis förändring och det är motivationshöjande 

att koppla insats mot resultat. På så sätt ser även eleverna att de lyckas, även exit-

questions är använda i tanken att eleverna får ett direkt kvitto på om de är med eller inte. 
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Läraren jobbar mycket med att driva eleverna framåt med hjälp av elevernas egen 

motor, eleverna tillsammans och till sist lärarhjälp. Eleverna ska våga testa själv först 

och våga prova och på så sätt hitta ett inre driv att utmana sig själv. Tydliga mål är 

något som läraren anser är jätteviktigt och även att ge feedback för att eleverna ska bli 

medvetna av sitt lärande och på så sätt höjs motivationen för att göra bättre i framtiden. 

Läraren kopplar matematiken till verkligheten genom att ta upp exempel som är 

elevnära för eleverna nu men även sådant de kommer stöta på när de blir äldre. Eleverna 

kan möta matematik i sitt yrkesliv, betala räkningar och framförallt när de ska göra en 

budget. 

 

Läraren vill komma ifrån arbetssättet att man räcker upp händerna i klassrummet för att 

säga något om det de förstår. Läraren jobbar för att eleverna i stället ska visa när de inte 

kan/förstår.  Att klassen är en grupp som ska hjälpas åt så att alla når målen. Gruppen 

ska låta alla elever vara delaktiga i att förklara för varandra och att klassen når mål 

tillsammans, de går vidare tillsammans. Läraren jobbar med att få klassen till en grupp 

där eleverna vågar blotta sig, vågar visa att de inte förstår. Läraren jobbar även med 

förståelse och inte med att eleverna måste räkna visst antal uppgifter i boken. 

 

5.2 Observation 

Nedan presenteras resultatet från observationerna av respektive lärare. Den är uppdelad 

med en text om varje observationstillfälle som sedan knyts ihop i en tabell. I tabellen 

avläses antalet observerade autonomstödjande och kontrollerande instruktiv 

feedbacktillfällen för respektive lärare. Resultat från varje observation finns och till sist 

ett procentvärde som visar lärarnas uppdelning av autonomstödjande respektive 

kontrollerande instruktiv feedback under observationerna.  

5.2.1 Lärare 1 

Observationstillfälle 1, helklassundervisning och läraren var själv i klassrummet. Vid 

19 tillfällen under lektionen gav läraren någon sorts autonomstödjande till eleverna 

enskilt eller som hel grupp. Läraren förklarade ord eller varför något är användbart för 

hela klassen (5 st) vid genomgången i början av lektionen. Sedan var resten av den 

autonomstödjande instruktiva feedbacken till enskilda elever, läraren gick runt i 

klassrummet när eleverna jobbade enskilt. Den autonomstödjande instruktiva 

feedbacken till enskilda elever hade lika många tillfällen (6 st) på kategorin förklarade 

ord, ”bra jobbat, du klarade det” och ”du klarar det” (se observationsschema, bilaga 2). 

15 tillfällen då läraren gav instruktiv feedback under lektionen var kontrollerande. Cirka 

hälften av den kontrollerande instruktiva feedbacken var riktad mot en enskild elev och 

var under kategorin tillrättavisa beteende. 

 

Observationstillfälle 2, helklassundervisning och det fanns en extra pedagog i 

klassrummet som hjälpte eleverna. Under lektionen var det lika mycket 
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autonomstödjande instruktiv feedback som kontrollerande, 7 tillfällen vardera. Största 

delen av lektionen gick åt när eleverna stod framme vid tavlan och redovisade gjorda 

problemlösningsuppgifter. Och under den tiden var kommunikationen av instruktiv 

feedback nästintill obefintlig. De tillfällen med kontrollerande instruktiv feedback var 

alla (utom 1 st) under kategorin att tillrättavisa beteende. 

 

Observationstillfälle 3, helklassundervisning och läraren var själv i klassrummet. 

Under lektionen var det 17 tillfällen med autonomstödjande instruktiv feedback 4 st var 

mot klassen som grupp. Detta skedde vid genomgången där läraren förklarade ord och 

att klassen jobbar på bra. Resterande autonomstödjande instruktiv feedback var till 

enskilda elever med att de har jobbat bra med en färdig uppgift. Den kontrollerande 

instruktiva feedbacken gav läraren vid 7 tillfällen under lektionen, de flesta faller under 

kategorin ”slå upp sida, börja arbeta”, resten var tillrättavisande beteende mot enskilda 

elever. 

 

Tabell.3 

  Autonom kontroll Total 

Observation 1 19 15 34 

Observation 2 7 7 14 

Observation 3 17 7 24 

Total 43 29 72 

  60% 40%   

 

5.2.2 Lärare 2 

Observationstillfälle 1, observationstid var sluthalvan av lektionen i årskurs 5 och 

starthalvan av lektionen i årskurs 6 och läraren var själv i klassrummet. Där hade läraren 

totalt 20 tillfällen med autonomstödjade instruktiv feedback. 8 st av tillfällena var i 

kategorin att läraren förklarade ord eller varför något var användbart och det var flest 

gånger för helklass (5 st). Autonomstödjande kategorin ”bra jobbat, du klarade det” 

skedde vid 7 tillfällen. De kontrollerande tillfällena var 13 st, och vissa tillfällen var 

samma som infaller på de två halvlektionerna under denna observation, tillfällena var 

under ”slå upp sida, gör detta” – kategorin. 

 

Observationstillfälle 2, observationstid var sluthalvan av lektionen i årskurs 5 och 

starten av lektionen i årskurs 6 och läraren var själv i klassrummet. Det skedde 19 

tillfällen av autonomstödjande instruktiv feedback och flest hamnade under kategorin att 

läraren frågade om eleven behövde/ville något (8 st). Därefter var kategorin att läraren 

förklarade ord bara två tillfällen mindre. Det skedde 8 kontrollerande tillfällen under 

lektionen där mer än hälften var på kategorin ”slå upp sida, gör detta”. De andra finns 
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under kategorin ”tillrättavisade beteende” och var endast riktat mot en viss elev under 

denna observation. 

 

Observationstillfälle 3, helklass med både årskurs 5 och årskurs 6 och läraren var själv 

i klassrummet. Under denna lektion var det 17 tillfällen som var autonomstödjande 

instruktiv feedback. De flesta tillfällena (10 st) fanns under kategorin ”bra jobbat, du 

klarade det” som var till enskilda elever. 5 st tillfällen var att läraren frågade om eleven 

behövde/ville något. Det skedde 13 tillfällen av kontrollerande instruktiv feedback och 

de flesta(9 st) var under kategorin ”slå upp sida, gör detta”, då denna lektion innehåller 

ett brytande moment mitt i lektionen som eleverna behöver göras uppmärksamma på. 

