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1 Inledning  
Studier visar att matematikämnet är ett känsloladdat skolämne som utlöser positiva 

och negativa känslor hos elever (Larkin & Jorgensen, 2015; Petersen, 2012). En del 

elever upplever matematikundervisningen rolig respektive tråkig. I Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) visar det att elevers 

inställning till matematik har en tydlig påverkan på deras prestationer och resultat i 

ämnet. I studien framkommer det också att svenska elevers matematikprestationer 

fortfarande ligger under genomsnittet för EU- och OECD-länderna (Skolverket, 

2020). En av flera anledningar till elevers varierande prestationer och inställningar 

till matematik kan bero på motivationen. Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver 

motivation som ett mångdimensionellt begrepp och tillstånd. Enligt författarna 

påverkas motivationen av ett flertal faktorer som driver och upprätthåller elevers 

beteende till ett engagemang och intresse att utveckla lärande inom 

matematikundervisningen. Faktorer som driver och upprätthåller elevers beteende 

kan vara till exempel läraren, klassrumsmiljön eller undervisningsmetoden. 

Motivation är enligt Aldhafri och Alrajhi (2014) nyckeln till elevers akademiska 

framgång. Därför får motivationen en betydelsefull roll i elevers inlärning- och 

utvecklingsprocess i matematikundervisningen.  

En studie genomförd av Skolverket (2003) visar att elevers motivation för 

matematik minskar. “Samtidigt som majoriteten av de yngsta eleverna har en 

självklar lust att lära, säger sig lärarna att ha märkt en påtaglig förändring med en 

ökande olust hos många barn.” (Skolverket, s. 17). Citatet tyder på att lärare har en 

särskild utmaning med att försöka fånga upp och bevara elevers intresse och 

motivation i matematikundervisningen (Woolfolk & Karlberg, 2015). Det 

poängterar också Skolverket (2019) som framhäver lärarens roll att främja elevers 

livslånga lust att lära.  

Lärarens framträdande roll för elevers motivation och inställning har lett oss in på 

att undersöka hur lärare arbetar för att främja elevers motivation i 

matematikundervisningen. Studiens undersökning är en viktig del i vår kommande 

yrkesroll för hur vi ska skapa en undervisningsmiljö som bidrar till att elever 

utvecklar en positiv inställning och lust att lära sig matematik.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Motivation är en viktig drivkraft för elevers vilja att lära sig matematik (Aldhafri & 

Alrajhi, 2014). Studier visar att elevers varierande inställningar till matematikämnet 

kan bero på elevers bristande motivation (Larkin & Jorgensen, 2015; Skolverket, 

2003; Skolverket, 2020). Denna studie syftar till att undersöka och bidra med 

förståelse för vad som motiverar elever i matematikundervisningen utifrån ett 

lärarperspektiv i de tidigare årskurser 1–3.  

För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats:  

• Vilka arbetsmetoder arbetar lärare med i de tidigare årskurser för att främja elevers 

motivation i matematikundervisningen?  

• Vilka faktorer i klassrummet menar lärare i de tidigare årskurser främjar elevers 

motivation i matematikundervisningen?  
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2 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången inleds med en beskrivning av vilka arbetsmetoder som 

främjar elevers motivation. Dessa har kategoriserats med rubrikerna: varierade 

arbetsmetoder, lära tillsammans och individanpassad undervisning. Vidare i 

litteraturgenomgången beskrivs vilka klassrumsfaktorer som främjar elevers 

motivation. Dessa har kategoriserat med följande rubriker: lustfylld inlärningsmiljö 

och lärarrollens betydelse i undervisningen.  

2.1 Varierade arbetsmetoder 
Flera källor (Petersen, 2012; Skolverket, 2003; Tambunan, 2018) visar att en 

varierad undervisning med tydliga mål och meningsfullhet för elever är 

betydelsefulla faktorer som ökar elevers motivation och engagemang i 

matematikundervisningen. Genom varierad undervisning kan läraren möta elevers 

olika behov och förutsättningar för att stödja deras inlärning och motivation enligt 

Wilkie och Sullivan (2017). Löwings (2004) studie visar att läroboken ofta får en 

dominerande roll i matematikundervisningen. Författaren uttrycker att en enformig 

arbetsmetod gör det svårare att motivera och utveckla elevers kunskaper. Det 

överensstämmer med Bishara (2018) som visar att en traditionell 

undervisningsmetod minskar elevers motivation och prestation i 

matematikundervisningen.  

I Divjaks och Tomics (2011) samt Fokides (2017) studier beskrivs digitala spel som 

en motivationshöjande arbetsmetod i matematikundervisningen. Enligt författarna 

bidrar digitala spel till att elever befäster och utvecklar en ökad förståelse för det 

matematiska innehållet, eftersom undervisningen upplevs rolig och meningsfull för 

eleverna. Däremot framhåller Divjak och Tomic (2011) att spelen måste ha en 

pedagogisk koppling till utbildningsmålen i matematik för att främja elevers 

lärande och motivation. En annan studie beskriver berättelsen som en 

motivationshöjande arbetsmetod i matematikundervisningen (Petersen, 2012). 

Berättelsen tar sin utgångspunkt i konkreta matematikuppgifter som knyter an till 

elevernas vardag. Enligt Petersen (2012) upplever eleverna dessa 
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matematikuppgifter motiverande, eftersom de får diskutera olika strategier och 

tankar utifrån deras upplevelser och förutsättningar.   

Matematikundervisning som erbjuder ett laborativt arbetssätt med olika 

representationsformer skapar förutsättningar för att öka elevers motivation och 

engagemang till aktiviteten (Malmer, 2002; Trygg & Rystedt, 2010). Trygg och 

Rystedt (2010) beskriver att laborativ matematikundervisning skapar möjligheter 

för elever att analysera och få en ökad förståelse för det matematiska innehållet. Det 

möjliggör också för lärare att fånga upp elevers matematiska tänkande och 

vidareutveckla deras matematiska kunskaper (Malmer, 2002). Däremot uttrycker 

Trygg och Rydstedt (2010) att en laborativ undervisning måste ha tydliga 

kopplingar till det matematiska innehållet för att ett lärande ska ske.  

Enligt flera källor (Löwing, 2004; Malmer, 2002; Skolverket, 2003) är en varierad 

undervisning en förutsättning för att främja elevers motivation och lärande i 

matematik. Läraren måste variera undervisningen och möjliggöra för eleverna att 

möta olika sätt att förstå det matematiska innehållet. Genom att variera 

undervisningen med laborativa, digitala och analoga arbetsmetoder främjas elevers 

motivation och engagemang.  

