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Abstract 
 

The aim of this study was to examine how four teachers in Swedish ground school (age 2-3) is working 

with mathematics, both how the teachers is reflecting on there own role in the students motivation and 

how the teachers is planning and  executing their mathlessons. The methods to find out how the teachers 

did this in this study was via interview and taking notes on one of their lessons. The study shows that the 

teachers who participated in this study was well learned and upgraded to the literature how to motivate 

students in maths. The teachers had also a great knowledge about their own leadership and the effects of 

that on their students. 
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1. Inledning 

Det problem jag vill studera är hur lärare undervisar för att få sina elever motiverade till 

skolämnet matematik. Att ha motivation till det man gör är otroligt viktigt och en grund 

till att fortsätta vilja lära sig saker och att känna glädje till det man gör. Det är också 

därför det är en sådan viktig del att ha som lärare, förmågan och kunnandet att motivera 

sina elever till att få en livslång lust att lära. Något som också skollagen lägger stor vikt 

på: 

 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till 

att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. (Skolverket, 

2011, s.7) 

 

Att vara lärare är ingen enkel uppgift. Med motiverade elever kan det göra uppgiften 

lättare men med omotiverade elever är det en väldigt svår uppgift man ställs inför som 

lärare. Att ha motiverade elever är något Glasser (1996) påpekar som otroligt viktigt för 

läraren. Glasser (1996) menar att med omotiverade elever är det inte konstigt att lärare 

blir utbrända och tappar sitt engagemang till läraryrket. Därtill medföljer en alltmer 

anklagande befolkning om att lärarna inte sköter sitt jobb när det i grunden är mycket 

svårt med omotiverade elever. Glasser (1996) avslutar med att lärarnas arbete blir 

outhärdligt i längden. Redan nu är de tyngda av elever som knappt eller inte alls 

anstränger sig på lektionerna. Därför anser jag att det är viktigt att undersöka hur man 

som lärare kan motivera elever med hjälp av sin egen undervisning. 

 

En tanke som jag har kring varför motivationen inom matematik kan vara låg och som 

har förstärkts under bl.a. den verksamhetsförlagda utbildningen samt tidigare praktik är 

att inom matematiken är det lätt hänt att det blir en tävling av det hela. Jag tänker främst 

på arbetet inom matematikböcker då elever kan jämföra sig själva med andra i klassen 

och se vem som har hunnit längst o.s.v. Det kan i sådana fall leda till att elever som inte 

är lika snabba och har det lite tyngre med matematik känner att det är tråkigt och att de 

är dåliga som inte har hunnit lika långt som sina klasskamrater. Tävling kan förvisso 

också leda till en större motivation för vissa elever. Bergmann (1998) anser att när 

eleverna tävlar strävar de efter att utvecklas på bästa sätt och eleverna får se sina resultat 

och med hjälp av det kunna se deras egna individuella framsteg på ett tydligare sätt. 

Glasser (1996) beskriver att om det sker tävling inom teoretiska ämnen, däribland 

matematik, är det viktigt att alla elever har lika stor chans att vinna. Glasser (1996) 

anser att om det endast är ett fåtal som alltid vinner och resten förlorar kan det vara en 

faktor till lägre motivation hos dessa elever. De elever som inte vinner kan i vissa fall 

tappa tilltron till sin egen förmåga. Något som lärare genom sin undervisning ska se till 

att eleverna bibehåller enligt läroplanen för matematik. ”Undervisningen ska bidra till 

att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s.62). Ytterligare en anledning till 

varför motivationen inom matematik kan vara låg är det Boaler (2011) beskriver, 

nämligen att människor inte tycker om matematik eftersom de har fått en missvisande 



 5 

bild av den i skolan. Den matematik som elever stöter på i skolan har få eller inga 

likheter med den matematik som används i det verkliga livet. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att presentera hur lärare i de tidiga skolåren arbetar 

för att motivera elevernas matematiklärande. Syftet är även att presentera hur dessa 

lärare beskriver deras egen roll för att motivera sina elever. För att uppnå syftet har jag 2 

frågeställningar som besvaras i arbetet. 

 

 

- Hur beskriver lärare sin roll i arbetet med att motivera sina elever? 

- Med vilka undervisningsmetoder arbetar lärare för att skapa motivation för 

matematiklärande hos eleverna? 
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3. Teoretisk bakgrund 

Under det här kapitlet kommer den teoretiska bakgrunden att presenteras utifrån tidigare 

forskning. Det kommer att presenteras med hjälp av tre stycken huvudrubriker 

(Motivation, Lärarens roll i undervisningen och Motiverande matematikundervisning) 

samt tillhörande underrubriker till dessa. 

3.1 Motivation 

Det här kapitlet är uppbyggt på litteratur som mestadels är skriven utav Glasser (1996) 

och Jenner (2004). Glasser (1996) är framförallt en professor inom psykiatrin medan 

Jenner (2004) är en professor i pedagogik med inriktning mot missbrukarvård. Båda har 

engagerat sig i och skrivit om skolan och har därför stora kunskaper om skolans värld. 

 

Själva ordet motivation härstammar från ett latinskt ord, movere, som betyder att röra 

sig. Frågan inom motivation kan egentligen formuleras som ”vad är det som får 

människor att röra sig?” Jenner (2004). 

 

Att det är viktigt att elever är motiverade tycker nog de flesta lärare är en grund för att 

kunna bedriva en lyckad undervisning. Att bedriva en lyckad undervisning även fast 

eleverna är motiverade är inte det enklaste något som Glasser (1996) också medger: 

 

”Undervisning är en svår uppgift även när elever bemödar sig om att arbeta. 

När de inte alls bemödar sig är det en omöjlig uppgift. Detta är för alla lärare 

välkända enkla faktum är skälet till att så många elever lär sig så lite i skolan. 

(Glasser, 1996, s.9). 

 

Glasser (1996) beskriver att det finns flera olika saker som kan påverka en elevs 

motivation. En av dessa saker som en elev kan påverkas utav är hunger, har eleven ätit 

dåligt till frukost eller lunch kan motivationen vara väldigt låg trots att den egentligen 

inte är det. Detta gäller också för elever som har sovit dåligt under natten eller under en 

längre period, framförallt yngre elever är mer känsliga för dålig sömn. Ytterligare 

orsaker som enligt Glasser (1996) kan påverka elevers motivation är att ensamma elever 

kan ha en större motivation till att söka vänner än att arbeta och att elever som känner 

att de inte har ”makt” kan söka uppmärksamhet för att tillfredsställa detta behov. 

 

Eriksson & Henriksson (2009) menar att elever som är intresserade av undervisningen 

och/eller ämnet visar på starkare resultat gällande minne, uppmärksamhet, förståelse, 

djupare kognitivt engagemang, tänkande och prestation. De anser att en nivå på en 

persons intresse har många gånger visat sig gå hand i hand med personens inlärning. 

3.1.1 Definitioner till motivation 

Jenner (2004) anser att motivation består utav tre samverkande faktorer. Den första 

faktorn som Jenner (2004) tar upp handlar om motivation som en inre faktor hos oss 

människor. Den egna drivkraften som varje människa har, något inom sig som sätter 

igång ett visst beteende eller en handling. Den andra aspekten beskrivs som att det alltid 
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finns en målsträvan hos oss individer. Det kan antingen vara yttre mål t.ex. höga betyg 

eller inre mål t.ex. glädje eller stolthet. Beroende på vilket sorts mål man har påverkar 

det beteendet hos personen i fråga. Som exempel nämner Jenner (2004) att en person 

som har yttre mål i ett ämne, ute efter höga betyg, enbart pluggar för att skaffa sig 

kunskaper som behövs för att klara av att få ett högt betyg. Vid sådana tillfällen hamnar 

de inre målen som t.ex. intellektuell tillfredsställelse i skymundan. Den tredje och sista 

aspekten som Jenner (2004) tar upp är växelverkan mellan en persons drivkraft och 

målen som den personen har. Dessa sammanhänger sedan med personens 

självförtroende och om målen uppnås eller inte. 

3.1.2 Tre faktorer till motivation 

Jenner (2004) menar att det finns tre stycken faktorer som avspeglar hur motiverade vi 

människor är inför en uppgift i livet. Dessa är målet och det innebär om det verkar 

möjligt att uppnå. Uppnåendets värde och med det menas om målet är eftersträvansvärt, 

har jag någon nytta av att lära mig detta? Den tredje faktorn är misslyckandets 

sannolikhet, individens egna bedömning om sina chanser. Tror verkligen personen i 

fråga på att den kommer att klara av detta? 

Målet 

Att ha ett uppsatt mål som är alltför långt borta, nästintill omöjligt att klara av, innebär 

endast att eleven inte tar till sig målet som sitt eget och därför inte heller bryr sig om 

den klarar det eller inte. Jenner (2004) anser att om detta sker har målet i sig tappat sin 

funktion och har ingen inverkan på elevens motivation. Även det motsatta kan 

förekomma, att eleven har ett uppsatt mål som är på en alldeles för låg nivå än vad den 

klarar av. Elever har då tendenser till att bagatellisera svårigheterna och känner sig 

därmed inte motiverade inför att uppnå målet. När liknande situationer uppstår gäller 

det enligt Jenner (2004) att som klasslärare göra två saker. Antingen visa på att 

möjligheterna att lyckas med detta mål är små och sänka målet eller visa på att eleven 

underskattar sina möjligheter att lyckas med detta mål och höja det. Att som lärare se att 

en elev sätter låga mål för sig betyder automatiskt inte att denna elev är lat eller 

bristande ambitioner. Jenner (2004) menar på att det kan vara ett sätt för eleven att 

skydda sig mot misslyckanden. Som elev accepterar man hellre att man är slö eller har 

en låg arbetsvilja än risken att misslyckas och därmed anses som obegåvad och ett så 

kallat ”hopplöst fall”. Som pedagog är det därmed viktigt att kunna ge den trygghet som 

eleven behöver för att den ska våga vilja lära sig. Jenner (2004) anser att användning av 

delmål är ett tillvägagångssätt som bör användas då motivationen också påverkas av 

avståndet till målet. Med hjälp av delmål kan man hela tiden se framstegen mot målet 

snarare än att ständigt mäta sträckan till målet. 

Uppnåendets värde 

Att ha ett mål som eleven i fråga tycker är värdefullt och värt att kämpa för att uppnå 

har en stor del i elevens motivation inför målet. Jenner (2004) anser att man som lärare 

alltid måste tänka om det jag tycker är eftersträvansvärt också är det för eleven. Om det 

inte är det, varför inte i sådana fall? Jenner (2004) tar upp ett exempel för att tydliggöra 

uppnåendets värde. I exemplet är det en missbrukare som vill bli av med sitt beroende. 

Missbrukaren vill egentligen sluta med droger men frågar varför den ska sluta 
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missbruka om det innebär att den personen blir ensam och utan vänner. Dessa tankar gör 

också att missbrukaren börjar fundera över om det verkligen är värt det att sluta 

missbruka för att på så vis hamna utanför gemenskapen. Fastän att personens vilja är att 

sluta missbruka ställs den ändå inför tankarna om det egentligen är värt det. Om man 

överför det till skolans värld gäller det som pedagog att försöka förstå eleven och 

dennes situation. Om läraren lyckas med detta kan elevens tankar och beteende anses 

fullt begripliga och möjliga att samtala om. Som Jenner (2004) beskriver det måste allt 

motivationsarbete börja där den andra är. 

Misslyckandets sannolikhet 

Misslyckandets sannolikhet handlar om hur eleven själv ser på sina egna möjligheter att 

lyckas med målet. Jenner (2004) menar att om en elev gör bedömningen att det är en 

stor sannolikhet att den kommer att misslyckas med det uppsatta målet kommer eleven 

inte heller att satsa fullt ut för att klara det. Men eleven gör det inte för att den inte vill 

satsa mot målet utan som en skyddsmekanism, för att skydda sig själv mot besvikelsen 

av att inte klara av det uppsatta målet. Jenner (2004) anser att eleverna kommer bedöma 

sina chanser olika. Vissa kommer att tänka att ”det här klarar jag om jag bara anstränger 

mig” medan andra tänker ”det spelar ingen roll hur mycket jag anstränger mig och 

försöker, jag kommer ändå att misslyckas”. Jenner (2004) beskriver inte bara motivation 

som en fråga om vilja, utan att viljans grund ligger i att få chansen att uppleva framgång 

och slippa misslyckanden. 