Resten av den kontrollerande feedbacken är i kategorin tillrättavisa beteende, 2 st till 

enskild elev och 2 st till hela klassen. 

 

Tabell.4 

  Autonom kontroll Total 

Observation 1 20 13 33 

Observation 2 19 8 27 

Observation 3 17 13 30 

Total 56 34 90 

  62% 38%   

 

5.2.3 Lärare 3 

Observationstillfälle 1, helklass under genomgången och läraren var själv i 

klassrummet, sedan gick den arbetsstarka elevgruppen iväg med en annan pedagog när 

de skulle jobba enskilt. Vid 11 tillfällen gav läraren autonomstödjande instruktiv 

feedback och nästintill alla tillfällen var till enskilda elever. De flesta tillfällena (10 st) 

var under kategorin ”bra jobbat, du klarade det”, följt av att läraren frågade om eleven 

behöver/vill något med 4 tillfällen. Läraren gav kontrollerande instruktiv feedback vid 

13 tillfällen under lektionen. Till största del (6 st) var det tillrättavisande beteende riktat 

mot en enskild elev. Där efter 5 tillfällen med feedback i kategorin ”slå upp sida, gör 

detta”. 

 

Observationstillfälle 2, halvklass med elevgruppen som läraren definierar som 

arbetssvaga, och läraren var själv i klassrummet. Läraren hade 7 tillfällen där denne gav 

autonomstödjande instruktiv feedback och nästan lika fördelat på om det var mot en 

enskild elev eller mot gruppen. De flesta tillfällena (5 st) med autonomstödjande 

instruktiv feedback var under kategorin ”bra jobbat, du klarade det”. Under lektionen 

gav läraren sedan kontrollerande instruktiv feedback vid 16 tillfällen där största delen 

(13 st) var riktad mot olika enskilda elever. De flesta tillfällena (10 st) var under 

kategorin ”slå upp sida, gör detta” för både gruppen och enskilda elever, då de inte 
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kommer igång att arbeta. Kategorin ”tillrättavisade beteende” var endast riktad mot 

enskilda elever och skedde vid 5 tillfällen. 

 

Observationstillfälle 3, halvklass med elevgruppen som läraren definierar som 

arbetsstarka, och läraren var själv i klassrummet. Autonomstödjande instruktiv feedback 

skedde vid 15 tillfällen under lektionen och nästintill alla (14 st) var till enskilda elever. 

Kategorin ”bra jobbat, du klarade det” för autonomstödjande instruktiv feedback skedde 

vid 7 tillfällen och att läraren frågade vad eleven behövde/ville skedde vid 5 tillfällen. 

Den enda feedback som var till hela klassen, 1 tillfälle, var att läraren förklarade ett ord 

eller varför något var användbart. Kontrollerande instruktiv feedback skedde under 

denna lektion vid 5 tillfällen. Läraren gav kontrollerande instruktiv feedback mest till 

hela klassen i kategorin ”slå upp sida, gör detta” vid 3 tillfällen, plus 1 tillfälle under 

denna kategori som var till en elev. Sista tillfället av kontrollerande feedback var mot en 

enskild elev i kategorin tillrättavisande beteende. 

 

Tabell.5 

  Autonom kontroll Total 

Observation 1 11 13 24 

Observation 2 7 16 23 

Observation 3 15 5 20 

Total 33 34 67 

  49% 51%   

5.3 Enkät 

Nedan presenteras resultaten från de enkäter som genomfördes av eleverna i respektive 

lärares klass. Resultatet presenteras i diagram för varje fråga med en tillhörande 

beskrivande text under. 

 

 

Diagram.1 Frågar din lärare hur det går för dig utan att du frågar efter hjälp? 
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Hos alla lärare har eleverna upplevt att läraren har frågat dem utan att de sagt att de 

behövde hjälp. Lärare 1 har den större spridningen av att några elever upplevt det endast 

en gång.  

 

 

Diagram.2 Brukar din lärare förklara varför matematiken är användbar utanför skolan? 

 

Lärare 1s alla elever upplever att denne förklarar och gör kopplingar mellan matematik 

och elevernas vardag. Lärare 2 och lärare 3 har båda elever som inte upplever att de fått 

tydlig förklaring till matematikens användbarhet utanför skolan. 

 

 

Diagram.3 Använder din lärare peppande ord som; Du kan! Våga testa! Försök! Samtidigt som du 

jobbar med en uppgift. 

 

Lärare 1s elever har alla upplevt att det vid något tillfälle eller flera fått höra peppande 

ord medan de jobbat med en uppgift. Där den största gruppen av elever anger ibland. 

Lärare 2 har elever som inte upplevt peppade ord medan de jobbat med en uppgift, 

däremot har den största gruppen av elever upplevt att de får höra det ofta. Lärare 3 har 
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även elever som inte upplevt att de får peppande ord när de har jobbat. Största gruppen 

av elever har upplevt att de ibland får peppande ord samtidigt som de har jobbat. 

 

 

Diagram.4 Använder din lärare peppande ord som; Bra jobbat! Du fixade det! Jätte bra! När du jobbat 

klart med en uppgift. 

 

Lärare 1s elever upplever alla att de har fått bekräftelse när de jobbat klart med en 

uppgift. Där finns största gruppen av elever på ibland. Lärare 2 har elever som upplevt 

att de inte har fått peppande ord vid färdigjobbad uppgift. Ändå har den största gruppen 

av elever upplevt att de ofta får detta peppande. Lärare 3s elever har alla upplevt att de 

har fått peppade ord när de varit klar med en uppgift. Största gruppen har upplevt ibland 

tätt följt av den näst största gruppen som har upplevt det ofta. 

 

 

Diagram.5 Använder din lärare ord som; gör detta, flytta den, lägg den här, slå upp sida? 

 

Lärare 1s största grupp av elever har upplevt att de ofta får höra ”gör detta”, ”slå upp 

sida” osv. Lärare 2 har elever som aldrig upplevt att läraren sagt till dem att ”gör detta”, 

”slå upp sida” osv och den största gruppen av elever upplever att det sker ibland. Lärare 
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3s har den största gruppen av elever som har upplevt att de ofta får höra ”gör detta”, ”slå 

upp sida” osv. 