2.1.1 Lära tillsammans 
I interaktion ges elever möjlighet att lära av och tillsammans med varandra samt 

vidga sina matematiska kunskaper och förståelse. Berggren och Lindroth (2004) 

beskriver att lärandet sker i ett samspel mellan kommunikation och handling som 

bidrar till förståelse av det matematiska innehållet. Det överensstämmer med 

Bishara (2018) som visar att en aktiv undervisningsmetod främjar elevers 

motivation. En aktiv undervisningsmetod innebär att elever interagerar i par eller 

mindre grupp som gör att de känner sig inkluderade i den matematiska 

diskussionen.  Det stärker elevernas självbild som i sin tur främjar deras motivation 

till att lära sig matematik.  

Löwing (2004) observerade att eleverna sällan förde ett ämnesinriktat samtal i sina 

grupparbeten. Det fanns också tillfällen där någon elev inte förstod gruppens 

matematiska lösning. Författaren nämner att det kan vara ett resultat av röriga 
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undervisningsramar och otydlighet kring vad samarbetet innebar. Läraren måste ha 

tydliga strukturer och mål för vad som förväntas av eleverna när de arbetar 

tillsammans i matematikundervisningen (Löwing, 2004; Malmer, 2002). Med 

tydliga ramar och möjligheter att kommunicera det matematiska innehållet får 

eleverna dela med sig av deras kunskaper, samtidigt som de får möta andras tankar 

och idéer (Löwing, 2004; Malmer, 2002). Lärare som ser potentialen av social 

interaktion i undervisningen har en möjlighet till att främja deras elevers motivation 

och kunskapsutveckling (Bishara, 2018; Skolverket, 2003). 

2.1.2 Individanpassad undervisning 
Malmer (2002) och Skolverket (2019) uttrycker betydelsen av en individualiserad 

undervisning som utgår från elevens förutsättningar och behov. Det poängterar 

också Carmichael, Callingham och Watt (2017). Undervisningen bör ta hänsyn till 

och utgå från elevernas förkunskaper och förutsättningar för att deras motivation 

ska främjas. Enligt författarna dalar elevers motivation när de får uppgifter som är 

för svåra eller för lätta i förhållande till deras kunskapsnivå. Det nämner också 

Malmer (2002) som menar på att undervisningen ska vara elevcentrerad för att 

väcka elevers nyfikenhet eftersom då ökas deras motivation till aktiviteten. Enligt 

Skaalvik, Federici och Klassen (2015) tillfredsställs elevers motivation när de 

känner sig kompetenta och har ett intresse för uppgiften eller aktiviteten. Det skapas 

enligt Petersen (2012) när matematikuppgifterna förankras och utgår från elevens 

förkunskaper och vardag. Bishara (2018) uttrycker att om elevers motivation ska 

främjas bör matematikundervisningen organiseras utifrån elevernas nyfikenhet och 

förmåga att klara av uppgiften eller aktiviteten. Det bekräftar flera källor som 

framhäver lärarens betydelse att planera undervisningen utifrån elevernas 

kunskapsnivå för att främja deras motivation och lust att lära (Löwing, 2004; 

Skolverket, 2003; Skolverket, 2019).  

2.2 Lustfylld inlärningsmiljö 
Enligt Durksen et al. (2017) och Tambunan (2018) är klassrumsmiljön en viktig 

faktor som påverkar elevers motivation och engagemang i 

matematikundervisningen. Enligt författarna bör klassrumsmiljön präglas av en 

tillåtande, stödjande och trygg atmosfär. Det skapas enligt Durksen et al. (2017) när 
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klassrummet är enkelt organiserat med tydliga ramar, strukturer, förväntningar och 

mål från läraren. Det medför en igenkännande miljö för eleverna som bidrar till 

främjandet av deras motivation och engagemang. En stödjande klassrumsmiljö där 

elever vågar testa och misslyckas gör att eleverna känner en lust att lära sig 

matematik (Tambunan, 2018; Skolverket, 2003). Skolverkets (2003) rapport 

framhäver betydelsen av att läraren skapar ett positivt arbetsklimat där eleverna får 

känna sig värdefulla och kompetenta. Enligt Wilkie och Sullivan (2017) skapas det 

när undervisningen är målinriktad.  

Flera källor konstaterar att förväntningar och mål är viktiga faktorer som påverkar 

elevers motivation (Carmichael et al., 2017; Löwing, 2004; Malmer, 2002; 

Tambunan, 2018; Wilkie & Sullivan, 2017). Enligt Skolverket (2003) bör läraren 

ha höga men rimliga förväntningar på eleverna för att främja deras motivation. För 

låga förväntningar kan hindra elevers motivation samtidigt som för höga 

förväntningar kan få eleverna att känna att de aldrig lyckas. Det måste finnas en 

balans som tar hänsyn till elevernas förutsättningar och kunskapsbehov. Dessutom 

måste läraren ha tydliga mål med sin undervisning som förutsätter att eleverna 

tydligt kan förstå och uppfylla lärandemålen (Tambunan, 2018). Carmichael et al. 

(2017) uttrycker att lärandemålen bör ha en behärskningsorienterande karaktär som 

fokuserar på elevernas lärande, förutsättningar och framgångar, och inte enbart blir 

ett görande. Skolinspektionens (2009) undersökning visar att många lärare har 

svårigheter med att beskriva och formulera vilka mål och kompetenser som 

eleverna ska uppnå i matematikundervisningen. Om inte läraren kan formulera och 

synliggöra förväntningar och mål med matematikundervisningen blir det svårt för 

eleverna att veta vad de ska sträva mot och uppfylla.  

2.2.1 Lärarrollens betydelse 

Läraren är nyckeln till att främja elevers intresse och lust till att vilja lära sig 

matematik och känna sig motiverade i matematikundervisningen (Durksen et al., 

2017; Petersen, 2012; Skaalvik et al., 2015; Tambunan, 2018; Wilkie & Sullivan, 

2017). Enligt författarna är det en grundläggande faktor att läraren besitter goda 

ämnes- och didaktiska kompetenser. Enligt Skolinspektionen (2009) skapar det 

förutsättningar till att undervisningen har tydliga mål och aktiviteter kopplat till det 
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matematiska innehållet. Petersens (2012) lärarintervjuer och elevfrågeformulär 

bekräftar att lärarens kompetenser är en betydelsefull faktor för elevernas lärande 

och attityder gentemot matematikämnet. Läraren måste kunna förklara det 

matematiska innehållet på ett tydligt sätt och ha förmågan att knyta an till elevernas 

vardag (Wilkie & Sullivan, 2017). Divjak och Tomic (2011) uttrycker att lärarens 

kompetenser har en avgörande roll för hur undervisningen planeras. Lärarens val 

av arbetsmetoder och innehåll måste ha tydliga kopplingar till pedagogiken och 

läroplaner för att varje elev ska lyckas (Tambunan, 2018).  

Lärarens inställning till matematikämnet och lärarens interaktion under 

matematikundervisningen är två viktiga faktorer enligt flera källor (Aldhafri & 

Alrajhi, 2014; Carmichael et al., 2017; Skaalvik et al., 2015; Tambunan, 2018). 