 

3.1.3 Motivationsteorier 

Goal orientation theory 

Enligt Elliot & Murayama (2008) fokuserar denna motivationsteori mot individers 

kognitiva mål och dess påverkan på deras prestationer i olika situationer. Om man har 

fokus på elevernas mål, enkelt sagt de resultat eleverna strävar efter när den utför en 

aktivitet, kan man dela upp dessa mål i två stycken kategorier. Antingen lärandemål 

eller prestationsmål. Med lärandemål menas att eleven har fokus på att utveckla sin egen 

kompetens, att lära sig, och utvärderingen av målupplevelse sker därmed mot den 

kunskap eleven vill lära sig. Prestationsmål däremot innebär att eleven vill visa upp sitt 

kunnande och vill jämföra sig med andra, utvärderingen av målupplevelsen sker vid 

resultatet av prestationen. Goal orientation theory anser att varje elev har olika mål med 

sitt görande, antingen lärandemål eller prestationsmål. Man kan även dela upp 

lärandemål som inre motivation och prestationsmål som yttre motivation (Elliot & 

Murayama, 2008). 

Self-determination theory 

Self-determination teorin är en teori som fokuserar på utveckling och funktionalitet utav 

individen. Förhållandet mellan den aktiva individen och den sociala miljön är en stor 

del av denna teori (Ryan & Deci, 2000). I self-determination är grunden för en hälsosam 

utveckling och funktionalitet hos en individ beroende av att våra grundläggande 

psykologiska behov är uppfyllda. Dessa psykologiska behov är enligt Ryan & Deci 
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(2000) upplevd kompetens, autonomi (självbestämmande) och tillhörighet. Dessa tre 

behov anser Ryan & Cedi (2000) är medfödda och behöver uppfyllas för att en person 

ska känna tillfredsställelse, uppleva en positiv utveckling och kunna fungera effektivt. 

Expectancy value theory 

Den här teorin innefattar två aspekter som tillsammans påverkar elevens motivation. 

Den ena aspekten innefattar elevens egna förväntningar på att lyckas med en aktivitet, 

om eleven själv tror att den kommer klara av uppgiften eller inte. Den andra aspekten 

innefattar vilket värde eleven tycker uppgiften har. Den här teorin anser att 

självförtroendet hos en elev inför en uppgift påverkar motivationen, eleven måste tro att 

den kan klara av uppgiften för att kunna klara av den. Som exempel kommer en elev 

som ställs inför en uppgift som den eleven tror att den kommer att klara av och som 

även är viktig för den eleven att klara av kommer den eleven att gå in med hög 

motivation till uppgiften. En annan elev som ställs inför exakt samma uppgift men som 

däremot inte tror på sin förmåga att klara av uppgiften och inte heller känner att 

uppgiften är värdefull att klara av kommer förmodligen att ha en låg motivation till 

uppgiften (Wigfield & Eccles, 2000).   

3.2 Lärarens roll i undervisningen 

3.2.1 Rollen som ledare 

Ledarskap 

Low (2009) beskriver en lärare i klassrummet med goda ledaregenskaper som en lärare 

med väl utvecklad relationskompetens och en som har fokus på att hela tiden försöka 

skapa en miljö där eleverna kan lära sig och utvecklas. I denna miljö ska eleverna lära 

sig att vara koncentrerade och samlade i en vardag som har tendenser till att skapa allt 

högre krav och en stressigare tillvaro. Eleverna ska i denna miljö också få hjälp att vara 

uppmärksamma och leva i nuet. Low (2009) menar även att respekt mot sina 

medmänniskor och vara i harmoni med sig själva är saker som eleverna bör få hjälp 

med i denna miljö som en god ledare kan skapa, något som kan vara svårt i den vardag 

många elever befinner sig i. Olika sorters förändringar sker allt oftare och redan i tidig 

ålder behöver eleverna ta ställning till val och utmaningar som kan göra det svårt för 

dem att bli lugna och säkra i sig själva. Precis som för vuxna människor är det svårt för 

barn att fokusera och hitta sin egna inre styrka om de utsätts för stress, speciellt under 

en längre tid. 

 

Som lärare är det viktigt med ett gott ledarskap, det ska vara tydligt för eleverna att när 

de kommer in i klassrummet är det läraren som bestämmer. Men det är inte så att det 

sker automatiskt, de allra flesta eleverna testar läraren om och om igen för att se vilket 

ledarskap den besitter. Stensmo (1997) nämner att det finns två särskilda nycklar till 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Dessa är att förstå olika händelser i ett klassrum 

och att ha färdigheter i att övervaka och vägleda klassrumsaktiviteter utifrån denna 

förståelse. Den första nyckeln innefattar analys och tolkning av det som händer i 
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klassrummet medan den andra nyckeln innefattar vetskapen om hur och när man ska 

handla för att möta problemen som uppstår. 

Regler och rutiner i klassrummet 

En annan viktig roll som läraren har för att få motiverade elever är att skapa ordning i 

klassrummet. Stensmo (1997) menar att ordning i klassrummet skapas med hjälp av en 

strukturerad undervisning med regler, återkommande procedurerer och rutiner. Att ha 

klara regler för eleverna i klassrummet är något som Sjöden (1990) också anser är 

viktigt. Klara regler skapar en trygghet för eleverna i skolan då eleverna vet vad de får 

göra respektive inte göra. Detta kan vara extra viktigt för elever som är oroliga. Om det 

knappt finns några regler eller rutiner i klassrummet får eleverna en allt för stor frihet 

och de allra flesta elever kan inte hantera det och blir därför okoncentrerade och 

omotiverade. 

Makt som lärare 

Ibland förekommer det situationer då man som lärare måste visa vem det är som 

bestämmer och utöva sin makt som lärare för att påverka elevernas lärande. Med det 

menas att helt enkelt göra klart för eleverna att det är läraren som bestämmer i 

klassrummet och att eleverna ska lyssna på vad den säger. Vuxna är ibland av 

uppfattningen att utövandet av makt är något felaktigt och olämpligt mot elever. Lärare 

borde snarare känna att de har en uppgift och vara beredd att ta ansvar för den makt som 

läraryrket har fått att utöva. Det vore att smita undan sin uppgift som lärare om man inte 

tar detta ansvar. (Wennerberg, 2004). Även Low (2009) anser att makt är något som 

kommer naturligt med läraryrket och något som inte bör ses som något negativt. Men 

den makt man har som lärare kan användas till att både främja och hämna elevernas 

lärande och självkänsla, beroende på hur man väljer att använda den. 

Hur man ska hjälpa elever 

Polya (1970) anser att det krävs tid, övning, hängivenhet och sunda principer för en 

lärare att lyckas med sin kanske viktigaste uppgift, nämligen att hjälpa sina elever.  En 

svårighet som de flesta, om inte alla, lärare stött på någon gång är hur mycket man ska 

hjälpa eleven i sitt arbete. Även Low (2009) nämner problemet med att hjälpa en elev 

för lite eller för mycket. Low (2009) anser att en lärare/pedagog ska vara närvarande, 

läsa av, undersöka och vara beredd att (om det behövs) tillhandahålla med hjälpmedel 

men att det är viktigt att det aldrig går så långt att det är läraren som utför själva arbetet.  

Polya (1970) menar att en elev ska få så mycket erfarenhet av självständigt arbete som 

möjligt men att den inte för det ska få för lite hjälp för då riskerar eleven att inte göra 

några framsteg alls. En elev som får alldeles för mycket hjälp av en lärare riskerar även 

den att inte gör några framsteg eftersom lärare i sådana situationer lätt ”tar över” allt 

lärande. Polya (1970) beskriver att en lärare bör hjälpa eleven på ett naturligt sätt, 

läraren måste sätta sig in i elevens situation och försöka se problemet på samma sätt 

som eleven gör det. Det är först då eleven kan lära sig som mest utav läraren. Att 

successivt få fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar stödjs av 

Skolverket (2011). 
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3.2.2 Rollen som motiverande faktor gentemot eleverna 

Läraren som motivationsfaktor 

En motiverande faktor är en person, exempelvis en lärare eller ledare, som har i uppgift 

att sätta personer i rörelse mot bestämda mål. Stensmo (1997) menar på att i ett 

klassrum är läraren en motivationsfaktor för sina elever. Det innebär att det är lärarens 

uppgift att optimera elevernas möjlighet och vilja till lärande. Low (2009) menar även 

han att det är lärarens roll att leda lektionerna så att eleverna blir motiverade. 

Motivation inför en uppgift kommer oftast inifrån gruppen och Low (2009) anser att det 

är lärarens auktoritet som ledare som skapar detta. 

 

Lärarens roll i undervisningen för att eleverna ska känna sig motiverade är otroligt 

viktig. Läraren har redan från de första skolåren ett stort ansvar att motivera eleverna 

under hela skolgången. De allra flesta elever, om inte alla, börjar skolan med bilden av 

att de verkligen vill lära sig. Om läraren lyckas få eleven att behålla denna bild i 

huvudet kommer också eleven att fortsätta arbeta på lektionerna. Den bästa metoden en 

lärare kan använda sig utav för att kunna bibehålla denna bild är att se till att elevens 

förväntningar uppfylls under de första åren i skolan. (Glasser, 1996). 

 

För att skapa motiverade elever har undervisningen en viktig roll. Malmer (2002) anser 

att kunskap allt som oftast skapas av den lärande själv (eleven) då den befinner sig i en 

aktiv och skapande process. Det är lärarens uppgift att skapa och ge möjlighet för 

eleverna att sådana inlärningstillfällen ska kunna ske. Malmer (2002) menar även att 

undervisningens innehåll skall anpassas efter elevernas förutsättningar för att uppnå ett 

givande förhållande mellan elever och läraren som i längden gagnar allt lärande. Sjöden 

(1990) klargör att en utvecklande lektion som är ett bra inlärningstillfälle kräver 

omväxling, engagemang, struktur, verklighetsanknytning och logik. Utöver detta krävs 

det också att läraren behärskar ämnet den undervisar. 

Lärarens motivation smittar av sig 

Stensmo (1997) anser att en lärare är en modell för sina elever. Om läraren tycker om 

sitt arbete och är positiv och engagerande inom ämnet smittar det av sig på klassen. I ett 

klassrum där läraren förmedlar positiv attityd känner eleverna stolthet och personlig 

tillfredsställelse. Sjöden (1990) menar även han att i läraryrket är engagemang hos 

läraren en oerhört viktig faktor. Lärarens engagemang påverkar eleverna till det positiva 

och de blir mer motiverade inför uppgiften. Ytterligare stöd ges utav Low (2009) som 

anser att lärare och elever oftast ses som en del av en sammanhängande helhet. Med det 

menas att lärarens tankar och handlingar påverkar eleverna i sin närhet. Det är därför 

viktigt att lärare är medvetna om hur viktiga deras tankar, hur de talar och hur de 

handlar är för eleverna och deras arbete och välmående i skolan. Avslutningsvis 

beskriver Low (2009) att lärarens inställning speglar av sig på elevernas handlingar och 

tänkande. 

Vad misslyckade lektioner kan bero på 

Som lärare händer det att en lektion blir mindre lyckad, varför den blir det kan bero på 

olika anledningar. Ibland är det svårt att säga varför därför att störningar i klassrummet 
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kan uppstå på flera olika sätt. Stensmo (1997) menar på att en av anledningar till 

störningar i klassrummet kan bero på dålig undervisning. Framförallt har det visat sig 

att om läraren är oförberedd, omotiverad och/eller saknar karisma kan det uppstå 

störningar under lektionerna. Även Glasser (1996) ger stöd åt teorin om att lärarens 

motivation påverkar eleverna. Glasser (1996) anser att lärarens motivation till yrket som 

lärare och lektionen i fråga väldigt viktig för att eleverna ska känna motivation. Glasser 

(1996) anser att ingen lektion eller skoldag kan bli tillfredsställande om inte både elever 

och lärare upplever den så. Lärarens skicklighet och kunnande har också det visat sig ha 

stor betydelse för elevernas utveckling. Boaler (2011) lägger vikt vid lärarens 

skicklighet och anser att det är viktigt med högkvalitativa material i klassrummet som 

lär ut matematik på ett bra sätt men den viktigaste faktorn för elevernas resultat är 

läraren. Boaler (2011) anser att en tråkig lärobok inte stoppar en skicklig lärare från att 

bedriva en spännande och motiverande undervisning och tvärtom, en dålig lärare blir 

inte bra bara för att den jobbar med ett välskrivet läromedel. Enligt Low (2009) har det 

visat sig att lärare är benägna att skylla svårigheterna som vissa elever har på att det är 

eleven i sig som är grunden till problemet. Oftast definieras det inom skolan som att 

eleven har beteendeproblem, sociala och/eller emotionella problem. Istället för att tänka 

över sin egen undervisning och sina egna metoder. En del elever kan hindras i sin 

matematiska utveckling på grund av deras föreställningar om att de inte är tillräckligt 

smarta. Boaler (2011) studie visar att lärare som är medvetna om dessa elever och deras 

problem och därför ofta uppmärksammar dem om att de är smarta resulterar allt som 

oftast till motiverade och engagerade elever. Dessa elever får därmed även en tro på sin 

egen förmåga och känslan av att de kan lyckas bra inom matematik. Att som lärare 

agera på detta sätt stödjs utav Skolverket (2011) som menar på att läraren ska främja 

elevernas utveckling och tilltro till sin egen förmåga. 