 

 

Diagram.6 Använder din lärare ord som; Du ska, Du måste, Det är viktigt utan att ge en förklaring på 

varför? 

 

Lärare 1s elever har alla upplevt att det någon gång att läraren sagt åt dem att göra något 

utan att få förklaring till varför. Lärare 2 har flest elever som aldrig upplevt att denne 

har sagt måsten utan att eleverna fått någon förklaring. Därefter har eleverna upplevt 

antingen en gång eller ibland. Lärare 3s största grupp av elever har upplevt att det ibland 

eller en gång fått höra att de måste något utan förklaring. En liten grupp elever har 

upplevt att det sker ofta. 

  

 

Diagram.7 Säger din lärare till dig när du busar innan du själv hinner tänka efter och sluta? 

 

Lärare1 har flest elever som upplever att de ibland blir tillsagda när det busar innan de 

hinner sluta själv. Några elever på frekvensen ofta, och några fler elever på en gång och 

att de aldrig har hänt. Lärare 2 har flest elever som upplever att det ofta blir tillsagda när 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Ja, ofta Ja, ibland Ja, en gång Nej, aldrig 
hänt 

Lärare1 

Lärare2 

Lärare3 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Ja, ofta Ja, ibland Ja, en gång Nej, aldrig 
hänt 

Lärare1 

Lärare2 

Lärare3 



28 

de busar innan de hinner sluta själv, tätt följt med näst flest elever som upplever att de 

blir tillsagda ibland. Lärare 3 har flest elever som upplever att de ibland blir tillsagda 

när det busar innan de hinner sluta av sig själv, följt av näst flest elever som upplever att 

det har hänt en gång att de har blivit tillsagda när de busat innan de slutat av sig själv.  

 

  



29 

6 Analys 

Här nedan presenteras en analys av resultatet uppdelat under varje frågeställning. 

Resultatet kommer uteslutande i 6.1 från intervjuerna, i 6.2 från observationerna och 

slutligen i 6.3 är från enkäterna. 

 

6.1 Vad säger lärarna om vad de gör för att påverka elevernas 

motivation i matematikundervisningen? 

Lärare 1 tycker att omotiverade elever är svåra att få motiverade då de inte har något 

eget driv utan behöver stöttning av läraren konstant. Det läraren upplever är att eleverna 

har amotivation vilket Hassmén, Hassmén & Plate(2003) menar kan tyda på att eleverna 

upplever att de inte har förmågan som krävs för att genomföra uppgiften. Läraren vill 

inte ge några färdiga recept utan hjälper genom att synliggöra och jobba vidare med det 

eleven redan har gjort. Finns det inget som eleven har gjort står läraren handfallen och 

anser att det är svårt att få eleverna att göra något som de inte vill. Här kan det göras en 

tolkning att det är läraren som upplever amotivation. Där läraren har 

undervisningsstrategier men har bestämt sig för att det inte kommer ge det resultat som 

är tänkt och slutar försöka (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). 

 

Lärare 2 jobbar med att eleverna varje lektion har något sorts inslag där eleverna får 

reflektera över sitt lärande. Denne vill även gå ifrån ego-boosting feedback och istället 

ge feedback som eleverna kan lära sig något av, som alltså är kopplat till deras lärande. 

Att feedback ger dem något att ha nytta av i sitt lärande och framtida 

matematikuppgifter (Wiliam, 2013). 

 

Lärare 3 har sina lektioner inriktade mot förståelse och att hjälpa eleverna att synliggöra 

deras lärande. Det gör läraren genom att använda exit-frågor vilka grundar sig på 

lektionens mål. Läraren jobbar med att eleverna ska bli medvetna om vad de gör av 

tiden på lektionerna, vilket läraren tycker större delen av eleverna är. Att eleverna lär sig 

reflektera över sin arbetstid och arbetsinsats för att kunna göra förändringar gör att de 

får möjlighet att känna kontroll (Imsen, 2006). Vilket i sin tur leder till att elevernas 

autonomi kan öka när de känner en självständighet med hur de ska utveckla sitt lärande 

och bestämma över sin tid (Soenens, 2007). 

 

Lärare 2 och lärare 3 jobbar med elevernas självbild och hur elevernas inställning till 

matematik påverkar deras lärande. Att positiv inställning har positiva konsekvenser 

vilket även ger eleverna möjlighet att förbättra sitt lärande. Lärarna har jobbat på olika 

sätt med hur eleverna kan skatta sig själv och sedan därifrån jobba vidare och bli bättre. 

Eleverna har på så sätt fått medel från lärarna hur de kan synliggöra sitt lärande (Imsen, 

2006). Lärarna jobbar med att öka eleverna self-efficacy då elevernas självbild handlar 

om hur de uppfattar sin egen förmåga att utföra en uppgift (Hassmén, Hassmén, & 
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Plate, 2003). Det handlar om att lärarna ökar elevernas self-efficacy genom att hjälpa 

dem att se framåt på positiva scenarier av aktiviteten (Bandura, 1993). 

 

Gemensamt för alla lärare är att de jobbar med att koppla matematiken till elevernas 

vardag utanför skolan. Med exempel på situationer som eleverna möter nu men även 

sådant som är kopplat till matematiken som de kommer möta som vuxna. Alltså att 

koppla matematiken till sådant man gör i vardagen hör till föräldra-

kommunikationsstilen under self-efficacy. Ett mänskligt beteende är att gå till affären 

och handla, och till matematiken hör överslagsräkning för att veta att pengarna räcker 

(Green, 2003). 

Lärarna vill alla att det ska vara ett bra klimat i klassrummet under lektionerna. Att alla 

elever ska känna att de kan vara med och bidra till det lärande som sker i klassrummet. 

Att eleverna våga vissa att de inte kan/förstår och att lärandet sker tillsammans som en 

grupp som har mål att nå. Genom att lärarna jobbar med att klassen ska vara en grupp är 

det tillhörigheten, en av de tre behoven inom self-determination teorin, som stärks, en 

känsla av gemenskap vilket ökar motivationen (Deci & Ryan, 2000) (Ryan & Deci, 

2000 Nr2). 

Alla lärare jobbar på något sätt med att eleverna ska känna sig förtrogna med arbetet i 

klassrummet, att de inte direkt vänder sig till läraren. Eleverna testar själv först, sedan 

frågar en kompis och om problemet inte är löst frågar man till slut läraren. Det behov 

som är uppfyllt när eleven själv försöker lösa problemet genom dessa steg och inte tar 

lättaste vägen, ropa efter läraren, är kompetensen inom self-determination teorin (Deci 

& Ryan, 2000).  