Enligt Carmichael et al. (2017) och Tambunan (2018) är läraren en central 

motivationskapare. Särskilt understryker författarna att lärarens inställning och 

entusiasm för ämnet påverkar elevers motivation. Om läraren är positiv och 

intresserad av matematikämnet och matematikuppgifterna, och visar det för 

eleverna bidrar det till att deras motivation och engagemang ökas i undervisningen 

(Tambunan, 2018). Enligt Aldhafri och Alrajhi (2014) är lärarens interaktion med 

eleverna i undervisningen också en viktig faktor för motivationen. Författarna 

menar på att läraren måste vara lyhörd för elevers olika behov och önskemål som 

kan förekomma i undervisningen. Det konstaterar också Durksen et al. (2017) och 

Skaalvik et al. (2015) som särskilt understryker lärarens förmåga att fånga upp och 

uppmärksamma elevers hjälpsökande beteende i undervisningen. När läraren fångar 

upp elevers hjälpsökande beteende och i interaktionen stödjer dem vidare i 

uppgiften främjas deras motivation. Eleven känner sig då sedd och hörd av läraren, 

vilket skapar en positiv känsla av att vara uppmärksammad (Skolverket, 2003). För 

att motivationen ska upprätthållas behöver det ske en kontinuerlig interaktion 

mellan lärare och elev, där läraren stöttar och återkopplar till eleverna (Bishara, 

2018; Durksen et al., 2017).  

Läraren har också en central roll med att stödja elevernas tilltro till sin egen förmåga 

(Bishara, 2018). Elevens tilltro till sin egen förmåga och lärande är enligt Bishara 

(2018) en viktig faktor för att främja deras motivation. Det uttrycker även 
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Skolverkets (2003). Enligt Bishara (2018) är elevens självbild en viktig faktor som 

driver och upprätthåller elevens motivation i matematikundervisningen. I TIMSS 

undersökning visar det att elevers inställning till deras egen förmåga har ett tydligt 

samband med hur de presterar i matematikundervisningen. En hög tilltro till sig 

själv bidrar till högre prestationer och engagemang i undervisningen (Skolverket, 

2020). Om elever inte tror på deras förmåga till att genomföra och slutföra en 

matematikuppgift eller aktivitet påverkas elevernas självbild negativ som leder till 

minskad motivation till ämnet (Bishara, 2018).  
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3 Teoretisk förankring 
Det finns flera motivationsteorier som beskriver hur motivation skapas och hur 

motivation påverkar elevers lärande, prestation och inställning. Flera 

forskningsstudier definierar motivation utifrån termerna inre och yttre motivation 

samt ett samspel mellan dessa, där flera av studierna tagit inspiration från 

motivationsteorin Self- Determination Theory (SDT) beskrivning av hur motivation 

skapas (Aldhafri et al., 2014; Durksen et al., 2017; Tambunan, 2018; Skaalvik et 

al., 2015; Wilkie et al., 2017). I detta avsnitt presenteras det hur motivation skapas 

i matematikundervisningen enligt motivationsteorin SDT som är studiens teoretiska 

utgångspunkt (Ryan & Deci, 2000). Vi har valt denna teori eftersom den innehåller 

en ingående beskrivning av vilka faktorer som påverkar den inre motivationen 

respektive den yttre motivationen hos individen (Ryan & Deci, 2000). Teorin 

djurdyker i hur motivation skapas och om det är en inre motivation, yttre motivation 

eller ett samspel mellan dessa som styr och upprätthåller elevers lust att lära (Ryan 

& Deci, 2000). SDT hjälper oss att förstå den insamlade empirin genom att koppla 

teorins beskrivning av motivation till resultatet från lärarintervjuerna, det vill säga 

vilka arbetsmetoder och klassrumsfaktorer som motiverar eleverna. Det bidrar med 

förståelse för vad det är som motiverar eleverna och hur lärarna främjar elevernas 

motivation i matematikundervisningen.  

3.1 Self – Determination Theory 
Self- Determination Theory (SDT) tar sin utgångspunkt ur ett självbestämmande 

perspektiv (Ryan & Deci, 2000; Woolfolk & Karlberg, 2015). Inom SDT delas 

motivation upp i tre element; inre motivation, yttre motivation samt ett samspel 

mellan inre och yttre motivation. Elementen beskriver hur de påverkar elevens 

motivation. Teorin beskriver att den inre motivationen är en inre drivkraft inom 

eleven, medan den yttre motivationen är en yttre påverkande faktor från 

omgivningen. Samspelet mellan inre och yttre motivation är en kombination från 

inre drivkraft och yttre påverkan (Ryan & Deci, 2000). 
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3.1.1 Inre motivation 

Enligt Ryan och Deci (2000) finns den inre motivationen när eleven upplever 

aktiviteten eller uppgiften som tillfredsställande utifrån elevens behov. Författarna 

nämner tre behov som främjar elevens inre motivation; kompetens, autonomi och 

samhörighet. De tre behoven påverkar och styr elevens inre motivation. Eleven 

måste känna en känsla av kompetens, autonomi och samhörighet för att den inre 

motivationen ska upprätthållas och fortlöpa i matematikundervisningen (Ryan & 

Deci, 2000).  

Enligt Ryan och Deci (2000) innebär kompetens att eleven känner sig kunnig nog 

att utföra matematikuppgiften eller aktiviteten. Eleven har kompetensen för att 

prestera bra och lyckas. Det kan vara att lärarens genomgångar ger förutsättningar 

för eleven att kunna lyckas och genomföra matematikuppgiften, och känner sig i 

samband med det kompetent (Ryan & Deci, 2000). Autonomi handlar om att eleven 

känner en känsla av självbestämmande över sig själv och sitt beteende i 

undervisningen. När eleven ges möjlighet till att vara självgående ökas känslan av 

autonomi, eftersom eleven får vara inkluderad i och styra genomförandet av 

matematikuppgiften respektive aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). Det tredje behovet 

innebär att eleven måste känna en social samhörighet. Om eleven känner en 

samhörighet i klassen till sina klasskamrater och läraren ökas elevens inre 

motivation. Det kan handla om att eleven får genomföra en matematikuppgift 

tillsammans i grupp eller par (Ryan & Deci, 2000).  

3.1.2 Yttre motivation 

Enligt Ryan och Deci (2000) är den yttre motivationen avskild från elevens 

personliga önskemål och valfrihet till den enskilda aktiviteten respektive uppgiften. 

Det kan likställas i enlighet med ett behavioristiskt perspektiv med belöningar och 

bestraffningar (Woolfolk & Karlberg, 2015). Ryan och Deci (2000) delar upp yttre 

motivation i två kategorier; kontrollerad yttre motivation och autonom yttre 

motivation. Begreppet urskiljs efter hur eleven uppfattar uppgiften eller aktiviteten. 

Den kontrollerade yttre motivationen beskrivs av författarna att eleven genomför 

aktiviteten eller uppgiften i fruktan av att motverka negativa konsekvenser. Det kan 

vara att undvika utskällning eller ett underkänt, och innebär ett görande bortom 
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elevers personliga önskemål. Den autonoma yttre motivationen handlar i stället om 

att eleven genomför aktiviteten eller uppgiften med en liten känsla av autonomi. 