3.2.3 Rollen som bemötande person gentemot eleverna 

Bemötandet 

Att skapa en personlig relation med sina elever och visa att man bryr sig om dem är en 

viktig del i ens roll som lärare. Glasser (1996) menar på att lärarens bemötande mot 

eleverna kan både öka och minska deras motivation till att arbeta i klassrummet. En elev 

som känner sig ensam kan ändå arbeta hårt i klassrummet om den känner att läraren 

visar värme och omsorg. En elev utan tillhörighet utanför skolan kan klara sig bra i 

skolan om den uppfattar läraren som en god vän och någon att se upp till. Glasser 

(1996) beskriver att en bra lärare kan kompensera upp ett bristfälligt hem. Även 

Stensmo (1997) nämner relationen mellan lärare och elev som bidragande till elevers 

motivation. Stensmo (1997) beskriver att goda relationer mellan läraren och elever kan 

öka elevernas engagemang och ansträngningar. För att kunna bemöta eleverna på ett bra 

sätt är det viktigt att personalen som jobbar inom skolan tycker om att umgås med barn 

och ungdomar. En uppgift som personalen på en skola har är att uppmuntra till 

samarbete mellan vuxna och elever på skolan samt elever emellan. Ytterligare en 

egenskap som Stensmo (1997) beskriver att en lärare på en skola ska inneha för att 

stärka bilden av läraren som en tillmötesgående person som går att lita på är att kunna 

hantera sociala konflikter på ett konstruktivt sätt. 
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Enligt Bergem (2000) har läraren ett ansvar att göra det bästa för eleven. Bergem (2000) 

anser att lärarens bemötande av eleven är viktigt och har en avgörande roll för om 

eleven kommer att bemästra sitt liv eller inte. Ett positivt bemötande från en lärare kan 

bidra till att eleven får en tro på sig själv och dess framtida möjligheter medan ett 

negativt bemötande kan resultera i inga förhoppningar hos eleven överhuvudtaget. 

Bergem (2000) anser att en lärare skall bemöta eleverna som tänkande och handlande 

individer med egna viljor, känslor och attityder och önskningar om att utforska både sig 

själv och sin omgivning. Under skolårens gång kan en elevs tillit till en lärare förstärkas 

eller försvagas av de erfarenheter som eleven gör i mötet med läraren. Som alla vuxna 

människor märker barn också av lärarens attityd, blickar eller tonfall. Det är alltså inte 

bara vad läraren säger som har betydelse för hur eleven känner sig bemött. Enligt 

Bergem (2000) har oftast tonfallet en avgörande betydelse för om eleven känner sig 

bekräftad eller avvisad. Därför är det viktigt att tänka efter innan man göra något som 

lärare. 

Hur man ska ”bestraffa eleverna” 

En aspekt i bemötandet mellan lärare och elev som de flesta kanske inte tänker på men 

som är viktigt framförallt gällande yngre elever är när eleven har gjort något fel. 

Wennerberg (2004) anser att en elev vågar se och ta ansvar för sina misstag först när 

denne inte känner sig kritiserad för den människa den är. Läraren ska därför se bortom 

misstagen och visa på att det inte är eleven i sig det är fel på för att inge hopp hos 

eleven. Att läraren kan bli frustrerad ibland på sina elever och kanske främst på de 

elever som inte arbetar särskilt fort är bara naturligt. Men Glasser (1996) menar att 

läraren ska vara tålmodig mot alla elever och framförallt mot de som inte lär sig så fort 

som läraren skulle vilja. Att kritisera dem eller på annat sätt göra de frustrerade kan leda 

till att deras vilja att lära sig försvinner i tidig ålder. 

 

Ibland krävs det att man som lärare pratar med en elev för att den inte är motiverad och 

arbetar och vid sådana tillfällen måste man tänka efter innan hur man skall göra det. 

Glasser (1996) anser att särskilt bestraffning får motsatt effekt på elever som är 

omotiverade. I längden får dessa elever så många ”hot” och bestraffningar att dessa inte 

längre biter på dem. Därför ska läraren när den hamnar i en situation när den måste 

prata med en elev förklara att det är elevens beteende som är felaktigt. Som Stensmo 

(1997) beskriver det ska kritik riktas mot elevbeteenden eller konkreta fel i 

arbetsuppgifterna, inte mot eleven som person. 

3.3 Motiverande matematikundervisning 

3.3.1 Varierande arbetssätt 

Ett varierat arbetssätt med mål för undervisningen och meningsfullhet och möjlighet att 

nå elever genom olika arbetssätt är enligt Malmer (2002) viktiga faktorer för att 

motivera elever inom matematik. Ett varierat arbetssätt är även något som Pettersson 

(2003) lägger storvikt vid: 
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”En effektiv lärandemiljö utmärks av att det är god balans mellan olika 

arbetssätt, mellan elevens eget utforskande och kunskapssökande och en god 

och systematisk undervisning och handledning.” (Pettersson, 2003, s.60). 

 

 

3.3.2 Samtal och diskussioner 

Att föra samtal och diskutera mellan elever och lärare har visat sig vara ett 

framgångsrikt arbetssätt för att öka motivationen hos elever inom matematik. Boaler 

(2011) anser att en bidragande orsak till framgång inom matematik är att eleverna får 

möjlighet att arbeta med problemställningar som uppmuntrar eleverna att tänka 

självständigt. Att sedan diskutera lösningar med varandra har visat sig bidra till ett 

ökande intresse och engagemang för matematikämnet. Även Skolverket (2011) menar 

att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för ämnet, tilltro till 

sin förmåga och en lust till livslångt lärande. Ytterligare en anledning till att samtala och 

diskutera på matematiklektioner är enligt Boaler (2011) att vid sådana tillfällen 

förbättrar eleverna sin sociala förmåga. Något som alltid bör tränas och är viktig för 

eleverna för det kan leda till att de känner sig tryggare och mår bättre i klassen. Att 

eleverna ska känna trygghet i skolan stödjs av Skolverket som menar att: ”Eleven ska i 

skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” s.10 Skolverket 

(2011). Skolverket lägger också stor vikt vid att i skolan ska eleverna utvecklas både 

kunskapsmässigt och socialt.   

 

Att samtala och diskutera på matematiklektioner leder också till att öka elevernas 

förståelse för ämnet. Boaler (2011) menar att det förekommer situationer då en elev 

lättare lär av en annan elev än av läraren och sådana möjligheter skapas när eleverna 

förklarar sina arbeten och lösningar för varandra. Boaler (2011) är dock tydlig med att 

påpeka att det inte innebär att eleverna ska prata hela tiden och att allt prat är bra. 

Läraren ska möjliggöra produktiva matematiska diskussioner och bör ge eleverna tid till 

att diskutera och samtala kring matematik men även för individuellt arbete. Även 

Malmer (2002) ger stöd åt att samtal inom matematik är värdefullt för eleverna. Malmer 

(2002) anser att inte enbart räkna matematik utan också formulera sina tankar i ord eller 

skriftligt har visat sig ha en väsentlig betydelse för utvecklandet av tankeprocessen. Att 

eleverna får höra andras reaktioner och åsikter tvingar dem att ytterligare förtydliga det 

egna ställningstagandet och det utvecklar i sin tur också tänkandet och möjligheten till 

ett fördjupat lärande. Att bedriva konstruktiva samtal måste ses som som naturliga och 

viktiga inslag i undervisningens upplägg. Malmer (2002) menar att i många fall har det 

visat sig att arbete i par eller i mindre grupper är det mest utvecklande eftersom eleverna 

på det sättet i det reflekterande samtalet får tillgång till de andras tankar och idéer. 

Logiskt tänkande 

Boaler (2011) anser att logiskt tänkande är en av de viktigaste delarna av matematik. De 

elever som lär sig att matematik handlar om att göra saker begripliga är de som lär sig 

att tänka logiskt och att bevisa sina lösningar. Logiskt tänkande och bevisföring är 

nödvändiga färdigheter för att förstå matematik och det är svårt att ägna sig åt dessa 
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utan att prata. För att eleverna ska lära sig att matematik handlar om att logiskt kunna 

förklara sitt arbete behöver de enligt Boaler (2011) prata med både varandra och sin 

lärare. Ytterligare en fördel med att samtala på matematiklektionerna är att eleverna lär 

sig att matematik är något mer än en samling regler och räkningsmetoder. Boaler (2011) 

anser att först när eleverna pratar på lektionerna märker de att matematik är ett ämne de 

kan ha egna idéer om och ett ämne som kan visa olika perspektiv och metoder. 

Språkutveckling 

Boaler (2011) menar att om man som lärare ska kunna veta om eleverna verkligen har 

förstått metoderna behöver eleverna lösa komplexa problem och de behöver prata 

igenom och ges möjlighet att förklara olika metoder. Boaler (2011) beskriver det 

ytterligare med att ”Matematik lär man sig genom att räkna, genom att lösa problem och 

genom att samtala, mer än genom att läsa och lyssna”. (Boaler, 2011, s.48). Skolverket 

(2011) nämner också stora fördelar med att arbeta med samtal och diskussioner under 

matematiklektioner. Att diskutera och prata under matematiklektioner utvecklar inte 

enbart elevernas matematiska kunnande utan ökar även deras tilltro till sin språkliga 

förmåga. Skolverket (2011) menar att samtala, läsa och skriva under lektioner ger varje 

elev möjlighet att få utveckla sin färdighet att kommunicera. Som lärare är det viktigt att 

ha i åtanke att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

3.3.3 Laborativt arbetssätt 

Rydstedt & Trygg (2010) beskriver laborativa matematikmaterial som fysiska och 

konkreta. Materialen är möjliga att hantera, manipulera, ta på, flytta och undersöka. 

Rydstedt & Trygg (2010) hänvisar till Szendrei (1996) som delar in laborativa material i 

två olika grupper. Den första gruppen är vardagliga föremål, där ingår verktyg eller 

föremål som finns i vardagen, arbetslivet och naturen. Den andra gruppen Szendrei 

(1996) nämner är pedagogiska material. Dessa material är speciellt tillverkade för 

matematikundervisningen, materialen kan vara tillverkade av antingen företag eller av 

lärare och elever. Det finns ytterligare en kategori som blir allt vanligare när det 

kommer till laborativt arbetssätt och det är spel. Szendrei (1996) anser att åsikterna 

kring spel i matematikundervisningen är varierande. En del hävdar att det ger en negativ 

bild av matematik medan andra påpekar att det kan tillföra mycket. För att spel ska lyfta 

undervisningen krävs det att de används på ett genomtänkt sätt. Om spel används på ett 

genomtänkt sätt kan det leda till att eleverna måste precisera sitt språk och att 

färdighetsträningen som i de flesta fallen ses som en tråkig process uppfattas som något 

givande och roligt. Szendrei (1996) tydliggör också att tron hos de flesta 

matematikdidaktiker på att arbete med laborativa material kan ha en avgörande roll för 

en elevs matematikutveckling är stor. 

 

Malmer (2002) anser att laborativt arbetssätt inom matematik är viktigt. Eftersom att 

eleverna inte enbart har ett stort behov utav konkretion utan också av stimulans och 

omväxling något som laborativt arbetssätt ger. Malmer (2002) menar främst på att 

laborativt arbetssätt gynnar de elever som har problem med matematik. Dessa elever 

tycker att matematik är svårt och då blir det automatiskt också tråkigt. Eleverna som är 

svaga inom matematik har i allmänhet en svag abstraktionsförmåga och oklara 
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föreställningar, detta beror allt som oftast på att dessa elevers ordförråd är begränsat. 