 

6.2 Hur stor del av den instruktiva feedback som läraren ger går att 

koppla till antingen den autonomstödjande eller den 

kontrollerande aspekten? 

Lärare 1 och lärare 2 har under de tre observerade lektionerna gett autonomstödjande 

instruktiv feedback vid fler tillfällen än dem har gett den kontrollerande. Lärare 1s 

fördelning var 60 procent autonom stödjande och 40 procent var kontrollerande. Lärare 

2s fördelning var 62 procent autonom stödjande och 38 procent var kontrollerande. 

Lärarna ger vid fler tillfällen autonomstödjande yttre motivation till eleverna vilket 

hjälper dem att känna sig kompetenta under lektionen och det kan även öka deras inre 

motivation (Deci E. L., 1975) (Deci & Ryan, 1980). 

 

Lärare 3 har under de tre observerade lektionerna gett nästintill lika stor del 

autonomstödjande instruktiv feedback som kontrollerande. Autonomstödjande 

instruktiv feedback skedde vid 49 procent av tillfällena och kontrollerande vid 51 

procent av tillfällena. Läraren 3 måste alltså oftare än de andra två lärarna använda den 

kontrollerande aspekten av yttre motivation för att få ordning på ett beteende som 
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eleven/klassen har. Detta leder till att läraren vid färre tillfällen kan stödja elevernas 

autonomi. I sin tur leder det till att elevernas inre motivation minskar (Deci E. L., 1975) 

(Deci & Ryan, 1980). 

 

6.3 Hur uppfattar eleverna den instruktiva feedback som deras 

matematiklärare ger dem?  

Analysen av denna frågeställning är uppdelad i den autonomstödjande aspekten av 

instruktiv feedback och den kontrollerande aspekten. 

6.3.1 Autonomstödjande instruktiv feedback 

Alla lärarnas elever upplever att deras lärare frågar dem om de behöver hjälp, största 

gruppen av elever upplever att det sker ibland. Lärarna jobbar med 

kommunikationsstilen öka medinflytandet genom att ge eleverna utrymme att ställa 

frågor som ett steg i att göra eleverna medvetna om sitt lärande (Green, 2003). 

 

Lärare 1s alla elever upplever att de har fått matematiken kopplad till något utanför 

skolan. Lärare 2 och lärare 3 har däremot elever som upplevt att de inte fått någon tydlig 

koppling mellan matematiken i skolan och deras vardag. Alla lärare jobbar även här 

med kommunikationsstilen ökat medinflytande med en handledning i vad matematiken 

har för betydelse i elevernas liv (Green, 2003). Där har lärare 2 och 3 inte lyckats att 

fånga upp alla elever i klassen. 

 

Lärare 1s alla elever har upplevt att den någon gång har fått höra peppande ord medan 

de har jobbat med en matematikuppgift, där den största gruppen av elever upplever det 

ibland. Lärare 2 har sin största grupp av elever som ofta upplever att de blir peppade, 

medan lärare 3 har flest elever som upplever att de ibland får peppning av läraren. 

Lärare 2 och lärare 3 har båda elever som upplever att de aldrig har fått peppande ord 

från deras lärare medan de jobbat med en matematikuppgift. 

Lärare 1s och lärare 3s elever har alla upplevt att de någon gång har fått höra att de 

jobbat bra när de är klar med en uppgift. Däremot har lärare 2 elever som upplever att 

de aldrig har fått peppande ord när de jobbat klart med en uppgift. Här är det föräldra-

kommunikationsstilen som lärarna använder sig av för att ge eleverna instruktiv 

feedback. De handlar om frekvent feedback för att eleverna ska kunna få hjälp med att 

kontrollera att de gör rätt och har rätt beteende (Green, 2003). 

6.3.2 Kontrollerande instruktiv feedback 

Lärare 1 och lärare 3 har procentuellt flest elever som upplever att de ofta får höra att de 

ska göra något, flytta något, slå upp sida och så vidare. Lärare 2 däremot har 

procentuellt flest elever på den lägre frekvensen vilket är att eleverna ibland upplever att 

de ska göra något, slå upp sidan och så vidare. Den instruktiva feedback ges enligt 

kommunikationsstilen manipulativ lärare där det endast är ett minimalt arbete med 
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elevernas beteende och minimalt med feedback. Den feedback eleverna får är att de ska 

göra det som läraren säger direkt så upprepas inte direktivet (Green, 2003). 

 

Lärare 1s elever har alla upplevt att de någon gång blivit tillagda att göra något utan att 

läraren har gett en förklaring på varför. Lärare 2 och lärare 3 har en spridning i vilken 

frekvens eleverna har upplevt att de har blivit utan förklaring. Båda lärarna har elever 

som aldrig upplevt att de har blivit tillsagda att göra något utan förklaring, alltså en 

förklaring har varit tydlig för eleverna. 

Lärare 1 och lärare 3 har procentuellt flest elever som upplever att de ibland blir 

tillsagda att sluta busa innan de slutar av sig själv. Lärare 2 har procentuellt flest elever 

som upplever att de ofta blir tillsagda när de busar innan de hinner tänka själv och sluta. 

De två typerna av instruktiv feedback som beskrivs i stycket ovan har 

kommunikationsstilen normativ lärare där det sker minimalt med feedback och det sker 

en förstärkning för att stoppa negativt beteende (Green, 2003). 

  



33 

7 Diskussion 

Här nedan diskuteras resultaten med koppling till litteraturen för varje frågeställning. 

Till sist kommer en metoddiskussion och fortsatt forskning. 

 

7.1 Vad säger lärarna om vad de gör för att påverka elevernas 

motivation i matematikundervisningen? 

Alla tre lärarna arbetar med att motivera sina elever, mer och mindre och på olika sätt. 

På vad två av lärarna, 2 och 3, säger märks det att de har läst på och utbildat sig mer om 

hur man kan jobba med motivation i skolan. Det ger också en tydlig bild på hur olika 

motivationsarbete kan se ut i skolan. Lärarna undervisar olika och alla elever är inte 

stöpta i samma form. Det är just därför det är viktigt att jobba med motivation på det 

sätt som passar läraren och dennes klass. Att jobba med elevernas self-efficacy är en bra 

start eftersom all förändring sker inom en person först. Att eleverna får medel för hur de 

kan jobba med att få tilltro till sin förmåga gör att de vågar testa nya utmaningar (Imsen, 

2006). Det leder också till att elevernas kompetens ökar vilket gör att eleverna även kan 

sätta sina kunskaper på nya arenor (Deci & Ryan, 2000). 