Det innebär att eleven ser aktiviteten eller uppgiften som betydelsefull för framtida 

valmöjligheter.  

3.1.3 Samspel mellan inre motivation och yttre motivation 

Den inre och yttre motivationen kan betraktas som ett samspel som styr och driver 

den enskilda elevens vilja att lära sig och delta under matematikundervisningen. Ett 

exempel är att lärarens inställning till matematikämnet kan stimulera ett inre 

engagemang och vilja hos eleven till att vara aktiv och genomföra 

matematikuppgifterna (Ryan & Deci, 2000; Woolfolk & Karlberg, 2015).  
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4 Metod 
I metodavsnittet redogörs det för hur empirin samlats in. För att uppfylla studiens 

syfte genomfördes en kvalitativ forskningsmetod med lärare som arbetar på 

lågstadiet. En kvalitativ metod passar när intresset är att få djupare beskrivningar 

av ett mindre urval enligt Denscombe (2018). Fortsättningsvis presenteras studiens 

urval, datainsamlingsmetod, genomförande, validitet och tillförlitlighet, 

analysmetod och databearbetning, samt avslutningsvis etiska övervägande.  

4.1 Urval 
Urvalet för studiens undersökning är fyra legitimerade och verksamma lärare som 

ansvarar för planering och undervisning i matematikämnet. Samtliga lärare 

undervisar elever i de tidigare årskurserna, och har mellan 4–14 års erfarenheter av 

läraryrket. Utifrån bekvämlighetsurvalet valdes tre skolor som ligger geografiskt 

nära, och där en redan utvecklad kontakt med personalen finns genom våra 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Enligt Denscombe (2018) grundar sig 

bekvämlighetsurvalet på forskarens bekvämlighet och begränsade resurser. Vi 

valde en lättillgänglig väg med hänsyn till det geografiska avståndet mellan oss och 

tiden för studiens genomförande.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
I studien har individuella semistrukturerade intervjuer använts som 

undersökningsmetod. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren ställer 

öppna men inramade frågor för informanterna i förhållande till studiens syfte, 

samtidigt som forskaren har en flexibilitet under intervjun (Denscombe, 2018). För 

att intervjuerna skulle besvara studiens syfte formulerades intervjufrågorna i 

förhållande till studiens forskningsfrågor och teoretiska ram. I intervjufrågorna 

användes centrala begrepp från forskningsfrågorna och studiens teoretiska ram, till 

exempel arbetsmetoder, klassrumsfaktorer och motivation. Dessutom användes 

centrala begrepp som framkommit från litteraturgenomgången, till exempel 

lärandemål, lärarroll och inställning. Sammanlagt formulerades 14 intervjufrågor 

(Se bilaga 1). De två första intervjufrågorna syftade till att samla in 
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bakgrundsinformation om informanternas yrkeserfarenhet och behörighet. Den 

tredje frågan syftade till att leda in informanterna till studiens ämne genom att de 

fick beskriva deras inställning till matematikämnet. Intervjufrågorna 4–7 

formulerades med intentionen att samla in informanternas tankar, idéer och 

synpunkter om hur de arbetar för att deras elever ska känna sig motiverade i 

matematikundervisningen. Resterande av intervjufrågorna formulerades med 

intentionen att samla in informanternas olika erfarenheter, uppfattningar och tankar 

kring vilka klassrumsfaktorer de anser främjar elevers motivation i 

matematikundervisningen. Intervjufrågorna formulerades på ett sätt som skulle ge 

informanterna möjlighet till att utveckla deras tankar och uppfattningar om ämnet, 

med intentionen att få djupa beskrivningar om hur de främjar elevers motivation i 

matematikundervisningen.  

4.3 Genomförande 
Utifrån bekvämlighetsurvalet tillfrågade vi fyra lärare som arbetar på lågstadiet från 

tre olika skolor om de var intresserade av att delta i studien. Tre av lärarna 

tillfrågades under vår verksamhetsförlagda utbildningsperiod under höstterminen, 

medan den fjärde läraren tillfrågades via ett skriftligt mejl. Informanterna fick i 

samband med tillfrågan utgivet ett kombinerat informationsbrev och 

samtycktesblankett om studiens syfte och genomförande (Se bilaga 2). 

Informanterna fick några dagar på sig att fundera, och när de återkom med och 

lämnade in samtyckesblanketten bokade vi in en tid för intervju med var och en. 

Medgivandet samlades in fysiskt och en lämnades in som ett skannat dokument via 

mejl. På grund av den rådande pandemi genomfördes en av intervjuerna digitalt via 

Zoom. Samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefonen med programmet 

Röstmemon. Enligt Denscombe (2018) ger ljudinspelningar en garanti för forskaren 

att få med allt som kommuniceras under intervjun. Utöver intervjufrågorna (Se 

bilaga 1) ställdes också följdfrågor för att få ytterligare beskrivningar och 

förtydligande av informantens svar. Efter genomförda intervjuer transkriberades 

den insamlade empirin för databearbetning utifrån en innehållsanalys.  
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4.4 Analysmetod och databearbetning 
Efter att intervjuerna transkriberats lästes empirin igenom med syftet att få ett 

helhetsperspektiv av den insamlade empirin. Därefter inleddes databearbetningen 

med stöd av en innehållsanalys. Vi valde att använda oss av en innehållsanalys för 

att tydligare och enklare kunna finna framträdande mönster från lärarintervjuerna 

som besvarar studiens syfte och forskningsfrågor, som därefter skulle förankras i 

tidigare forskning och studiens teoretiska ram. En innehållsanalys innebär enligt 

Denscombe (2018) att man organiserar empirin genom att finna upprepade teman 

och identifierar mönster, med syftet att databearbetningen ska ge ett underlag för 

analys. Inledningsvis bearbetade vi empirin utifrån studiens två forskningsfrågor 

eftersom intervjufrågorna hade en tydlig koppling till respektive forskningsfråga. 

Det gjorde att vi identifierade två stora huvudteman: lärarens arbetsmetoder i 

matematikundervisningen och klassrumsfaktorer. Inom dessa huvudteman 

bearbetade vi sedan in empirin i delanalyser genom att kategorisera upprepade 

begrepp, tankar och uppfattningar från lärarna kring vilka arbetsmetoder och 

klassrumsfaktorer som främjar elevers motivation. Det ledde fram till 

sammanställningen av Tabell 1 (Se under resultatavsnitt 5). Genom delanalyserna 

fick vi fram ett resultat som besvarar forskningsfrågorna. Analysen har vi därefter 

kopplat och diskuterat utifrån hur SDT beskriver att motivation fungerar och 

skapas. Teorin hjälper oss att förstå hur lärarna främjar elevernas motivation i 

matematikundervisningen. Det görs genom att analysera och koppla SDT till om 

det är den inre motivationen, yttre motivationen eller om det är ett samspel mellan 

dessa som främjar elevernas motivation, i förhållande till lärarnas val av 

arbetsmetoder och vilka klassrumsfaktorer lärarna anser påverkar elevernas 

motivation i matematikundervisningen.  