Men om dessa elever istället får arbeta med hand och öga i kombination med att de 

berättar vad de gör och ser skapas en det en större förutsättning för att deras 

begreppsbildning ska bli större. Elever tycker allt som oftast att de laborativa inslagen i 

undervisningen är roliga och det gör att eleverna lättare orkar hålla uppe 

koncentrationsförmågan, något som annars kan vara rätt kortfattig hos vissa elever. 

Djupare förståelse 

Malmer (2002) menar på att konkretisera med hjälp av laborativt material vid rätt 

tillfälle och användning av laborativt material kan ge eleven en förståelse för en 

matematisk uppgift som annars skulle vara svårt med enbart en förklaring av läraren. 

Rydstedt & Trygg (2010) anser att ett laborativt arbetssätt är att föredra då målet med 

undervisningen är att utveckla elevernas matematiska begrepp och tankar samt för att 

upptäcka mönster och samband. En uppgift som lärare inom matematik har är att skapa 

förståelse för abstrakta begrepp och de skrivna symbolerna som representerar dem, att 

arbeta laborativt kan enligt Rydstedt & Trygg (2010) underlätta för elevernas förståelse 

för dessa abstrakta begrepp. 

Fler tillfällen till bedömning 

Ytterligare en fördel med att arbeta laborativt ser Heddens (1997) som anser att det 

skapas fler tillfällen för läraren att analysera och bedöma elevernas vid arbete med 

laborativt material jämfört med om eleverna enbart arbetar skriftligt, till exempel med 

prov eller diagnoser. Men då gäller det att läraren också tar tillvara på tillfällena då 

eleverna arbetar laborativt. Heddens (1997) menar att om läraren lyssnar på elevernas 

diskussioner, ställer frågor av hur- och varför- karaktär och låter eleverna skriva ner hur 

de har löst problemet och inte enbart vad de kom fram till kan läraren skapa sig en 

större insikt i sina elevers matematiska kunnande och förståelse. 

Motiverande arbetssätt 

Att arbeta laborativt har visat sig ha stora fördelar med elever som är ointresserade av 

matematik. Silver (1997) menar att laborativt arbetssätt är effektivt och inspirerande för 

skoltrötta och omotiverade elever som tidigare inte velat lära sig matematik men nu har 

svängt över och känner en vilja av att lära sig. 

 

3.3.4 Problemlösning 

Enligt Malmer (2002) stöter vi på problem i det verkliga livet och då löser vi ofta 

problemen tillsammans med andra. Att träna på att lösa problem tillsammans i grupper, 

som sker vid arbete med problemlösning, är därför viktigt inför det framtida livet. 

Malmer (2002) anser att allt som oftast när elever tänker på matematik är det siffror som 

skall ställas mot varandra och så småningom kommer ett svar fram. Den största vikten i 

matematiken läggs på svaret. Tankarna om hur man tar sig framtill svaret, processen, är 

nästintill obefintlig hos eleverna. Arbetet inom matematik blir resultatinriktat. För att 

motverka detta menar Malmer (2002) på att läraren ska fokusera undervisningen på att 

utbilda eleverna i logiskt tänkande och kritisk granskning. Att beskriva och argumentera 
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för sin sak samt att vara flexibel då det kommer till att välja lösningsmodeller är något 

eleverna bör träna på. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs metodvalet för denna undersökning, hur urvalet av deltagande 

lärare gått till, hur studien genomfördes, arbetets etiska grunder samt bearbetning och 

analys utav insamlade data. Slutligen diskuteras undersökningens validitet och 

reliabilitet. 

4.1 Metodval 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare i de tidiga skolåren arbetar för att 

motivera elevernas matematiklärande. Syftet är också att ta reda på hur dessa lärare 

beskriver deras egen roll för att motivera sina elever. De tillvägagångssätt som användes 

för att genomföra undersökningen var intervju med fyra lärare och observation utav en 

matematiklektion som var och en av dessa hade. 

4.1.1 Intervju 

Som intervjumetod i denna studie valdes kvalitativ intervju. Användningen utav 

kvalitativa intervjuer stödjs utav Trost (2010) som beskriver att syftet med kvalitativ 

intervju är att man försöker ta reda på vad intervjupersonen menar med det han eller hon 

säger, tänker och/eller känner. Trost (2010) anser även att man ska använda sig utav 

kvalitativ intervju om målet med undersökningen är att förstå människor och dess 

handlingar. Avslutningsvis ska kvalitativ intervju användas om syftet är att försöka 

förstå intervjupersonens sätt att resonera, reagera eller att urskilja varierande 

handlingsmönster (Trost, 2010).   

 

Frågorna som användes under intervjutillfällena var av strukturerad form. Trost (2010) 

beskriver intervjufrågor med strukturerad form som att frågorna enbart kommer att ha 

ett fokus (i denna undersökning området motivation) och inte flera olika. Stöd till att 

använda strukturerad form på frågorna hämtas från Trost (2010) då han menar att det är 

en självklarhet att alla seriösa intervjuer endast skall ha ett fokus. Detta ledde till att 

under mina intervjuer låg fokus hela tiden mot motivation. Framförallt när jag ställde 

följdfrågor till intervjupersonen försökte jag hela tiden hålla kvar samtalet vid 

motivationsfokuseringen. 

 

Slutligen användes låg standardisering av frågorna under intervjutillfällena. Med låg 

standardisering menas att de förutbestämda frågorna läses upp i den ordning de passar 

och följdfrågor ställes beroende på situationen. Att använda sig utav låg standardisering 

på frågorna är det bästa alternativet vid kvalitativa studier. Frågorna under intervjun var 

av öppenkaraktär, det vill säga utan svarsalternativ, för att få intervjupersonen att prata 

fritt om sina egna tankar och erfarenheter (Trost, 2010). Under intervjuerna ställdes 

därmed inga ja och nej frågor utan frågorna som ställdes gjorde att intervjupersonen var 

tvungen att tänka efter och förklara utförligt hur den resonerade eller kände. 

 

Som metod för att dokumentera varje intervju valdes inspelning av samtal. Inspelningen 

startades precis innan intervjun började samt avslutades direkt efter den var klar. 

Inspelningen under denna studie skedde med hjälp av en mobiltelefon. Denna metod 
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användes för att under intervjun kunna ha fokus på att samtala med läraren och för att 

den inte skulle få känslan av att det var en utfrågning utan ett intressant samtal mellan 

två individer som pågick. Att spela in samtalet underlättade också mitt arbete med att 

analysera intervjuen eftersom jag då kunde lyssna på inspelningen om och om igen och 

därmed inte att riskera att missa några saker som lätt kan hända om man skriver ner vad 

intervjupersonen säger samtidigt som intervjun sker. 

4.1.2 Observation 

Som komplement till intervjuerna gjordes observation av varje lärare. Att använda sig 

utav observation för att få ytterligare material insamlat stödjs av Kylén (2004) som 

menar att för att få en beskrivning av det som händer just nu är observation den bästa 

metoden. En observation utav samma händelse från flera personer ger oftast olika 

beskrivningar. Det beror på att varje observatör ser det med egna ögon och hur man 

tolkar händelser beror på personlighet, egna erfarenheter samt vad man vill förmedla 

(Kylén, 2004). 

 

Observationerna i denna studie var av mindre strukturerad karaktär för att lättare kunna 

beskriva exakt vad som hände vid vissa situationer samt vara öppen för överraskande 

händelser som verkligen kan uppstå i klassrum. Kylén (2004) stödjer användningen utav 

mindre strukturerad observation eftersom enligt honom ger det en mer nyanserad bild 

av vad som händer och att det ger mer utrymme för observatören att anteckna oväntade 

händelser. När det kommer till valet hur man ska vara som observatör beskriver Kylén 

(2004) två olika roller, antingen utomstående eller deltagande observatör. I denna studie 

valdes rollen som utomstående observatör. Som utomstående observatör deltar man inte 

i den process som observeras. Det är också betydelsefullt vid utomstående observationer 

att den som observerar är i ett neutralt förhållande till det som utreds. Jag anser att jag 

var helt neutral till det jag utredde under hela studiens gång. Under en observation finns 

det olika typer av hur man kan observera, Kylén (2004) nämner specifikt fyra stycken 

typer: fria observationer, mätningar, utprövning eller övning och flöden. Den typ som 

användes under denna observation var fria observationer. Med det menas att det man 

ser, som är relevant, ska redovisas. Under sådana observationer sker dokumenteringen 

med fria ord och oftast skrivs det ner men det kan också spelas in. Under denna studie 

dokumenterades observationerna genom att skrivas ner på ett papper. Allt som oftast 

försökte jag förklara vad jag såg i längre meningar men ibland hade jag inte riktigt tid 

med det så då blev det istället kortare meningar. Dessa kortare meningar var mer som 

stödord om vad jag upplevde och sedan om det blev lite lugnare igen skrevs dessa ut till 

längre och mer beskrivande meningar. 

 

Det finns många olika saker som kan påverka kvalitén i en observation. Det främsta och 

absolut grundläggande är att observatören vet vad den ska observera. Men något att 

också ha i åtanke är att göra en observation kräver en viss sorts uthållighet. Bristande 

uppmärksamhet, fokusering på något annat än vad syftet med studien är, låg motivation 

och trötthet hos observatören kan vara några faktorer som påverkar observationens 

kvalitet. Att göra en observation är verkligen inte enkelt, det är något som tar tid att lära 

sig och kräver mycket träning. Ytterligare en faktor att tänka över är att en person som 
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är medveten om att den observeras har en tendens till att ändra sitt beteende. Vi är alla 

olika och vi är därmed också olika känsliga för att bli observerade, det kan skapa en 

osäkerhet hos vissa personer att bli observerade vilket även det kan medföra ett ändrat 

beteende.  Detta bör tas med i tolkningen utav resultatet (Kylén, 2004). 

 

Att komplettera intervjuerna med efterföljande observationer gav mig möjligheten att se 

om det som lärarna beskrev under intervjuerna stämde överens med hur de arbetade i 

praktiken. Detta gav mig en större chans att undersöka syftet noggrannare. 

4.2 Urval 

Lärarna som deltog i denna undersökning är 4 stycken klasslärare som arbetar antingen i 

årskurs 2 eller 3. Jag valde att använda mig utav lärare i årskurs 2 eller 3 för att enligt 

egna erfarenheter är det först då motivationen till matematik börjar tryta hos vissa utav 

eleverna. Valet av lärare i årskurs 2 eller 3 stödjs utav Glasser (1996) som menar att 

nästintill alla elever som börjar skolan går in med känslan av att de vill lära sig. När de 

har kommit upp i årskurs 2 och 3 har denna känsla börjat avta. Urvalet av lärare gjordes 

utifrån ett bekvämlighetsurval. Lärarna valdes utifrån personliga kontakter då det 

förenklade urvalsprocessen och det gjorde att jag visste vilka lärarna jag intervjuade var 

och de visste vem jag var och det skapade en trygghet hos både mig och 

intervjupersonen. De utvalda lärarna jobbar på olika skolor och känner inte varandra 

privat. Lärarna som ingår i denna undersökning har långvarig erfarenhet av yrket och är 

utbildade lärare. Intervjupersonerna och skolorna som dessa jobbar på samt deras kön 

kommer vara anonyma. Intervjuerna med dessa 4 lärare samt de efterföljande 

observationerna blev grundstenarna i detta arbete. 

 

4.3 Studiens genomförande 

Det första som gjordes var att ta kontakt med de aktuella lärarna som skulle delta i 

undersökningen. Kontakten skedde via mail där jag förklarade min önskan om att få 

intervjua läraren och sedan observera en matematiklektion som denna lärare höll i. 

Lärarna fick samma information skickade till sig (se bilaga 1) Alla 4 lärare gav sitt 

klartecken till deltagande och att jag skulle få besöka dem och genomföra 

undersökningen. Tid och plats för intervju bestämdes gemensamt tillsammans med den 

utvalda läraren. 

4.3.1 Intervju 

Längden på intervjuerna varierade beroende på hur pratglad och engagerad läraren var 

men i snitt tog en intervju mellan 15-20 minuter. Innan varje intervju startade gick jag 

igenom och förtydligade de fyra krav som ska uppfyllas enligt Vetenskapsrådet (2002) 

vid varje undersökning. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Se mer under rubriken Etik. Med mig till 

varje intervju hade jag ett antal förutbestämda frågor (se bilaga 2) som alla behandlade 

mitt fokusområde, nämligen motivation. Men frågorna var av öppenkaraktär så ibland 

hände det att när läraren pratade fritt kring en fråga gled den in på en annan och 
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besvarade den samtidigt och då tog jag inte upp denna igen. Följdfrågor ställdes vid 

behov och beroende på situation, t.ex. om jag ville att läraren skulle förtydliga vad den 

menade. Det gjorde också att ingen av intervjuerna såg exakt likadana ut men lärarna 

besvarade ändå samma typ av frågor eftersom jag hade mina förutbestämda frågor med 

mig och varje fråga hade fokus på motivation. 