 

Senare steget som två av lärarna jobbar med är att hjälpa eleverna att utvecklas till att 

bli ägare av deras eget lärande. Det gör de genom att eleverna får jobba med hur de 

använder tiden till uppgifterna under lektionen. Läroprocessen innefattar att eleverna lär 

sig att planera sin inlärning och följa den planen (Imsen, 2006). Att eleverna känner att 

de är med och påverkar gör att deras autonomi kan komma att öka då de känner att de är 

med och fattar beslut och hur de ska använda sina förmågor (Karasek, 1979). 

 

Lärare 1 uppger i intervjun att känslan var att denne inte hade en klar bild på vad som 

menades med att motivera eleverna och hur man jobbar med det, upplevde en utmaning 

med att kunna motivera till synes helt omotiverade elever som saknade eget driv. 

Läraren nämner även i intervjun att denne känner sig osäker på yngrebarnspsykologin 

med den arbetsbakgrund denne har. Och det kanske ligger något i det som gör att 

läraren har svårt med omotiverade elever. Det krävs att man är insatt i hur bra feedback 

ges och hur man jobbar med elevernas motivation för att lyckas. Varje lärare måste hitta 

sin undervisningsstil för att ge eleverna den motivationen som krävs för undervisningen, 

det sker i en process hos varje individuell lärare genom vad denne varit med om och är 

med om (Green, 2003). 

 

Att jobba med elevers self-efficacy i matematiken eller i vilket ämne som helst i skolan 

gynnar både eleverna nu och i framtiden. De finns så mycket som påverkar hur eleverna 

mår och hur de ser på sig själva, det gör det självklart att jobba med det inom skolan. 

Börja med något som går att göra direkt synligt för eleverna för att de ska kunna bygga 

upp en tilltro till sin förmåga (Imsen, 2006), för att senare flytta närmare deras egna 
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personliga värderingar och syn på sig själv. Elevernas ökade self-efficacy ger dem en 

positiv attityd att ta sig an utmaningar i mer än bara matematik (Ocak & Yamac, 2013). 

De kan öva på att värdera sin förmåga för att kunna lära sig mer och utvecklas tills de 

når de mål de satt upp. Det leder också till att eleverna vågar utmana sig själva och vill 

hitta egna vägar till förståelse. Eleverna jobbar med att se och tro att det kommer att gå, 

då har de nått en hög self-efficacy (Bandura, 1993). 

 

Nära kopplat till elevernas självbild är klimatet i klassrummet och hur man ser på 

varandra. Hur man ger varandra chansen att lära och utvecklas som grupp och individ. 

Att känna tillhörighet är ett av dem medfödda psykologiska behoven en människa 

behöver uppfylla för att kunna växa och utvecklas socialt (Ryan & Deci, 2000 Nr2, Deci 

& Ryan, 2000). Finns det en trygg miljö att känna tillhörighet i ökar det även elevernas 

motivation till att utveckla bra relationer med personerna i dennes närhet. 

 

7.2 Hur stor del av den instruktiva feedback som läraren ger går att 

koppla till antingen den autonomstödjande eller den 

kontrollerande aspekten? 

Att två utav de tre lärarna vid fler tillfällen ger autonomstödjande instruktiv feedback än 

kontrollerande är positivt för elevernas autonomi och därmed den inre motivationen. 

Den lärare som ligger efter de andra två i tillfällen med autonomstödjande instruktiv 

feedback ger det ändå vid nästintill lika många gånger som de kontrollerande instruktiva 

feedbacken. Att alla lärare har en hög andel tillfällen med den autonomstödjande 

aspekten av yttre feedback gör att de ger sina elever förutsättningarna för att öka sin 

autonomi. Med ökad autonomi kommer eleverna successivt få ökad motivation. En 

ökad autonomi ger eleverna en känsla av frihet (Soenens, 2007) och att de får ta 

ställning i frågor som rör deras utbildning (Hermerén, 2015). Det är den yttre 

motivationen som läraren ger som om den är stödjande mot elevernas intresse och att 

eleverna får en känsla av bestämmelse som den autonoma aspekten är stark (Deci, 

Schwartz, Sheinman, & Ryan, 1981).  

 

Nackdelen med för stor andel kontrollerande instruktiv feedback av den yttre 

motivationen gör att eleverna kommer känna sig kontrollerade. Detta gör att deras inre 

motivation kommer att hämmas (Deci, Schwartz, Sheinman, & Ryan, 1981) och att 

eleverna upplever känslan av att uppgifterna bara måste göras. Eleverna förstår varför 

uppgiften måste göras med de känner sig tvingade till det (Deci & Ryan, 1987), vilket 

inte är bra. Som lärare är det ens driv att få eleverna att känna uppgifternas värde även 

för sig själva. Som lärare måste man förklara och göra det klart för eleverna varför 

uppgiften är viktigt. Att eleven känner att denne väljer att göra uppgiften framför andra 

beteenden, att viljan kommer från att eleven värderar uppgiften som viktig inom sig 

(Jungert, 2014). 
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7.3 Hur uppfattar eleverna den instruktiva feedback som deras 

matematiklärare ger dem?  

Alla lärarnas elever har på någon av de frågor i enkäten som är ställda om de 

autonomstödjande aspekterna svarat att de upplevt autonomstöd. Dessa frågor är ställda 

som attitydfrågor vilket gör att elevernas uppfattning av vad ofta, ibland, en gång och 

aldrig spelar in (Denscombe, 2009). Även deras minne av händelserna spelar in, dessa 

svar är alltså en vägvisning av vad eleverna uppfattar att deras lärare gör. Men det ger 

inget klart bestämt svar på vad lärarna gör. Det är dock så att även om läraren gör saker 

i klassrummet som är autonomstödjande eller kontrollerande så kan denne aldrig vara 

säker på att eleverna uppfattar det så som läraren hade tänkt. Det gäller att läraren har 

koll på vilken nivå eleverna ligger på i sin utveckling för att kunna ge rätt stöd (Green, 

2003), det kan ge den instruktiva feedbacken en större träffsäkerhet hos eleverna. 