4.5 Validitet och tillförlitlighet   
För att uppnå en validitet i vår studie har vi varit noggranna med att den insamlade 

empirin ska ha en koppling till studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska ram. 

Med stöd av det skrevs intervjufrågorna fram, och för att säkerhetsställa att 

intervjufrågorna är förankrade genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie är enligt 

Denscombe (2018) ett tillvägagångssätt för att testa att den insamlade empirin är 
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relevant och överensstämmer med studiens syfte och forskningsfrågor. Pilotstudien 

genomfördes på en bekant som inte arbetar inom skolan men som har en god inblick 

i skolvärlden. Pilotstudien resulterade inte i några större förändringar mer än att 

några enstaka ord ändrades för att frågorna skulle bli tydligare för informanterna. 

Ett exempel är att vi ändrade faktorer i klassrummet till klassrumsfaktorer. 

Tillförlitlighet syftar till metodens precision för datainsamling, i detta fall 

semistrukturerade intervjuer. För att öka tillförlitligheten användes samma 

intervjufrågor till samtliga informanter under intervjuerna, samtidigt som det fanns 

möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån informanternas svar och tankar 

(Denscombe, 2018).  

4.6 Etiska överväganden 
Studien uppfyller de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2017). I 

samband med tillfrågan fick informanterna utgivet ett kombinerat informationsbrev 

och samtycktesblankett. Informationsbrevet informerade om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och empirins användning i uppsatsen. Det framkom också att 

deltagandet var frivilligt och att informanten kunde avsluta sitt medverkande när 

som helst. För att medverka och godkänna att bli ljudinspelad fick informanterna 

skriva under ett medgivande. Dessutom ställdes två säkerhetsfrågor i början av 

varje intervju där informanten gav sitt godkännande att medverka och bli 

ljudinspelad. För att säkerställa att deras identitet inte upptäcks har den insamlade 

empirin behandlats med försiktighet och förvarats säkert. Informanternas 

personuppgifter har behandlats anonymt i uppsatsen genom att ge dem fiktiva 

namn. I uppsatsen kallas informanterna för Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, och Lärare 

4. Numret har ingen förankring till intervjuernas ordning (Denscombe, 2018).  
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5 Resultat 
I resultatavsnittet besvaras studiens forskningsfrågor med stöd av den 

sammanställda tabellen (Se tabell 1). Tabellen visar två huvudteman: lärarens 

varierade arbetsmetoder i matematikundervisning som besvarar studiens första 

forskningsfråga, och klassrumsfaktorer som besvarar studiens andra 

forskningsfråga. Dessa två huvudteman har därefter kategoriseras in i mindre 

underkategorier som visar vilka arbetsmetoder och faktorer i klassrummet som 

främjar elevers motivation enligt lärarna. Resultatet visar att lärarnas sätt att variera 

sina arbetsmetoder samt att arbeta utifrån ett strukturerat och inkluderande 

arbetssätt är en förutsättning för att elevers inre och yttre motivation ska främjas 

och bibehållas i matematikundervisningen. Dessutom visar resultatet flera 

klassrumsfaktorer som främjar elevers inre och yttre motivation där lärarrollen och 

klassrumsmiljön blir framträdande motivationsfaktorer i undervisningen. Resultatet 

visar att läraren främjar både elevers inre och yttre motivation, samt ett samspel 

mellan dessa beroende på hur läraren planerar, interagera och strukturerar 

klassrumsmiljön och matematikundervisningen. Det kan sammanställas till att 

läraren är nyckeln till att främja elevers motivation i matematikundervisningen. 

Vidare redogörs resultatet utförligt utifrån underkategorierna i tabellen.  

 

           Huvudtema       Underkategorier 

Lärarens arbetsmetoder i 
matematikundervisningen 

• Varierade 
arbetsmetoder 

• Undervisningsstruktur  

- Lärandemål  

- Genomgång och avslut 
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  Klassrumsfaktorer   • Klassrumsmiljön  

- Tillåtande och enkel 
klassrumsmiljö  

- Tillgång till material  

• Lärarens betydelse  

- Lärarens inställning och 
kompetens  

- Lärarens interaktion 

 

Tabell 1 visar en sammanfattning av identifierade huvudteman och underkategorier som 

framkommit av resultatet från lärarintervjuerna som besvarar studiens två forskningsfrågor om vilka 

arbetsmetoder och klassrumsfaktorer som främjar elevers motivation i matematikundervisningen.  

5.1 Varierade arbetsmetoder 
Samtliga lärare beskriver att de tillämpar varierade arbetsmetoder i 

matematikundervisningen. Några av arbetsmetoderna som lärarna tillämpar är 

matematikboken, laborativt, digitalt och problemlösning. Dessutom sker det utifrån 

ett varierat sätt såsom grupparbete, par och enskilt. Lärarna uttrycker att deras stora 

variation skapar ett lustfyllt lärande i matematikundervisningen. Lärarna 

understryker att varierade arbetsmetoder är en avgörande faktor för att stimulera 

och främja varje elevs motivation och intresse för matematik. En lärare uttrycker 

variationen av olika arbetsmetoder så här; 

För att nå så många som möjligt så försöker jag vara så 

varierad som möjligt. (…)  att jag lyckas motivera alla vid något 

tillfälle, tänker jag, för att alla inte tycker om samma. (...) det är 

jätteviktigt att variera och inte ha för mycket av bara det ena. 

(Lärare 2).  

Två centrala arbetsmetoder som genomsyrar lärarnas undervisning är 

matematikboken och problemlösning. Enligt lärarna har dessa en pådrivande effekt 
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på elevers motivation. Tre av lärarna beskriver att deras undervisning utgår från 

matematikboken som de sedan kompletterar på olika sätt, till exempel med 

laborativa, praktiska och digitala övningar. Syftet med det är enligt lärarna att skapa 

en variation i undervisningen. Lärare 3 nämner att hen utgår från matematikboken 

men har mycket konkreta och praktiska lektioner för att undervisningen inte ska bli 

enformig och tråkig. Läraren menar att hen hela tiden försöker finna en balans i 

variationen som eleverna mår bra av. Lärare 2 uttrycker också att hen kompletterar 

matematikboken på olika sätt för att främja elevernas motivation. 