 

Varje intervju spelades in för vidare analys och för att lättare kunna gå tillbaka och 

lyssna vad det var intervjupersonen sa. Filerna sparades som Lärare 1, Lärare 2 o.s.v. för 

att endast jag skulle veta vem som var vem och vem intervjupersonen verkligen var. 

Detta gällde både vid renskrivande av intervjuer och av observationer. Renskrivande av 

intervju gjordes inom två dagar från intervjutillfälle. 

4.3.2 Observation 

Vid varje observation intog jag rollen som utomstående observatör och satte mig längst 

bak i mitten av klassrummet för att få en så tydlig bild utav läraren som möjligt. Jag var 

inte känd för gruppen (klassen) sedan innan. Innan lektionen började presenterade jag 

mig inför klassen och förklarade varför jag var där, att jag var där för att observera deras 

lärare och att jag inte skulle hjälpa till under lektionen. Mitt besök möttes enbart av 

positiva röster och känslan man fick var att eleverna inte störde sig på att jag var där. 

Under matematiklektionen låg mitt fokus på att observera hur läraren arbetade för att 

skapa motivation hos sina elever. Vilka knep (t.ex. kroppsspråk och ord) den använde 

sig utav för att motivera sina elever under lektionens gång och hur den hade planerat 

och strukturerat upp lektionen observerades. Ytterligare något som observerades var 

lärarens bemötande mot eleverna, vilka olika regler och rutiner de hade i klassen och 

lärarens ledarskap. Vad läraren hade sagt under intervjun, speciellt om det var något 

specifikt, samt om det som framkom under intervjun stämde överens med hur läraren 

arbetade i praktiken observerades också. 

 

Under varje observation antecknades mina synpunkter och observationer. Renskrivning 

av observationen genomfördes senare samma dag eller som senast tidigt nästa dag. 

Detta eftersom att det var lättare att glömma bort små detaljer från observationerna 

jämfört med intervjuerna som var inspelade. 

4.3.3 Databearbetning och analys 

Redan innan insamlingen av det material man tänkt sig att använda (i denna studie via 

intervjuer och observationer) är det viktigt att man har tänkt över hur man efter 

genomförandet kommer att analysera det. Under denna studie analyserades intervjuerna 

utifrån Kvale (2009) som beskriver hur en intervjuanalys kan gå till på i sex olika steg, 

dock användes bara steg ett till fyra i detta arbete. Det första steget anses vara när 

intervjupersonen beskriver sin livsvärld under intervjun, intervjupersonen berättar 

spontant vad denna upplever, känner och gör relaterat till frågorna. Steg nummer två 

beskrivs som att intervjupersonen upptäcker nya förhållanden under intervjun. 

Intervjupersonen kan se nya innebörder i saker den känner och gör. Det tredje steget 

innebär att den som intervjuar tolkar och försöker sätta sig in i vad intervjupersonen 
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beskriver, det leder oftast till att intervjuaren får en bekräftelse på att den har förstått 

eller att intervjupersonen dementerar tolkningen som gjorts och försöker förklara på ett 

annat sätt hur den menade. Steg nummer fyra och det sista steget i denna studie sker 

efter genomförandet av intervju. Det är då struktureringen utav intervjun görs för att 

senare kunna analysera det material man samlat in. Här kan man också ta kontakt med 

intervjupersonen för att ytterligare kontrollera att det överensstämmer med vad personen 

sa. 

 

Efter intervjuerna sammanställts och analyserats gjordes samma sak för observationen. 

Gällande bearbetning av observationerna så sammanställdes de olika fokuspunkterna 

tillsammans för att avgöra om någon utav lärarna stack ut från de övriga. Efter det 

renskrevs dessa observationer till en text. Efter renskrivandet, som gjordes nästintill 

direkt efter genomförandet, lästes dessa igenom noggrant för att sedan placeras under 

olika rubriker. Detta skedde med metoden meningskoncentrering som Kvale (2009) 

beskriver som att man drar samman intervjupersonens yttranden till kortare 

formuleringar utan att tappa själva innebörden av det som sagts eller setts. Slutligen har 

både intervjuerna och observationerna analyserats tillsammans och hamnat i både 

huvudrubriker samt underrubriker utifrån syftet med studien och den teoretiska 

bakgrunden för att lättare kunna diskutera och dra slutsatser kring studien. 

4.4 Etik 

När undersökningar eller forskningar görs inom ett humanistiskt-samhällsvetenskaligt 

område skall forskningsetiska principer tas i hänsyn, något som gjorts i detta arbete. Det 

finns fyra stycken huvudkrav som skall uppfyllas enligt Vetenskapsrådet (2002). Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Med informationskravet menas att forskaren skall informera de som är inblandade i 

forskningen om syftet med studien. I detta arbete gjordes det vid första kontakten med 

de tilltänkta deltagarna samt ytterligare en upprepning av dessa i början av varje 

intervju. I början av varje intervju informerades varje intervjuperson även om 

samtyckeskravet, nämligen att deltagandet studien var frivilligt samt att de har rätt att 

avbryta sitt deltagande i studien när som helst under arbetets gång. 

Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifterna om de deltagande i en studie skall 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem uppfylldes genom att lärarna och 

skolorna de jobbar på förblev anonyma under hela studien. Lärarna antecknades inte 

med sina riktiga namn utan som lärare nummer 1,2,3 och 4. Det sista kravet som skall 

uppfyllas är nyttjandekravet. Det betyder att insamlat material från intervjuer och 

observationer endast får användas i forskningssynpunkt. Detta krav togs i hänsyn 

genom att allt insamlat material förstördes när studien var färdig.   

4.5 Tillförlitlighet 

4.5.1 Reliabilitet 

Med studiens reliabilitet menas studiens pålitlighet och säkerhet. Man kan också 

beskriva en studies reliabilitet med vilken stabilitet den har och dennes frihet från 
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slumpinflytande. För att pröva säkerhet och stabilitet kan man göra sig säker på att den 

som stått för uppgifterna förstått vad frågan innebar och vad man ville ha svar på. I 

denna studie har det tagits hänsyn till detta då frågorna i intervjun har varit tydliga och 

under intervjun frågades intervjupersonen om den har förstått frågan som ställdes. 

Reliabiliteten i undersökningar kan öka om man gör observationerna mer omfattande 

och om intervjuerna görs längre och med många frågor. Men det blir automatiskt inte 

mer trovärdigt enbart för att man har mycket information, ibland kan det till och med 

hindra en från att se vad man har fått fram om det inte görs en grundlig analys av det 

data som framkommit. (Kylén, 2004). Att använda sig utav triangulering när man gör 

undersökningar har visat sig öka undersökningens reliabilitet. I denna studie 

förekommer det triangulering då det både görs intervjuer och sedan observationer för att 

förstärka vad som sagts i intervjuerna. Denscombe (2004) menar att trianguleringen ger 

forskaren möjlighet att se hur en viss sak fungerar i flera omgivningar vilket höjer en 

studies reliabilitet. 

4.5.2 Validitet 

En studies validitet avser värdet av och relevansen hos de data som samlats in, mäter jag 

det som är relevant. För att undersöka studiens validitet kan man ställa sig frågor som: 

”Har vi fått de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla syftet med vår utredning? 

Saknas det data som skulle kunna göra undersökningens resultat mer användbara?” 

(Kylen, 2004, s.140). 

 

En sak som kan påverka en undersöknings validitet är om intervjupersonen inte är ärlig 

när den besvarar frågorna (Stukat 2011). Det är omöjligt för mig att veta om personerna 

som deltog i denna studie har varit oärliga mot mig men jag skulle bli väldigt förvånad 

om så var fallet. För att få ytterligare stöd till studiens validitet gjordes observationer 

efter intervjuerna för att stärka att det som framkom under intervjuerna var sant och inte 

bara påhittat för att det lät bra. 
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5. Resultat 

Under det här kapitlet kommer resultatet utifrån de genomförda intervjuerna och 

observationerna att presenteras. Resultatet presenteras i huvudrubriker samt tillhörande 

underrubriker till dessa utifrån syftet med denna studie och utifrån den teoretiska 

bakgrunden. Lärarna som deltagit i denna studie kommer vid citat eller liknande 

benämnas med en siffra, närmare bestämt lärare 1-4, och inte vid namn för att behålla 

deras identitet hemlig under hela studien. 

5.1 Intervju 

5.1.1 Lärarens roll i undervisningen 

Under intervjuerna framkom det att de fyra lärare som deltog alla var övertygade om att 

lärarens roll i undervisningen är jätteviktig. Lärarna ansåg att det är dem själva som 

skapar möjligheter för elevernas framtida lärande och bygger grunden till deras vidare 

utveckling. ”Som lärare har jag en mycket viktig roll i undervisningen. Det är jag som 

ska vara deras förebild och leda dem i deras skolgång, personliga utveckling och skapa 

situationer där de kan bli motiverade.” (Lärare 2). 

Rollen som ledare 

När de fyra intervjupersonerna pratade om rollen som ledare som man innehar som 

lärare beskrev de vikten av att vara tydlig i sitt ledarskap. Enligt lärarna ska eleverna 

känna direkt när de kommer in i klassrummet vem det är som bestämmer där och 

eleverna ska också känna sig bekväma med att det är på det sättet. Det förklaras bäst 

med hur en av lärarna beskrev det. ”Min uppgift som lärare är inte enbart att ge eleverna 

uppgifter som de ska arbeta med utan jag ska också vara en ledare i klassrummet som 

skapar ordning och reda för att eleverna ska kunna utvecklas. För att kunna skapa 

ordning krävs det ibland att jag säger ifrån och visar att det verkligen är jag som 

bestämmer.” (Lärare 4). Att ett gott ledarskap går hand i hand med motiverade elever 

menade en av lärarna. ”Ett tydligt och aktivt ledarskap fångar oftast eleverna till att bli 

motiverade inför lektionen, ämnet eller den specifika uppgiften.” (Lärare 1). Under 

intervjuerna framkom det att alla fyra lärare ansåg att det är viktigt att redan från dag ett 

visa vem det är som bestämmer och vem som är ledaren i klassrummet. Samtliga lärare 

berättade att de blir testade av eleverna under hela skolåret men att det är framförallt i 

början av skolåret som det sker och därför är det viktigt att visa eleverna att det är 

läraren som bestämmer redan då. Om det inte görs då blir det allt svårare under 

terminens gång. En av lärarna beskrev sina tankar kring det såhär: ”Det är under de 

första dagarna grunden sätts för de kommande åren så jag försöker att vara extra tydlig 

med att det är jag som är ledaren under den tiden.” (Lärare 3). 

 

En utav lärarna poängterade också vikten av att som lärare ha några dagliga rutiner att 

förhålla sig till. ”Rutiner är viktigt för att eleverna ska känna sig motiverade, känna en 

trygghet i klassrummet och till mig som lärare. Mitt användande utav rutiner gör att 

eleverna vet hur vi startar varje morgon och det leder till en trygghet hos dem. 

Framförallt hos de mer livliga eleverna har jag märkt att rutiner är väldigt viktigt, dessa 



 26 

elever kan bli uppspelta om något plötsligt händer eller om det inte känner trygghet när 

de kommer till skolan” (Lärare 4). En aspekt till rollen som ledare som togs upp utav 

två av lärarna var att de tyckte att det underlättade arbetet i klassrummet om de 

gemensamt (läraren och klassen tillsammans) hade skapat regler som skulle följas. 

Dessa regler kom till användning när det blev lite stökigt i klassrummet eller när en eller 

några elever inte skötte sig. ”Eleverna uppskattade att de fick vara med och bestämma 

reglerna och det gör att de tar till sig dem bättre.” (Lärare 1). 