 

Att det finns elever i studien som upplevt att de inte fått matematiken kopplade till deras 

vardag har mycket att göra med elevernas intresse. Lärarna kan till exempel ha pratat 

mycket om att handla på en affär, men om någon elev aldrig helt upplevt det, så känner 

den eleven ingen koppling till dennes vardag. Här är det viktigt för läraren att ge flera 

exempel och koppla samma det nya stoffet med något som eleverna lärt sig förut, som 

är bekant (Imsen, 2006). Att eleverna inte hänger med i exempel som läraren ger kan 

påverka elevernas motivation negativt. En frekvent dialog med eleverna är viktigt så att 

läraren blir medveten om när det är dags att prova något annat (Wiliam, 2013). 

 

Något som är ännu mer oroande är att det finns elever som gjort enkäten som aldrig 

upplevt att de har fått någon sorts peppande ord av sin lärare. De har inte upplevt att 

läraren sett det arbete de har gjort under lektionen och fått någon direkt feedback. 

Risken finns om dessa elever har låg self-efficacy och inte får hjälp av läraren att öka 

den, att det leder till att eleverna kommer uppleva testångest och oro vilket i sin tur, 

minskar elevens lust för lärande av matematik (Ocak & Yamac, 2013). 

 

Att alla elever som svarade på enkäten upplevt att lärarna berättar för dem att de ska slå 

upp sidan, göra detta och så vidare är förståeligt. Det är vanligtvis läraren som styr 

lektionens start och slut och där är det naturligt att sådan kontrollerande instruktiv 

feedback finns. Läraren kan använda denna kontrollerande instruktiva feedback endast 

som uppstart, och fungerar då som hjälp för eleverna för att veta vad som händer 

(Green, 2003). Det är den mildaste graden av kontrollerande instruktiv feedback som 

läraren kan ge. Om den behöver upprepas och läraren tjatar handlar det om att läraren 

förebygger ett beteende som uppfattas som negativt, i mening med hur feedback ges 

enligt kommunikationsstilarna normativ och manipulativ lärare (Green, 2003). 
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Alla lärare i studien har elever i sin klass som upplevt att de blivit tillsagda att göra 

något utan att ha klart för sig varför det ska göras. Här handlar det om att om eleverna 

inte vet varför, vilket oftast leder till att eleven motarbetar aktiviteten mer.  Det leder i 

sin tur till att elevernas motivation sänks och de känner sig åtstramande och tvingade 

(Deci & Ryan, 1987). 

 

Att elever blir tillsagda när det busar innan de hinner tänka själv och sluta är ofta 

situationsbundet. Busar eleverna vid en genomgång där någon ska prata är det naturligt 

att de sägs till, för att läraren vill markera att det inte är acceptabelt. Eleverna behöver få 

veta vad som är bra och dåligt beteende för att senare kunna ta eget ansvar (Imsen, 

2006). Vid enskilt eller gruppvist arbete är det större chans att eleverna tillåts busa och 

känna efter själv att de slösar tid eller stör andra elever i klassrummet. Det är en 

situation där det finns utrymme för eleverna att öva på att ta eget ansvar över vad de 

gör. Att eleverna kan få möjligheten att uppleva att arbeta och komma framåt ger 

fortsatt motivation (Wiliam, 2013). 

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Klimatet som lärare 1 vill uppnå i klassrummet handlar om att alla i rummet är med och 

bidrar och att de ska hjälpas åt att lära. Läraren jobbar här med att alla ska känna 

tillhörighet och vara med i gemenskapen (Deci & Ryan, 2000). På så sätt ger det också 

en naturlig ingång till lärarens undervisningsätt att eleverna ska be en klasskamrat om 

hjälp och sedan fråga läraren. Att eleverna vågar testa själv först, innan de frågar en 

klasskamrat, byggs upp med att de känner sig kompetenta, har förmågan, för det. Det 

hänger även ihop med att eleverna måste känna sig autonom nog att på egen hand ta 

ställning till att börja själv (Hermerén, 2015).  

 

Min uppfattning av att sedan analysera observationerna för lärare 1 och dennes elevers 

enkätsvar ger en tydlig bild att läraren jobbar för det ovanstående. I observationerna 

syns det att läraren ger eleverna mer autonomstödjande instruktiv feedback än 

kontrollerande. Vilket är vad läraren själv uppger i intervjun att denne siktar efter. 

Sedan enligt enkäten har alla elever upplevt att det fått autonomstödjande instruktiv 

feedback. Ingen av eleverna har uppgett att de upplevt att det aldrig har hänt att de fått 

någon av de sorters autonomstödjande instruktiv feedback. Detta är ett väldigt positivt 

resultat, att alla elever upplever att det får ett autonomstöd från sin lärare. 

 

När det gäller kontrollerande instruktiv feedback upplever de flesta elever att de fått 

höra att de till exempel ska slå upp en viss sida i matematikboken, vilket är den mindre 

graden av kontroll. Och även den vanligaste instruktiva feedback där lärarens klass 

behöver få tydliga instruktioner för vad som händer under lektionen. Eleverna får på så 

sätt lära sig vad för arbetstid som gäller för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande i 
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framtiden (Imsen, 2006). Alla elever upplever att de blivit tillsagda att de måste göra 

något utan att ha fått någon förklaring till varför. Detta kan göra att eleverna motarbetar 

de ”måste” de ska göra och sänker deras motivation. Samtidigt är dessa tillfällen väldigt 

situationsbundna och det kan vara så att utfallet blir för att läraren stoppar ett negativt 

beteende (Green, 2003). Ett beteende som var respektlöst eller farligt för andra elever 

runt omkring, även fast läraren siktar mot att få autonoma elever, så finns det alltid en 

gräns. Läraren är den som sätter gränser och tydliggör rätt och fel, för elever som i sin 

utveckling behöver hjälp med det.   

 

Lärare 2 uppger i intervjun att denne har jobbat med hur eleverna ska tänka kring sin 

inställning och attityd till matematiken. Och hur en positiv sådan hjälper dem att 

komma framåt i matematiken. Men samtidigt menar self-efficacyteorin att inställningen 

en individ har till något är beroende på tidigare erfarenheter (Hassmén, Hassmén, & 

Plate, 2003). Har då elever inte upplevt positiva situationer kring matematik kommer de 

ha svårare att se scenarier där de lyckas. På varje matematiklektion har lärare ett inslag 

där eleverna får reflektera över sitt eget lärande. 