 

 Att spela spel tycker jag också att jag uppfattar att många barn 

tycker är roligt. Sen är det ju som vi gjort, lite att man laborerar 

genom att leka affär, ha stationer, de gillar ju det. De tänker jag 

att det motiverar dem. (Lärare 2) 

Samtliga lärare beskriver problemlösning som en arbetsmetod som främjar elevers 

motivation. Lärarna lyfter att problemlösning är en arbetsmetod som elever kan 

arbeta och lösa på ett varierat arbetssätt. Det kan enligt lärarna ske gemensamt i 

helklass, grupp, par eller enskilt. Lärare 2 nämner att hen brukar ha en 

problemlösningsuppgift uppe på smartboarden som de gemensamt brukar lösa och 

dela med sig av varandras strategier. Läraren uttrycker problemlösning som en 

motivationshöjande arbetsmetod. “Många elever tycker det är roligt att sitta och 

grotta ner sig i (…) vanliga problemlösningar”.  

Två av lärarna nämner att färdighetsträning är en motivationshöjande arbetsmetod. 

Färdighetsträning kan ske både enskilt och tillsammans med andra. Lärare 1 

uttrycker att färdighetsträningen har en stor betydelse för elevers motivation på 

följande sätt;  

Och jag har ju upplevt att det är mer motiverande ju mer man 

kan utantill. Desto mer förförståelse de har, desto mer 

motiveras alla, alltså till och med de svaga och de som har det 

tufft tycker det är lättare när de kan mer utantill.  
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Majoriteten av lärarna beskriver vikten av att arbetsmetoderna utförs på ett varierat 

sätt genom att arbeta till exempel i grupp, par och enskilt för att främja elevernas 

motivation. Lärarna uttrycker att fördelar med grupparbete och pararbete är att 

eleverna får kommunicera matematiken, och får då möjlighet att ta del av varandras 

tankar och lösningar. En av lärarna tillägger också att grupparbete och pararbete 

möjliggör för eleverna att bli säkrare på en metod och innehåll tillsammans innan 

de självständigt ska arbeta vidare med metoden och det matematiska innehållet. 

Lärare 4 uttrycker vikten med grupparbete på följande sätt “fördelarna där är väl att 

man får sätta ord på matten. Vad är det för räknesätt och hur man tänker, och att 

man kan använda det”. Samtliga lärare betonar också att eleverna måste få arbeta 

enskilt i matematikundervisningen. De uttrycker att man då kan få syn på den 

enskilde elevens lärande och vidareutveckla eleven där eleven befinner sig. De 

menar på att fördelarna med enskilt arbete är att de kan individualisera och utmana 

eleverna på deras kunskapsnivå. En av lärarna beskriver betydelsen av 

individualiserad undervisning på följande sätt;  

 Jag kan arbeta med samma innehåll men med olika 

svårighetsgrader på uppgifterna. (…). Det är en 

motivationshöjande faktor att man möter barnen där de är. För 

elever som bli understimulerade tycker inte att det är så roligt 

(…), och de som tycker att det är för svårt blir frustrerade och 

vill inte. (Lärare 3).  

Sammanfattningsvis visar lärarnas tankar, idéer och erfarenheter att det är av 

betydelse att undervisningen varierar för att elevernas motivation och lust att lära 

ska främjas.  

5.2 Undervisningsstruktur  
Tre begrepp som nämns i lärarintervjuerna är lärandemål, genomgång och avslut 

som syftar till hur läraren strukturerar matematikundervisningen för att eleverna ska 

känna sig motiverade och intresserade av att lära sig matematik.   
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5.2.1 Lärandemål 

Tre av lärarna nämner att de anser att synliggörandet av lärandemål är en viktig del 

i undervisningen för att främja elevernas motivation och lärande. Lärarna beskriver 

att de antingen synliggör lärandemålen muntligt, skriftligt eller gör både och för 

eleverna, samt för en dialog med eleverna om vad lärandemålen syftar till. Enligt 

lärarna är det viktigt att eleverna känner till syftet med varför de ska lära sig 

matematik och hur de ska kunna använda matematiken i sin vardag. Två av lärarna 

uttrycker lärandemålens betydelse på följande sätt:  

 Vi pratar ofta mål. (...) jag tror att lärandemål någonstans är 

en viktig faktor till att de blir stimulerade på 

matematiklektionerna. För hade de inte förstått användningen 

av matematik och varför man ska kunna det då hade det nog 

blivit svårare att motivera de, oavsett innehåll, tror jag. (Lärare 

3).  

 För jag tror ändå att om de får det till sig lite då och då så får 

de ändå en mening med varför de gör det. Att inte bara göra det 

och sen har jag gjort det, utan det här är något som jag jobbar 

på för att utveckla och bli bättre, och så småningom nå målen. 

(Lärare 2).  

5.2.2 Genomgång och avslut 

Samtliga lärare nämner att de inleder matematikundervisningen med en genomgång 

för att öka elevernas förförståelse för det matematiska innehållet som eleverna 

därefter ska arbeta med. Lärarna beskriver att de återkopplar till tidigare lektioner i 

genomgångarna och modellerar lektionsinnehållet för att skapa ett kontextuellt 

stöd. Enligt lärarna främjas elevernas motivation när de förstår vad de ska göra. 

Lärare 1 uttrycker att möjligheten med genomgångar är att varje elev får känna sig 

inkluderad och delaktig, eftersom varje elev ges förutsättningar till att förstå och 

ställa frågor om det matematiska innehållet. Dessutom uttrycker tre av lärarna att 

lektionens avslut är lika viktig som inledningen. Lärarna beskriver att de alltid 

försöker knyta ihop lektionen på slutet. Det kan vara att repetera innehållet av 
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lektionen tillsammans med eleverna eller knyta an till lärandemålet.  De nämner att 

en tydlig struktur främjar elevernas motivation, eftersom det gör att “de känner igen 

sig” i undervisningen (Lärare 2).  

5.3 Klassrumsmiljön 
I lärarintervjuerna framkom det att klassrumsmiljön har en betydelsefull roll för att 

främja elevers motivation i matematikundervisningen.  

5.3.1 Tillåtande och enkel klassrumsmiljö 

Alla fyra lärarna uttrycker att klassrumsmiljön har en stor påverkan på elevernas 

motivation. Lärarna beskriver att klassrumsmiljön ska vara tillåtande och inrett på 

ett enkelt sätt för att eleverna ska känna sig motiverade och värdefulla i 

matematikundervisningen. Matematikundervisningen ska präglas av en atmosfär 

där elevers olikheter främjas och accepteras, och där det är tillåtet att svara fel och 

göra misstag. En lärare beskriver det så här; 

Jag tänker, det måste vara ett väldigt accepterande klimat. Jag 

har varit väldigt tydlig och sagt att man inte skrattar åt någon, 

utan det är med någon man skrattar, så det kvittar hur fel man 

svarar så är allting accepterande. (Lärare 1).  