Rollen som motiverande faktor gentemot eleverna 

Inte bara hur undervisningen är uppbyggd utan hur en lärare agerar på lektionerna har 

visat sig ha stor betydelse för elevernas motivation. Under dessa intervjuer framkom det 

även att dessa utvalda lärare var medvetna om deras roll som möjligt motiverande 

faktor. En av lärarna gav sin syn på det. ”Det krävs en hel del av dig som lärare för att 

vara en positiv motiverande faktor, för som lärare kan man påverka sina elever på två 

olika sätt. Som motiverande faktor och som omotiverande faktor.” (Lärare 3).  För att 

vara en motiverande faktor i positiv bemärkelse ansåg intervjupersonerna att den 

viktigaste egenskapen var sitt eget engagemang. De fyra lärarna berättade att om man 

som lärare visar ett engagemang inför ett ämne eller liknande smittar de av sig på 

eleverna och ett engagemang till yrket och till de uppgifter som medföljer är bland det 

viktigaste man kan ha som lärare. En av lärarna menade även att man inte kan begära att 

eleverna ska vara motiverade om läraren själv inte är det. ”Om jag själv inte är 

engagerad och brinner inför uppgiften är det väldigt svårt för eleverna att göra det. Jag 

kan inte begära att eleverna ska vara något som jag själv inte är.” (Lärare 2). 

 

Lärarna i denna studie beskrev värdet av att vara lite av en ”skådespelare” som 

betydelsefullt för att kunna skapa motivation hos sina elever. Med hjälp av skådespeleri 

kan man fånga barnen och därmed deras intresse. Det blir även något annorlunda och 

spännande för eleverna vilket kan öka deras nyfikenhet och motivation inför det 

kommande arbetet. 

 

Samtliga lärare menade att starten på ett arbetsområde är väldigt viktigt. Lärarna 

berättade att om man lyckas med starten på ett område har man mycket vunnet i det 

kommande arbetet. Lärarna ansåg att om man lyckas skapa ett intresse för ett ämne eller 

kapitel redan från starten flyter det oftast på efter det. Förutsatt att lärarna tar tillvara på 

elevernas motivation och inte låter den rinna ut i sanden. Därmed brukade lärarna som 

blev intervjuade lägga ner mest fokus och arbete i början av arbetsområdet, just för att 

det är så viktigt med starten. En utav lärarna kommenterade starten av ett arbetsområde 

såhär: ”Starten eller inledningen av ett tema eller liknande är allt som oftast viktigast. 

Har man väl fångat eleverna i början så är dom nyfikna på att veta vad som ska ske 

härnäst.” (Lärare 4). En av lärarna ansåg att de flesta i klasserna brukar vara motiverade 

men att det kan ske att enskilda individer inte har en särskild hög motivation till att 

arbeta. ”Oftast har man gruppen med sig, de flesta är motiverade för att arbeta. Men 

ibland kan det vara enskilda elever som faller utanför ramen i motivationen och då är 

det viktigt som lärare att ställa sig frågan varför har eleven tappat motivationen?”. 

(Lärare 3). 
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Alla fyra lärare menade att som lärare inneha ämneskunskaper kring det som skall 

undervisas var viktigt för att kunna motivera sina elever på ett positivt sätt. Lärarna 

berättade att om man arbetar som lärare måste man veta vad det är man lär ut och hur 

man ska lära ut det på bästa sätt. För att kunna lära ut och lära eleverna om ett särskilt 

ämne ansåg lärarna att det krävdes rätt ämneskunskaper. Det framkom också att om en 

lärare saknade dessa ämneskunskaper skulle eleverna märka det och bli oroliga och 

ofokuserade och som ett resultat av det få sämre motivation. Vad lärarna sa under 

intervjuerna angående ämneskunskaper som lärare beskrivs bäst såhär: ”Att veta vad det 

är man pratar om och lär ut är väldigt viktigt för att skapa ett syfte med undervisningen. 

Om eleverna märker att jag inte vet vad jag pratar om kan det lätt skapa en osäkerhet 

hos dem och det i sig kan påverka deras motivation negativt.” (Lärare 1). Två utav 

lärarna påpekade också vikten utav att alla som arbetar som lärare ska vara utbildade för 

att bättre kunna motivera sina elever. ”Att ha en utbildning som lärare gör att man har 

en helt annan grund att stå på än de som inte har någon utbildning. Som lärare ska man 

veta vilka olika ramar man har att förhålla sig till, något man lär sig på 

lärarutbildningen. På lärarutbildningen lär man sig också hur man ska arbeta som lärare 

för att kunna motivera eleverna. ” (Lärare 4). ”Det absolut viktigaste är ändå att man 

som lärare har en utbildning. Med utbildningen får man den grund som behövs för att 

klara av att arbeta som lärare i det klimat som råder just nu. En utbildning ger även 

läraren kunskap om hur man kan motivera sina elever.” (Lärare 1). 

 

De flesta är medvetna om att det är A och O som lärare att vara väl förberedd inför 

lektioner. Det var även dessa fyra lärare som spenderade mycket av sin tid på att planera 

och lägga upp lektionerna. Det gjordes för att ge eleverna så bra förutsättningar som 

möjligt för att utvecklas och för att kunna bedriva en bra undervisning. Lärarna menade 

att de märkte stor skillnad på elevernas motivation till en lektion som de hade planerat 

innan och var väl förberedda till jämfört med en lektion som tyvärr inte var lika 

genomtänkt och planerad. Under sådana lektioner sa lärarna att de kunna känna en viss 

osäkerhet hos eleverna och att de lättare tappade fokus och blev oroliga vid sådana 

tillfällen. En av lärarna beskrev de fyra lärares tankar på ett bra sätt. ”De gånger jag har 

kommit till lektionerna och inte varit särskilt förberedd har eleverna märkt det direkt. 

Oftast blir det extra slamsigt och ofokuserat på dessa lektioner.” (Lärare 2). 

 

En utav lärarna menade även att det kan ske att vissa lektioner inte alltid blir som man 

tänkt sig fastän man har förberett sig på ett bra sätt. ”Ibland kan eleverna vara 

okoncentrerade fastän det inte är planeringens eller lärarens fel. Det kan bero på yttre 

omständigheter, t.ex. bråk på rasten, jobbigt hemma eller trötta elever. Men är man väl 

förberedd vid sådana tillfällen kan man ända skapa möjligheter för lärande och göra det 

till en bra lektion.” (Lärare 3). En annan av lärarna poängterade också egenskapen om 

att kunna fånga ögonblicken som viktig för att kunna motivera eleverna. ”Jag brukar 

vara väl förberedd men ibland försöker jag att inte vara allt för låst vid min planering. 

Ibland krävs det att man är lyhörd och lyssnar på elevernas synpunkter för det kan 

hjälpa dem mera än vad min grundidé hade kunnat. (Lärare 4). 
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Rollen som bemötande person gentemot eleverna 

Samtliga lärare förklarade vikten av ett positivt bemötande mot eleverna. Lärarna 

berättade att de hela tiden försökte visa eleverna att de var intresserade av de som 

personer. Lärarna menade att de bryr sig om sina elever och att de försökte skapa den 

känslan hos eleverna hela tiden och känslan utav att alla elever är omtyckta. Eleverna 

ska känna att de är viktiga och ska trivas med läraren och på skolan i sig. Under 

intervjuerna visade det sig även att lärarna ville visa eleverna att det ska vara kul att 

komma till skolan. En av lärarna berätta hur den tänkte när den kom till skolan på 

morgonen. ”Min målsättning är att alltid komma till jobbet med ett glatt humör och en 

positiv attityd. Det smittar av sig på eleverna om de märker att läraren har en positiv 

inställning till skolan. Man ska visa att man tycker att det är roligt att jobba som lärare.” 

(Lärare 2). Lärarnas tankar kring ett positivt bemötande sammanfattas främst genom det 

här citatet: ”Om man som lärare bygger upp en relation till eleverna resulterar det oftast 

i att de blir mer motiverade att arbeta. Om de känner en trygghet till mig som lärare lär 

dom sig bättre.” (Lärare 4). 

 

Lärarna i denna studie menade även att de tänker över hur de pratade med eleverna 

under lektionerna. Lärarna var noga med att ofta berömma och uppmuntra sina elever 

för att öka deras självförtroende och därmed få eleverna att jobba bättre. ”Beröm stärker 

självförtroendet och det i sig ökar motivationen” (Lärare 2). Två av lärarna ansåg att det 

var extra viktigt att ha det i åtanke med de elever som var stökigare än de andra. ”När en 

elev agerar fel ska man säga åt den. Vid sådana tillfällen är det viktigt att jag som lärare 

förklarar att det inte är personen i sig som det är fel på utan vad den gör. Speciellt om 

eleven är en som hamnar i många sådana situationer.” (Lärare 3). ”Under lektioner 

förekommer det att man måste säga ifrån när något inte är som det ska vara. Det finns 

oftast en eller ett par i klassen som man måste säga åt flertalet gånger. Med dessa elever 

är det extra viktigt att tänka på hur man pratar med dem. Att enbart kritisera eleven och 

inte vad den gjort kan leda till minskad motivation hos eleven.” (Lärare 4). 

5.1.2 Motiverande matematikundervisning 

Varierande arbetssätt 

Samtliga fyra lärare beskrev hur de gjorde för att skapa en motiverande 

matematikundervisning för eleverna. Något som alla fyra nämnde var vikten av att 

skapa en varierande undervisning. Lärarna menade att en varierande undervisning gör 

eleverna intresserade och motiverade till ämnet. Eleverna visade stor uppskattning och 

glädje när de fick arbeta på olika sätt. Lärarna ansåg även att det blev roligare för dem 

att arbeta med en varierande undervisning, att göra samma sak hela tiden skulle i 

längden bli tråkigt. ”Att skapa både varierande arbetssätt och uppgifter är grunden till 

att skapa motivation hos eleverna. Blir det hela tiden exakt samma upplägg och 

uppgifter tröttnar eleverna på ämnet och blir ointresserade.” (Lärare 1). När lärarna i 

denna studie planerade sina lektioner försökte de sätta sig in i barnens situation, lärarna 

tänkte att om de vore en elev vad skulle då göra mig motiverad. 

 



 29 

Alla fyra lärare i denna studie berättade att de utgick från elevernas förförståelse när de 

försökte skapa motiverande matematikundervisning. Lärarna menade att om eleverna 

kan relatera till något som de tidigare har upplevt gör det dem mer motiverade och 

intresserade. Även att utgå från barnens intresse gjorde att eleverna blev motiverade 

enligt dessa lärare. En av lärarna beskrev det såhär. ”Att utgå från barnens intresse och 

förförståelse brukar göra att de redan tidigt i ett arbetsområde blir motiverade.” (Lärare 

4). 

 

En sak som blev tydligt under intervjuerna var att lärarna kände att det fanns för lite tid 

till att individualisera undervisningen ytterligare. Överlag var känslan hos lärarna att de 

inte riktigt hade tid för att planera exakt hur de ville. Det gjorde att lärarna la 

undervisningen på en generell nivå och de elever som antingen var ovanför eller under 

den nivån löstes oftast under lektionens gång eller via olika sorters anpassningar. Oron 

och risken för att då ”tappa” dessa elever var stor hos lärarna. ”Om man lägger 

undervisningen på en lagom nivå där de flesta är, är tyvärr risken stor att motivationen 

hos de starkare och svagare eleverna minskar. Elever som behöver minst lika mycket 

tid, om inte mer.” (Lärare 2) 

Samtal och diskussion 

Alla fyra lärare berättade att de brukade använda sig utav samtal och diskussion som 

arbetssätt under matematiklektionerna. Lärarna ansåg att eleverna lär sig bättre om de 

får sitta och prata matematik med varandra istället för att enbart sitta tyst och räkna för 

sig själv. Att samtala om matematik gav även eleverna en djupare förståelse för 

matematik då de måste förklara hur de tänker och de får också lyssna på sina 

klasskompisars tankebanor. Ytterligare en fördel med att använda sig utav samtal och 

diskussion som arbetssätt var att ibland lär sig faktiskt eleverna bättre utav varandra än 

vad de gör av läraren, om de sitter och räknar för sig själva ges eleverna inte 

möjligheten till det. ”Att samtala och diskutera om matematik tycker jag är ett väldigt 

bra arbetssätt. Eleverna lär sig att förklara hur de tänker och får en djupare förståelse för 

matematik, det blir inte enbart en massa siffror som ska räknas ut.” (Lärare 3). 

Lärarna påpekade också balansen utav att arbeta enskilt och i grupp och fördelar 

respektive nackdelar med det. Lärarna skapade möjligheter för eleverna att arbeta både 

ensamma och i grupp, de ansåg att det är bra för eleverna att få den typen utav variation. 