 

Eleverna får medel för att synliggöra sitt lärande med hjälpt av detta och kan öka sin 

känsla av kompetens. Den så kallade muskelmätningen som sker handlar om att 

eleverna under samma lektion ändrar sitt arbetsätt för att komma bättre framåt. För att 

detta ska fungera måste läraren ha gått igenom lärande målen och varit tydlig med att 

förmågor växer stegvis (Wiliam, 2013). 

 

Läraren har synliggjort vikten av att vara med och tänka, lyssna och bidra under 

lektionerna för elevernas lärande. Läraren jobbar med att ge feedback för lärande och 

komma ifrån att ge ego-boostning feedback, då de enligt läraren är sådan feedback som 

eleverna inte kan jobba vidare med. Läraren jobbar enligt kommunikationsstilen ökat 

medinflytande där feedbacken ges för att eleverna utvecklar ett ägande av sitt beteende 

(Green, 2003). Enligt observationerna gjorda på lärare 2 ges eleverna mer 

autonomstödjande instruktiv feedback än kontrollerande. Alla elever uppger att de har 

fått frågan om de behöver hjälp från sin lärare. Det finns dock elever som upplever att 

de aldrig har fått höra peppande ord antingen medan de jobbar eller när de har jobbat 

klart. Att läraren jobbar mot att gå ifrån ego-boostning feedback kan vara en förklaring 

till detta. De elever som upplever att de aldrig blir peppade har än inte kunnat se 

kopplingen mellan feedback för lärande och kan inte på så sätt ändra deras inställning 

till matematiken. 

 

När det gäller den kontrollerande instruktiva feedback som läraren ger finns det elever 

som upplever att de aldrig blivit tillsagda att till exempel slå upp sidan 23. Det tyder på 

att lärarens lektionsupplägg är tydligt för eleverna så att de vet vad som gäller. Läraren 

har flest elever som upplever att de aldrig fått höra att de måste göra något utan en 

förklaring. Detta speglar resultatet på observationerna, att läraren ger procentuellt mer 
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autonomstödjande instruktiv feedback än kontrollerande. Med resultatet från enkäten 

når arbetet med den instruktiva feedbacken fram till eleverna med olika uppfattningar 

bland eleverna. Det är ojämnt hur eleverna upplever lärarens förändringar i 

undervisningen när det gäller hur denne ger instruktiv feedback. Om läraren arbetar mer 

med att tydliggör för eleverna vad det är för feedback denne ger och varför, borde det ge 

resultat i elevernas uppfattning. 

 

Lärare 3 uppger i intervjun att denna jobbar med att ha sina lektioner inriktade mot 

förståelse och att synliggöra elevernas lärande med hjälp av exit-frågor av lektionens 

mål. Läraren jobbar mot självständigt lärande där eleverna lägger mer fokus på 

förståelsen av vad de räknar i matematiken än hur mycket det hinner räkna. Eleverna får 

hoppa över uppgifter för att inte stampa på samma ställe där de redan förstår det mesta. 

Eleverna behöver känna autonomi för att ha ett beslutsutrymme (Karasek, 1979) men 

även känna sig kompetenta i att kunna ta att sådant beslut. 

 

Läraren vill göra sina elever medvetna om vad de gör av sin tid under lektionerna och 

har även jobbat med hur en positiv inställning och attityd är gynnande för lärandet. 

Eleverna behöver bygga upp en hög self-efficacy för att kunna visualisera att de kan 

lyckas (Bandura, 1993). Läraren jobbar med att ha ett bra klimat i klassrummet, en 

grupphållning bland eleverna. Det kommer göra att alla elever känner en tillhörighet, 

när de känner sig kopplad till de andra (Deci & Ryan, 2000). 

 

Enligt observationerna ger läraren, med en procentfrekvens högre, mer kontrollerande 

instruktiv feedback än autonomstödjande. Alla elever uppger i enkäten att de har 

upplevt att deras lärare har frågat dem någon gång om de behöver hjälp. Det finns elever 

som inte upplever att de har inte fått höra peppande ord medan de jobbar med en 

uppgift. Däremot har alla elever upplevt att det fått höra peppande ord när de har jobbat 

klart med en uppgift. Det tyder på att elever inte upplever att de får stöttning medans det 

jobbar men en bekräftelse på det de gjort när de är klar.  

 

 När det gäller kontrollerande instruktiv feedback är det de flest elever som upplever att 

de ofta får höra att de ska slå upp någon viss sida. Det är sedan en spridning över de fyra 

frekvenserna på frågan om eleverna blivit tillsagda att de måste göra något utan 

förklaring. Där de finns elever som uppgett att de aldrig upplevt att de måste göra något 

utan förklaring. Ett sådant spretigt resultat som det blivit i enkäten kan vara beroende på 

att klassen är två utav tre lektioner uppdelade i de två undervisningsgrupperna. Där en 

grupp anses arbetsstarka och räknar relativt självständigt medan den andra anses som 

arbetssvaga och på så sätt har en mer negativ attityd till matematiken. Min bild är att det 

ges olika sorters instruktiv feedback under dessa uppdelade lektioner. Med en grupp 

elever som kan arbeta mer självständigt finns det utrymme för att jobba med elevernas 

ansvar för sitt eget lärande. Med arbetssvaga elever är det en annan attityd till 

matematik och det kan antas att läraren behöver vara mer kontrollerande för att hålla 
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eleverna fokuserade på ”rätt” saker under matematiklektionerna. De arbetssvaga 

eleverna har troligen en låg self-efficacy och tror att de alltid kommer misslyckas och 

känner sig mer stressade. Jämfört med de arbetsstarka eleverna som tror att de klarar 

uppgifterna och får då en positiv attityd för matematik (Bandura, 1993). 

7.5 Metod diskussion 

Det observationsschemat jag arbetat fram till denna studie ändrades efter en 

testobservation för att optimera träffsäkerheten. Under observationer var det ibland svårt 

att hålla fokus, då en del av observationerna blev närmare en timme långa. Det var en 

nackdel att jag hade mycket tidigare erfarenhet i en av de klasser där jag observerade 

deras lärare. Ibland var det inte lätt att ha fokus på observationerna då eleverna var 

bekanta för mig. Men det var inte ett tillräckligt stort hinder för att inte kunna få fram 

tillförlitliga data. För att lättare ha fokus på läraren som är under observation vore det 

optimalt att inte ha någon personlig koppling till denne och dennes klass. 