Majoriteten av lärarna nämner att det är viktigt att inte ha för många saker på 

väggarna i klassrummet för det stör elevernas koncentration. Lärarna beskriver att 

materialen som de har uppsatt på klassrumsväggarna är strategiskt valda för att 

främja elevernas motivation och koncentration. En av lärarna beskriver att hen 

arbetar mycket med den fysiska klassrumsmiljön, där väggarna ska vara kala, för 

att inte påverka elevernas motivation på ett negativt sätt. Lärare 1 beskriver att hen 

strategiskt har en mattetavla med olika begrepp i klassrummet för att stödja 

elevernas självständighet i undervisningen. “Jag har en tavla, en mattetavla, där jag 

samlar olika begrepp, (…) som jag brukar peka på som eleverna sen går bort och 

tittar på för att själva söka upp svaret.”  
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5.3.2 Tillgång till material 

Tre av de fyra lärarna nämner vikten av att ha ett tillgängligt material som eleverna 

och lärarna kan utnyttja när de känner ett behov av att konkretisera och laborera det 

matematiska innehållet, för att få en förståelse för innehållet. Lärarna beskriver att 

materialet måste vara lätt att ta fram, både för eleverna och dem själva, för att kunna 

möta elevernas olika behov och önskan i matematikundervisningen. Lärare 3 

nämner att hen har en mattehylla med olika laborativa och praktiska material som 

läraren värdesätter högt. Lärare 2 nämner att hen önskar att det fanns ett matteskåp 

i varje klassrum för att öka tillgängligheten på det praktiska materialet som läraren 

kan plocka fram vid behov för att fortsätta främja elevernas motivation under 

matematiklektionerna. Det är i enlighet med Lärare 4 som uttrycker att det är viktigt 

att elever har tillgång till material “som de kan laborera med till exempel, klockor, 

tiobasmaterial och linjal. Det ska bara finnas där och de ska veta var det finns”.  

5.4 Lärarens betydelse 
I lärarintervjuerna framhäver lärarna deras betydelse för att främja elevernas 

motivation, som kategoriserats med rubrikerna lärarens inställning och kompetens 

och lärarens interaktion.  

5.4.1 Lärarens inställning och kompetens 

Samtliga lärare framhåller att deras positiva inställning till matematikämnet och 

matematikundervisningen är avgörande för att främja elevernas motivation och 

inställning till ämnet. Lärarna nämner att de alltid har en positiv inställning när de 

kommer till matematikundervisningen, och känner då att det påverkar elevernas 

motivation. Enligt Lärare 4 är lärarens inställning “en stor motivationsfaktor”.  

Lärarna uttrycker att det är viktigt att de besitter goda ämnes- och didaktiska 

kompetenser för att de ska kunna främja elevernas motivation och lärande i 

matematikundervisningen. Lärare 4 beskriver det så här:  

Man kan ju inte bara ha det ena eller det andra. Man behöver 

ha båda delarna, tänker jag, för att lyckas med sin 

undervisning. Det är viktigt att ha ämneskompetensen för att 
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kunna lära ut, men jag behöver ha den didaktiska kompetensen 

för att kunna nå eleverna.  

Tre av lärarna beskriver att ämneskompetenser behövs för att de ska kunna lära ut 

det matematiska innehållet på flera olika sätt i förhållande till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Läraren måste ge eleverna tillgång till en rad olika 

strategier för hur de kan tänka och lösa olika matematikuppgifter. Lärare 3 och 

Lärare 4 beskriver ytterligare att deras ämneskompetenser avgör hur trygga de 

känner sig i sin roll som matematiklärare. De nämner att deras matematikkunskaper 

påverkar hur mycket de vågar skoja till det med eleverna och gå utanför ramarna i 

undervisningen. I intervjuerna poängterar också lärarna den didaktiska 

kompetensen som en betydande roll för att främja elevernas motivation och lärande 

i matematikundervisningen. Lärarna beskriver att den didaktiska kompetensen 

påverkar deras planering av undervisningen för hur de ska lyckas nå varje enskild 

elev.  

5.4.2 Lärarens interaktion 

Samtliga lärare i intervjuerna beskriver att de interagerar med eleverna på flera olika 

sätt för att bibehålla deras motivation under matematikundervisningen. Tre av 

lärarna nämner att de går fram och stöttar eleverna vidare i matematikuppgifter när 

de märker att elevernas motivation dalar. Lärarna uttrycker att det oftast beror på 

att eleverna tycker att det är svårt, tråkigt eller inte förstår uppgiften. Enligt tre av 

lärarna bidrar stöttning och ytterligare förklaring till att elevernas motivation 

bibehålls. Lärare 1 uttrycker att det värsta som finns för eleverna är att behöva vänta 

in läraren för då dalar deras motivation. Samtliga lärare ger en beskrivningen av 

vilka strategier de använder för att bibehålla elevernas motivation under 

matematiklektionen. Lärare 1 beskriver att eleverna markerar med rött ljus när de 

behöver stöttning när läraren är upptagen med en annan elev. Läraren uppmuntrar 

då eleverna till att arbeta vidare med en annan uppgift tills hen kommer för att 

motivationen inte ska upphöra. Lärare 2 brukar gå fram och stötta den individuella 

eleven eller ha en ny genomgång med det matematiska innehållet om hen märker 

att det är flera elever som inte förstår. Lärare 3 brukar dela in eleverna i mindre 

grupper där de får arbeta med olika arbetsmetoder som motiverar dem. Läraren 
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menar att hen kan möta fler elever när hen delar in dem i mindre grupper. Lärare 4 

brukar samla en mindre grupp elever runt ett bord och ge stöttning om eleverna har 

fastnat på samma uppgift.  

Majoriteten av lärarna uttrycker att de ibland erbjuder eleverna en annan form av 

aktivitet när de märker att elevernas motivation dalar. Det kan vara att en elev får 

en uppgift i ett annat skolämne eller får en muntlig matematikuppgift för att 

motivationen ska fortlöpa. Dessutom uttrycker majoriteten av lärarna att de brukar 

bryta undervisningen och till exempel ha en rörelsepaus, brainbreak eller ny 

genomgång när motivationen hos flera elever dalar. Två av lärarna uttrycker att de 

brukar erbjuder den enskilda eleven en individuell paus, eftersom alla inte är i behov 

av en paus samtidigt. Lärarna uttrycker att de upplever att det hjälper för att samla 

ny energi och återfå motivationen hos eleverna. Lärare 3 beskriver ett 

tillvägagångssätt, som hen har arbetat in tillsammans med eleverna, som syftar till 

att eleverna själva kan välja att ta en individuell paus för att bibehålla motivationen 

under matematikundervisningen. Lärare 3 beskriver det så här “nu orkar inte jag 

(eleven) mer, jag behöver gå ut och röra på mig. Då smyger de själv ut och går ett 

varv runt skolan och kommer sedan in igen (…) för att samla ny energi 

(…)”. Samtliga lärare nämner att elevernas bristande förståelse eller minskade 

motivation inte ska hindra deras arbetsprocess, och därför är det viktigt att eleverna 

får stöttning, tar pauser eller arbetar med annat för att deras motivation ska främjas 

och bibehållas.  
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6 Diskussion  
I diskussionsavsnittet diskuteras studiens metod och resultat. Resultatet diskuteras 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, SDT och litteraturgenomgången.  