Fördelarna som dessa lärare såg med att arbeta i grupp var att det är bra träning för 

eleverna både ämnesmässigt och socialt. Eleverna får träna på att lyssna på varandra och 

sammarbeta vilket några kan ha problem med men det kan även ge nya kunskaper och 

erfarenheter för eleverna att prata själva samt lyssna på någon annan som pratar 

matematik. Några saker att tänka på vid grupparbete som dessa lärare nämnde var att 

om man som lärare inte var uppmärksam kunde det ibland ske att någon person i en 

grupp (oftast de starkare) tar över det mesta av arbetet. Som lärare gäller det att, enligt 

intervjupersonerna, gå in och hjälpa till om det behövs men också att man vågar låta 

eleverna försöka själva och inte tar över lösningarna av uppgifterna. 
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Laborativt material 

Samtliga fyra lärare beskrev att de arbetade med laborativt material för att skapa en 

motiverande matematikundervisning. Lärarna menade att arbete med laborativt material 

allt som oftast resulterade i motiverade elever. Framförallt var det intressant och roligt 

att göra något annat än att arbeta i matteboken som var uppskattat hos eleverna. En av 

lärarna berättade om dennes erfarenhet från arbete med laborativt material. ”Eleverna 

tycker att det är väldigt roligt att arbeta laborativt och lite mer undersökande. Det ger 

stor motivation. Gör man det däremot jämnt tappar det lite av syftet och för barn med 

svårigheter kan det bli lite oroligt med undersökande och laborativt material.” (Lärare 

1). En annan utav lärarna menade däremot att laborativt material gav bättre resultat hos 

de lite svagare eleverna. ”Arbete med laborativt material brukar göra eleverna 

motiverade. Särskilt hos elever som tycker det är lite svårt att räkna i matteboken brukar 

laborativt arbetssätt vara bra.” (Lärare 4). 

Problemlösning 

Att arbeta med problemlösning är något som dessa lärare använder sig utav och som har 

fått bra resultat i deras klasser. Eleverna tycker att det är spännande och intressant att 

arbeta med problemlösning och de har varit motiverade under lektionerna. En sak som 

lärarna poängterade som var en stor fördel vid arbete med problemlösning är att vid 

sådana uppgifter är det viktigaste vägen fram till svaret. Vid arbete i mattebok eller 

liknande är det lätt att fokus hamnar på svaret, om det är rätt eller fel. ”När eleverna 

jobbar med matematik tänker de oftast att svaret är det viktigaste. När vi jobbar med 

problemlösning ligger fokuset på vägen fram till svaret. Något som de sedan kan ta med 

sig när vi jobbar i matteboken.” (Lärare 3). En av lärarna påpekade också att när de 

arbetade med problemlösningen pratade det mycket om att eleverna ska tänka efter om 

svaret de kommer fram till är rimligt. 

5.2 Observation 

Varje lärare blev efter genomförd intervju observerad när de höll i en matematiklektion. 

Bemötandet 

Varje lektion startade med att eleverna kom in i klassrummet och satte sig på sina 

platser. Varje lärare mötte upp eleverna vid dörren när de kom in, ibland genom att bara 

säga hej och ibland frågade lärarna hur rasten hade varit och om vad de hade lekt på 

den. 

Regler och rutiner 

Tre av lärarna visade att lektion skulle börja genom att ställa sig framme vid tavlan och 

visa att de var redo att starta lektionen, blev det inte tyst då sa läraren antingen till den 

eller de elever som pratade eller gjorde ljudet för att tysta ner eleverna. Den fjärde 

läraren ställde sig också mitt framför tavlan men den gjorde en viss sorts klappmelodi 

som eleverna sedan svarade på genom att klappa tillbaka. Det var deras tecken på att det 

var dags för lektionen att starta. 
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Två utav lektionerna avslutades med att läraren sa till att det var slut på lektionen och att 

de kunde plocka ihop sina grejer och göra fint på sina platser och sedan gå ut på rast. De 

andra två lektionerna avslutades genom att läraren sa åt eleverna att de kunde plocka 

ihop och sedan sätta sig på sina platser och vara tysta. Därefter gick läraren igenom vad 

de hade arbetat med under lektionen och vad som skulle hända efter rasten. 

Ledarskap 

Under genomgångarna respektive repetitionen var läraren noga med att ha en dialog 

med eleverna och vara säkra på att eleverna förstod vad läraren pratade om. Slående för 

både genomgångarna och repetitionen var att lärarna var väldigt tydliga med att ingen 

av eleverna skulle prata rätt ut. Ville de säga något skulle de räcka upp handen. Om 

någon pratade rätt ut avbröt läraren direkt den eleven och påminde den om vad som 

gällde om den ville säga något. Om en elev däremot räckte upp handen var lärarna 

snabba att uppmärksamma det och lyssna på deras synpunkter. Rent allmänt förmedlade 

samtliga lärare en positiv energi med mycket uppmuntran när de gick runt och hjälpte 

eleverna under lektionerna och eleverna arbetade motiverat. Lärarna såg ut att tycka om 

att vara där och känslan man fick var att det smittade av sig på eleverna. 

Matematikundervisning 

Samtliga lektioner började likadant med att läraren gav en kortare beskrivning av vad 

eleverna skulle arbeta med under lektionen och hur de skulle arbeta. Därefter skiljde sig 

upplägget lärarna emellan, två utav lärarna valde att ha en längre genomgång om vad de 

skulle arbeta med, den tredje läraren hade endast en kortare genomgång medan den 

fjärde läraren repeterade vad de hade arbetat med förra gången och tog upp exempel 

som eleverna hade missförstått. När genomgångarna och repetitionen var klara arbetade 

två utav klasserna vidare i matteboken medan den tredje klassen arbetade två och två 

med ett arbetsblad som läraren delade ut och i den fjärde klassen jobbade eleverna 

själva med ett arbetsblad som läraren själv hade gjort. Medan eleverna jobbade i 

matteböckerna gick lärarna runt och hjälpte de elever som räckte upp handen. Lärarna 

försökte även hålla ordning i klassrummet genom att tysta ner de elever som pratade för 

mycket. I en av klasserna som arbetade med matteboken blev det väldigt stökigt under 

en period, det var framförallt en elev som inte arbetade och gjorde att andra i närheten 

också tappade koncentrationen. Läraren i klassen höjde då rösten mot eleven och 

förklarade att det räckte nu och att den eleven skulle börja arbeta för det var lektion nu. 

Den lektion där eleverna arbetade två och två gick läraren runt och ställde frågor till 

eleverna t.ex. hur de tänkte när de löste den uppgiften. Läraren hjälpte också till om det 

inte var något par som inte klarade av en uppgift. Läraren uppmanade hela tiden 

eleverna till att prata och sammarbeta för att lösa uppgifterna, ”det är mycket lättare att 

lösa uppgifterna om ni pratar och tar hjälp av varandra.” (Lärare 3). 

Hos den fjärde läraren där eleverna arbetade med ett arbetsblad enskilt gick läraren runt 

och hjälpte de elever som räckte upp handen. Skillnaden i det här klassrummet jämfört 

med i de som arbetade i matteboken var att här pratade eleverna med varandra och 

hjälpte varandra om det behövdes. Kunde en elev inte förklara för den andra kom 

läraren och hjälpte till. Det gjorde att lektionen flöt på bra och att läraren kunde 
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fokusera på de elever som verkligen behövde hjälp. Samtliga genomgångar samt 

repetitionen kändes välgenomtänkta och strukturerade. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Samtliga lärare som deltog i studien pratade om tydlighet i sitt ledarskap för att vara en 

god ledare. I två utav intervjuerna nämndes även fördelen med att låta eleverna vara 

med och bestämma reglerna som gällde i klassrummet. Som motiverande faktor 

gentemot eleverna menade alla lärare att deras eget engagemang var den viktigaste 

delen. Lärarna var noga hur deras bemötande mot eleverna var eftersom de ansåg att det 

smittar av sig på eleverna, märker de att läraren tycker att det är roligt att vara där 

känner sig eleverna mer motiverade. När lärarna beskrev hur de gjorde för att skapa 

motiverande matematikundervisning var det framförallt fyra ord som återkom hos varje 

lärare. Dessa var varierande arbetssätt, samtal och diskussion, laborativt arbetssätt och 

problemlösning. 
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6. Diskussion 

Under det här kapitlet kommer resultaten i denna studie att diskuteras mot den tidigare 

forskningen och mot syftet med studien. För att göra diskussionen tydligare kommer de 

två syftena med studien att diskuteras var för sig. Studiens metodval kommer även den 

att diskuteras samt kommer förslag på vidare forskning att ges. 

6.1 Hur beskriver lärare sin roll i arbetet med att motivera sina elever? 

För att förtydliga denna fråga och göra den lättare att besvara delades den in i tre 

stycken underkategorier, dessa blev rollen som ledare, rollen som motiverande faktor 

gentemot eleverna samt rollen som bemötande person gentemot eleverna. 

6.1.1 Rollen som ledare 

I teorin förklaras det att som lärare är det viktigt med ett gott ledarskap för att kunna 

motivera eleverna. Stensmo (1997) nämner vikten vid att läraren visar vem det är som 

bestämmer i klassrummet och att eleverna testar lärarens ledarskap ofta. Även resultatet 

från denna undersökning visar att lärarna tänker mycket på sitt eget ledarskap. Lärarna 

beskrev att de är tydliga mot eleverna vem det är som bestämmer i klassrummet och att 

det är viktigt att göra det för att vara en god ledare. Under intervjuerna framkom det att 

lärarna var extra tydliga med detta under den första tiden då eleverna testade lärarna 

oftare än vad som var fallet senare på terminen. Under observationerna såg man att 

eleverna var bekväma med att de olika lärarna var ledaren och den som bestämde i 

klassrummet och det beror nog på att dessa lärare var så medvetna om sitt eget 

ledarskap och tänkte mycket på deras sätt att vara som ledare i klassrummet. 

 

Vid intervjuerna poängterade en av lärarna (lärare 4) att det är viktigt att ha dagliga 

rutiner att förhålla sig till. Framförallt för att eleverna skulle känna sig motiverade och 

känna en trygghet i klassrummet och till läraren i fråga. Läraren hade märkt att rutiner 

är extra viktigt för de mer livliga eleverna då de har en tendens till att bli mer uppspelta 

om de inte känner trygghet i skolan. Att använda sig utav dagliga rutiner och ha klara 

regler i klassrummet är något som Sjöden (1990) också anser är viktigt. Sjöden (1990) 

menar att detta kan vara extra viktigt för elever som är oroliga, samma uppfattning som 

lärare 4 har. Vid observationstillfället använde sig denna lärare utav en sorts 

klappmelodi för att visa eleverna att det var dags för lektionen att starta.  När 

klappmelodin var slut så var det knäpptyst i klassrummet och läraren kunde starta 

lektionen, den här rutinen som de hade i klassen fungerade mycket bra. 

6.1.2 Rollen som motiverande faktor gentemot eleverna 

I teorin visar det sig att lärarens motivation till ämnet, lektionen eller/och yrket smittar 

av sig på sina elever. Stensmo (1997) beskriver läraren som en modell för sina elever. 

Lärarens inställning och engagemang reflekteras i eleverna och hur de arbetar på 

lektionerna. Även Low (2009) anser att lärare och elever oftast ses som en del av en 

sammanhängande helhet. Lärarens tankar och handlingar påverkar eleverna och det är 

därför viktigt att lärarna är medvetna om hur viktiga deras tankar och handlingar är för 

elevernas arbete i skolan. Low (2009) menar avslutningsvis att lärarens inställning 
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speglar av sig på elevernas handlingar och tänkande. Lärarna i denna undersökning var 

medvetna om deras roll som motiverande faktor gentemot eleverna. Sammantaget 

menade lärarna att deras eget engagemang var den viktigaste egenskapen för att 

motivera sina elever. Lärarnas erfarenhet visade sig stämma väl överens med den teorin, 

lärarens engagemang och inställning smittar allt som oftast av sig på eleverna och deras 

arbete i skolan. Avslutningsvis sammanfattas detta med ett citat från en utav lärarna. 

”Om jag själv inte är engagerad och brinner inför uppgiften är det väldigt svårt för 

eleverna att göra det. Jag kan inte begära att eleverna ska vara något som jag själv inte 

är.” (Lärare 2). 

 

Lärarna som ingick i denna undersökning var överens om att lärarens ämneskunskaper 

har en påverkan på elevernas motivation till det ämnet. Goda ämneskunskaper hos 

läraren ger hög motivation hos eleverna medan låg ämneskunskap resulterar i låg 

motivation. Lärarnas synpunkter kring ämneskunskaper hos läraren stämmer väl 

överens med vad den tidigare forskningen säger om ämnet. Bl.a. Sjöden (1990) anser att 

lärarens kunskaper om ämnet den undervisar är en grundläggande egenskap hos en 

lärare för att kunna motivera eleverna. 