 

Enkäten testades en gång innan den användes i studien på en mindre grupp elever. Detta 

gjorde att jag direkt kunde fråga dem om de förstod frågorna, och framförallt upptäcka 

att två elever hade svårt med en fråga. Frågorna på enkäten sågs över och ändrades 

innan den användes i studien. För att kunna få ett mer tillförlitligt svar från eleverna 

som medverkade i studien är en möjlighet att jag hade kunnat läsa varje fråga i tur och 

ordning och låtit eleverna svara. De medverkande eleverna hade då kunnat få guidning i 

varje fråga och lättare förstår vad jag som forskare är ute efter. 

 

Det genomfördes ingen testintervju vilket gjorde att frågorna inte testades och jag som 

icke forskare hade inte testat mina kunskaper om hur man intervjuar bra. Flera gånger 

pratade jag och intervjupersonen i mun på varandra eller att jag inte lät denne svara utan 

jag fortsatte prata. Vidare så blev kontrollfrågorna mest inriktade mot de 

autonomstödjande aspekterna av instruktiv feedback. Detta kan då ha lett till att den 

kontrollerande aspekten som lärarna gjorde hamnade i skymundan. Det blev mindre 

naturligt att prata om den under intervjuerna då ingen sådan kontrollfråga ställdes. Å 

andra sidan är det den autonomstödjande aspekten som gynnar eleverna och därför blev 

fokus på den under intervjuerna.  För att effektivisera intervjuerna kunde lärarna ha fått 

kontrollfrågorna i förväg för att de skulle kunnat hinna förbereda sina tankar. Men efter 

observationerna för att inte påverka utfallet där. Sedan skulle det behövas kontrollfrågor 

som är kopplade till den kontrollerande aspekten av instruktiv feedback. 

 

7.6 Fortsatt forskning 

Intressant vore att undersöka om det blir någon förändring över tid efter denna studie. 

Då delsyfte denna studies kan tolkas som att få lärarna att tänka mer på hur de ger sina 

elever motivation. Vilken typ av motivation de använder och hur jag som forskare sett 
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att eleverna uppfattar den. Det skulle kunna göras fler observationer och ännu en enkät 

efter en tid. Möjligt går det även att ha intervjuer med lärarna och undersöka om de fått 

en ökad medvetenhet kring motivering av sina elever. 

  

En annan vinkel av denna studie skulle kunna vara att välja att göra en djupare 

undersökning med hur eleverna upplever den motivation som läraren ger. Med 

intervjuer med elever om hur de upplever att läraren motiverar dem och även med hur 

eleverna önskar att motivationen såg ut. Om det kommer fram att eleverna inte känner 

sig motiverade av sina lärare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

  

Elevenkät 
Examensarbete vid Umeå Universitet VT 
2015 
 
 Denna enkät ingår i ett examensarbete som vill 
belysa lärarens instruktioner kan fungera som 
motiverande eller ej inom matematikundervisningen 
i årskurs 5  
 
Utgivare: Amanda Brand 
 
 



 

Dagens datum:  
 

1. Frågar din lärare hur det går för dig utan att du frågar efter hjälp? 

Ja, ofta Ja, ibland  Ja, en gång  Nej, aldrig hänt 

 

 

 

2. Brukar din lärare förklara varför matematiken är användbar utanför 

skolan? 

Ja, ofta  Ja, ibland  Ja, en gång  Nej, aldrig hänt 

 

 

 

3. Använder din lärare peppande ord som; Du kan! Våga testa! Försök! 

Samtidigt som du jobbar med en uppgift. 

Ja, ofta Ja, ibland Ja, fått höra en gång  Nej, aldrig hänt 

 

 

 

4. Använder din lärare peppande ord som; Bra jobbat! Du fixade det! Jätte 

bra! När du jobbat klart med en uppgift. 

Ja, ofta Ja, ibland Ja, fått höra en gång  Nej, aldrig hänt 

 

  



 

5. Använder din lärare ord som; gör detta, flytta den, lägg den där, slå upp 

sida? 

Ja, ofta  Ja, ibland  Ja, en gång  Nej, aldrig hänt 

 

 

 

6. Använder din lärare ord som; Du ska, Du måste, Det är viktigt utan att 

ge en förklaring på varför? 

Ja, ofta Ja, ibland  Ja, en gång  Nej, aldrig hänt 

 

 

 

7. Säger din lärare till dig när du busar innan du själv hinner tänka efter 

och sluta? 

Ja, alltid Ja, ofta Ja, ibland Nej, har aldrig hänt 

  



 

Bilaga 2 

Observationsschema 
    Datum: 

    Undersökningsnr: 

    Observatör: 

Autonom-stödjande 

 Frekvens 

 

Frågar vad eleven (vill/behöver)  

 

Förklarar ord eller varför något är 

användbart 

 

 

”Bra jobbat”, ”du klarade det” ”ja!” 

”Jätte bra” 

 

 

”Du kan!”, ”Jobba på!”, ”du klarar av det” 

”Försök” 

 

 

 

Kontrollerande  

 Frekvens 

 

Gör detta, flytta/placera den, slå upp 

sida… 

 

 

Ska, måste – utan förklaring   

 

Tillrättavisa beteende. Verbalt  

Hyssande  

 

 

 

Riktat mot hela klassen   Riktat mot en elev färg på pennan 

 

Reflektion/tolkning: 

  



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Intervjuare:____________________________ 

 Datum:_______________ 

Intervjuperson:____________________________ 

Intervjun tillhör examensarbetet inom grundlärarprogrammet årskurs 4-6 i matematik 

med fokus på instruktiv feedback. Intervjun sker efter utförda observationer under 

matematiklektioner med fokus på lärarens instruktiva feedback till eleverna. 

Intervjun kommer att spelas in, alla personer som nämns kommer anonymiseras vid 

utskriften av intervjun. 

Om något ur utskriften vill citeras, finns intervjupersonens tillåtande underskrift nedan: 

Underskrift:_________________________Namnförtydligande:___________________

_____ 

 

Något intervjupersonen vill fråga innan inspelningen startas? 

 

------ Startar inspelningen------- 

 

Kontrollfrågor 

 Hur anser du att du motiverar eleverna? Medans de jobbar – efter 

 Är du medveten om när du motiverar eleverna? 

 Är du medveten om vad som kan ge eleverna brist på motivation? 

 Brukar du förklara användbarheten i matematiken för eleverna? 

 Tänker du på att fråga eleverna utan att de räcker upp handen? 

 

Reflektion: 

 