6.1.3 Rollen som bemötande person gentemot eleverna 

Under intervjuerna blev det tydligt att samtliga av de fyra lärarna som ingick i 

undersökningen la stor vikt vid sitt eget bemötande mot eleverna. Lärarna berättade att 

de bryr sig om sina elever och att de hela tiden försökte skapa den känslan hos eleverna. 

Det var av stor betydelse hos lärarna att deras elever kände att de var viktiga och att 

eleverna skulle trivas med läraren och skolan. Under intervjuerna framkom det även att 

lärarnas erfarenheter av ett positivt bemötande till eleverna var att det visade sig ha 

ökade effekter på elevernas motivation till att arbeta på lektionerna. Att lärarens 

bemötande gentemot eleverna har en påverkan på eleverna är det inte enbart lärarnas 

erfarenheter som påstår utan Glasser (1996) ger även han stöd till detta. Glasser (1996) 

anser att en lärares bemötande mot en elev kan både öka och minska dennes motivation 

till att arbeta i klassrummet. Ytterligare stöd i teorin ges utav Bergem (2000) som menar 

att lärarens bemötande mot eleven är viktigt och att ett positivt bemötande kan bidra till 

att eleven får en tro på sig själv. Vid observationstillfällena var det tydligt att lärarna 

också gjorde som de berättade under intervjuerna, varje lärare mötte upp eleverna vid 

dörren när de kom in i klassrummet och sa någonting till varje elev. På det sättet visade 

läraren att den såg just den eleven och att varje elev är viktig i klassen. 

6.2 Med vilka undervisningsmetoder arbetar lärare för att skapa motivation för 

matematiklärande hos eleverna? 

Under intervjuerna blev det allt tydligare att när lärarna beskrev hur de gjorde för att 

skapa motiverande matematundervisning var det framförallt fyra stycken ord som var 

centrala, dessa var varierande arbetssätt, samtal och diskussioner, laborativt arbetssätt 

samt problemlösning. Därför får dessa fyra bilda underrubriker i denna fråga. 
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6.2.1 Varierande arbetssätt 

Ett varierande arbetssätt var en av sakerna som nämndes när lärarna förklarade hur de 

arbetade för att motivera sina elever inom matematik. Det kunde gälla allt ifrån olika 

upplägg inom arbetsområdena till varierande uppgifter på lektionerna. Det var viktigt 

för lärarna att jobba på det här viset eftersom om det blir exakt samma hela tiden hade 

de märkt att eleverna tröttnar på ämnet och det resulterar i låg och i vissa fall till och 

med ingen motivation till att arbeta. Även kring detta område stödjer teorin lärarnas sätt 

att arbeta, Malmer (2002) anser att ett varierat arbetssätt och mål med undervisningen är 

viktiga faktorer för att motivera elever inom matematik. För att få mer evidens om hur 

varierat dessa lärare arbetade skulle jag ha behövt observera fler lektioner än vad jag 

gjorde. 

6.2.2 Samtal och diskussioner 

Ett av de arbetssätt som lärarna använde sig utav enligt intervjuerna var att eleverna fick 

inom matematiken samtala och diskutera med varandra. En av fördelarna med detta 

arbetssätt var enligt lärarna att eleverna lär sig bättre om de får sitta och prata matematik 

med varandra, det ger en djupare förståelse för matematik då eleverna måste förklara 

hur de tänker. En annan fördel med att arbeta med samtal och diskussioner som 

nämndes under intervjuerna var att lärarna hade märkt att eleverna ibland lär sig bättre 

utav varandra än vad de gör av läraren. Även i detta fall stämmer lärarnas erfarenheter 

och kunnande överens med teorin. Där framförallt Boaler (2011) menar att när eleverna 

får diskutera lösningar med varandra har det lett till ett ökande intresse och engagemang 

för matematikämnet. Boaler (2011) är enig med lärarna i denna intervju kring att det vid 

vissa situationer kan förekomma att en elev lär sig lättare utan en annan elev än av 

läraren och sådana möjligheter skapas när eleverna får samtala och diskutera med 

varandra. Under en av de fyra lektionerna som observerades arbetade eleverna två och 

två. Under den lektionen var läraren aktiv och uppmuntrade eleverna till att ta hjälp av 

varandra.  Det hade varit intressant att observera fler lektioner hos de tre andra klasserna 

för att se om det även där var ett vanligt inslag i undervisningen att de fick arbeta 

tillsammans. Ska sägas att i ett av klassrummen tog eleverna hjälp av varandra fastän de 

jobbade enskilt med uppgifterna.  Men som lärarna beskrev det i intervjun så arbetade 

de ofta med det och jag har ingen anledning till att inte lita på dem. 

 

Ytterligare en sak som togs upp kring ämnet att samtala och diskutera inom 

matematiken under intervjuerna var att eleverna får en viss social träning vid 

grupparbete. Det är kanske inte alltför vanligt att lärare tänker så men jag anser att det är 

ett värdefullt tillfälle att ta tillvara på, för som Skolverket (2011) menar ska skolan 

utveckla eleverna både kunskapsmässigt och socialt. 

6.2.3 Laborativt arbetssätt 

För att skapa motiverande matematikundervisning för sina elever använde sig lärarna i 

denna studie sig utav laborativt material. Framförallt var det intressant för eleverna att 

jobba med sådant material som var den bidragande orsaken till att lärarna valde att 

använda sig utav detta. En av lärarna påpekade även att laborativt material var särskilt 
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positivt för elever som i vanliga fall har det lite jobbigare att räkna i matteboken. Att 

elever som är svaga inom matematik framförallt gynnas utav laborativt material skriver 

Malmer (2002) under på. Det beror på att dessa elever tycker att matematik är svårt och 

då blir det automatiskt också tråkigt. Silver (1997) menar att arbete med laborativt 

material har stora fördelar för de elever som är ointresserade av matematik. 

Under observationerna förekom det inget arbete med laborativt material men som sagt 

så menade samtliga lärare att de använde sig utav det i sin undervisning. 

6.2.4 Problemlösning 

Problemlösning var något som var vanligt förekommande i dessa klassrum som 

arbetssätt för att motivera eleverna. En av anledningarna var främst att under 

problemlösning blir det fokus på vägen fram till svaret medan vid arbete i t.ex. 

matteboken blir det lätt hänt att vissa elever fokuserar på svaret, om det är rätt eller fel. 

Att det inom matematik läggs störst vikt vid svaret är något som även Malmer (2002) 

anser. Därför är problemlösning bra träning för eleverna för att tänka till kring hur man 

tar sig fram till svaret. Under observationerna arbetades det tyvärr inte med 

problemlösning i någon utav klasserna men samtliga lärare gjorde det tydligt under 

intervjuerna att de brukade arbeta med det. 

6.3 Metoddiskussion 

Redan tidigt in i min studie märkte jag att det som framkom under intervjuerna stämde 

väl överens med vad som framgick i teorin. Det kan bero på flera olika anledningar, den 

troligaste är att lärarna som jag valde att intervjua är väl uppdaterade med vad 

litteraturen säger kring detta ämne. Framförallt eftersom samtliga av de fyra lärarna är 

utbildade och har jobbat inom yrket en längre tid. Tyvärr blir det inte så mycket att 

diskutera när de är så pass överens som de är. En annan anledning kan vara min 

bristfälliga kunskap som intervjuare och observatör, men mer om det i 

metoddiskussionen. Ytterligare en anledning till att resultatet blev såhär kan vara att 

lärarna vet vad de ska svara på mina frågor och därför säger det som låter bäst men 

egentligen arbetar de inte så som de säger att de gör. De talade inte om hela sanningen 

för mig för att få sig själva att låta så bra som möjligt. Men förhoppningsvis stämmer 

inte det, jag vill tro på att mina deltagare i denna studie berättade sanningen och 

ingenting annat. Ett sätt att ta reda på om det skulle vara så att de inte har berättat 

sanningen för mig skulle varit att observerat varje lärare fler gånger. Om inte annat 

kanske mina frågor har gjort så att dessa lärare funderar lite extra kring sin egen 

undervisning och kan ändra den till att verkligen göra som de säger att de vill göra. 

 

Att använda sig utav intervju som metod kändes till en början som en bra idé. Men 

redan efter första intervjun kände jag hur svårt det är att intervjua en annan person. 

Eftersom min tidigare erfarenhet av att just intervjua var obefintlig så finns det såklart 

en risk att intervjuerna inte gett de resultat som de skulle gett jämfört om någon med 

större kunskap att intervjua hade genomfört dessa. Kanske kan detta vara en av 

anledningarna till att resultatet av intervjuerna samt i teorin stämmer så pass väl överens 

som den gör. 



 37 

 

Den andra metoden för att samla in data var via observation. Även här stötte jag på 

problem, delvis p.g.a. mig själv men även andra händelser som jag inte kunde påverka. 

Personligen var varje observationen en utmaning, det var verkligen inte enkelt. Under 

den första observationen var jag lite spänd och skrev ner minsta lilla detalj vilket ledde 

till att mot slutet av lektionen började jag bli väldigt trött. Att det var väldigt varmt i just 

det klassrummet underlättade inte situationen heller. Men sedan gick det allt bättre och 

jag kände att jag började komma in i rollen som observatör. Men för den delen var det 

fortfarande svårt och jag har bildat mig en klar uppfattning om att observation kräver 

mycket träning och verkligen inte är någonting man lär sig efter några enstaka tillfällen. 

Att det var just lärare jag observerade tror jag var en fördel. Lärare är nämligen vana att 

det är folk som tittar på dem, framförallt elever och ibland föräldrar, vilket gör att de 

inte borde reagera likadant som en person som nästintill aldrig blir observerad. 

En situation som uppstod när jag observerade en utav lektionerna och som jag själv inte 

kunde påverka var att det ett tag var väldigt många elever som behövde hjälp samtidigt 

och då fick jag lämna min roll som observatör under en stund för att hjälpa de elever 

som läraren inte hann med. Även gällande denna metod är det möjligt att en mer erfaren 

observatör hade fått fram andra resultat, trots allt så ser varje observatör olika saker. 

 

Förslag på vidare forskning kan vara att istället för att använda sig utav enbart utbildade 

lärare och sådana som arbetat en längre tid inom yrket använda sig utav lärare som inte 

har någon utbildning. På det sättet skulle man förmodligen kunna se en större spridning 

i svaren hos de olika lärarna. Ett annat förslag skulle kunna vara att fokusera på två 

klasser och följa dessa väldigt nära. En av klasserna skulle arbeta så som lärarna i denna 

studie arbetar medan den andra klassen skulle jobba på ett mer traditionellt sätt med 

mycket arbete i matteboken. För att sedan avslutningsvis jämföra elevernas motivation 

till ämnet matematik i de olika klasserna. Men det skulle leda till en helt annan studie. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Kontakt med lärare 

Hej! 

 

Jag håller på att skriva mitt examensarbete just nu på Umeå Universitet. Arbetet handlar 

om hur lärare undervisar inom matematik för att skapa motivation hos sina elever samt 

hur dessa lärare ser på sin egen roll i undervisningen. 

 

Jag skulle därför vilja intervjua dig och sedan observera en matematiklektion som du 

håller i. Frågorna kommer att vara inriktade mot motivation och fokus på matematik. 

 

Deltagandet i denna studie är valfritt och du har möjligheten att avsluta det när du vill. 

Du kommer att förbli anonym under hela arbetet. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas i forskningssynpunkt och kommer att förstöras när studien är klar. 

 

Svara på detta mail eller kontakta mig på 070-281 87 88. 

Hör gärna av dig om du har några ytterligare frågor. 

 

Mvh/ 

Anton Byström 
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Bilaga 2 

 

Frågor som togs med till intervjuerna och bildade grunden i varje 

intervju: 

 

 Hur gör du för att skapa motivation i undervisningen? (inriktning mot 

matematik) 

 

 Vilka är dina knep för att skapa motiverade elever? 

 

 Hur viktig roll tycker du att man har som lärare för att eleverna ska vara 

motiverade? 

 

 Vilka egenskaper anser du krävs för att bli en bra/positiv motivationsfaktor. 

 

 Misslyckas du ibland med dina knep att motivera eleverna och vad kan det bero 

på? 

 

 Känner du att det finns några hinder för dig att bedriva en motiverande 

undervisning och i sådana fall vilka lösningar ser du på dessa (ex. Stress, 

tidsbrist osv.)? 
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