6.1 Metoddiskussion  
I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med individuella 

semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Det har lett till att vi fångat 

djupa reflektioner av lärarnas erfarenheter, uppfattningar och tankar om ämnet, 

jämfört med om en kvantitativ undersökning hade använts, till exempel enkäter. En 

kvantitativ undersökningsmetod hade förmodligen inte resulterat i att vi hade fått 

dessa djupa och personliga reflektioner från lärarna som vi var ute efter.  

Intervjufrågorna hade som syfte att besvara studiens syfte, forskningsfrågor och 

förankras i studiens teoretiska ramverk. Därför formulerades frågorna med begrepp 

tagna från forskningsfrågorna och teorin, till exempel arbetsmetoder, 

klassrumsfaktorer och motivation. Till skillnad från om vi hade valt andra begrepp 

som inte är lika centrala för vår studie. Det hade kunnat medföra i att vi inte hade 

fått in ett lämpligt och förankrat underlag till vår undersökning. Det har därför lett 

till att undersökningsmetoden varit väl förankrad i studiens syfte, som bidragit till 

att vi har fått in en djup empiri med ett begränsat urval av informanter. Det skapar 

en god validitet i studien (Denscombe, 2018).  

Lärarna fick ta del av studiens syfte i samband med tillfrågan och utdelning av 

informationsbrevet, vilket gett lärarna möjlighet att samla tankar och idéer om 

motivation, och hur de arbetar med elevers motivation i matematikundervisningen. 

Däremot, fick inte lärarna ta del av intervjufrågorna före intervjun. Det medförde 

att lärarna behövde dela med sig av deras tankar i direkt anslutning till intervjuerna, 

jämfört med om de hade fått frågorna innan intervjun. Lärarna hade då kunnat bli 

påverkade av vad andra hade svarat på intervjufrågorna, vilket hade resulterat i att 

vi inte hade fått informanternas personliga svar, samtidigt som det hade minskat 

studiens tillförlitlighet (Denscombe, 2018).  
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Intervjuerna har spelats in genom en diktafonapp på mobiltelefonen. Det har 

bidragit till att vi haft möjlighet att återlyssna på intervjuerna till skillnad från om 

vi inte hade spelat in dem, och enbart förlitat oss på anteckningar och vårt minne. 

Det hade då försvårat att vara objektiv vid databearbetningen. Ljudinspelningen har 

därför medfört till en hög tillförlighet i studien (Denscombe, 2018). En av de fyra 

intervjuerna var tvunget till att genomföras digitalt via Zoom på grund av den 

rådande pandemin. Konsekvensen med att genomföra en digital intervju enligt 

Denscombe (2018) är att det kan förekomma tekniska störningar, men intervjun 

genomfördes med god ljudupptagning, vilket bidragit till att den insamlade empirin 

innehåller en hög tillförlitlighet. 

En begränsning med att använda intervjuer som undersökningsmetod är att det inte 

finns möjlighet att intervjua ett större antal informanter, dels på grund av 

tidsaspekten. Emellertid, tror vi inte att ett större urval med till exempel två till 

informanter hade förändrat studiens resultat, eftersom vi kunde se att samtliga lärare 

besvarade intervjufrågorna på liknande sätt. Därmed går inte resultatet från 

lärarintervjuerna att generalisera till vad lågstadielärare i Sverige anser främjar 

elevers motivation i matematikundervisningen. Däremot, är det möjligt att 

generalisera att dessa fyra lärare på lågstadiet har likartade erfarenheter, tankar och 

uppfattningar kring vad som motiverar elever i matematikundervisningen utifrån 

arbetsmetoder och olika faktorer i klassrummet. Deras tankar och uppfattningar 

överensstämmer med varandra samt med litteraturgenomgången.  

6.2 Resultatdiskussion med teoretisk förankring 
I detta stycke diskuteras resultatet med studiens teoretiska förankring, SDT, samt 

med litteraturgenomgången utifrån underkategoriernas rubriker från Tabell 1 (Se 

under resultatavsnitt 5).  

6.2.1 Varierade arbetsmetoder  
Varierade arbetsmetoder beskrivs som motivationshöjande av både lärarna och 

forskning (Löwing, 2004; Malmer, 2002; Tambunan, 2018). Inom SDT kan 

varierade arbetsmetoder betraktas som en yttre kontrollerad motivation, eftersom 

det är bortom elevens val att bestämma arbetsmetod. Samtidigt kan varierade 
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arbetsmetoder betraktas som en inre motivation hos eleven, eftersom lärarens 

varierade arbetsmetoder kan fånga varje elevs möjlighet att lyckas och få känna sig 

kompetent och självständig i deras lärandeprocess (Ryan & Deci, 2000). Det 

överensstämmer med Löwing (2004) som framhäver att varierande arbetsmetoder 

är ett måste om läraren ska lyckas nå och motivera varje elev i 

matematikundervisningen.  

I intervjuerna poängterar lärarna att problemlösning är en motivationshöjande 

arbetsmetod i matematikundervisningen. Lärarna beskriver att problemlösningar 

möjliggör för ett varierat arbetssätt, eftersom eleverna kan arbeta med 

problemlösningar i helklass, grupp, par och enskilt. Det kopplas till Ryans och 

Decis (2000) inre motivation inom SDT där de nämner behoven samhörighet, 

kompetens och autonomi. I par- och grupparbete ges eleverna möjlighet till att 

känna samhörighet till deras klasskamrater, då eleverna får känna en känsla av att 

vara uppmärksammad och lyssnad på. Samtidigt möjliggör par- och grupparbete för 

eleverna att diskutera och utbyta kunskaper med varandra som bidrar till att 

eleverna får känna sig kompetenta. Det bidrar i sin tur till att eleverna får chans till 

att känna autonomi genom att flera olika lösningar uppmärksammas inom par- och 

grupparbetet. Till skillnad från om matematikundervisningen enbart inkluderar ett 

enskilt arbetssätt som inte möjliggör för diskussion och kunskapsutbyte (Ryan & 

Deci, 2000). I enlighet med lärarna betonar även Malmer (2002) vikten av att 

kommunicera och utbyta strategier kring det matematiska innehållet för att främja 

elevers motivation.  

I lärarintervjuerna och forskningen framhävs vikten av att individualisera 

undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov för att främja 

motivationen (Carmichael et al., 2017; Löwing, 2004; Malmer, 2002). Genom 

individualiserad undervisning främjar läraren elevens inre motivation enligt Ryan 

och Deci (2000). Inom SDT stimuleras den inre motivationen när eleven känner en 

ökad tilltro till sin egen förmåga att lyckas med matematikuppgiften, eftersom 

eleven då känner sig kompetent i förhållande till matematikuppgiften (Ryan & Deci, 

2000). Det överensstämmer med Bishara (2018) som framhäver att elevers tilltro 
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till sig själv är en grundläggande motivationsfaktor för att eleven ska vilja ta sig an 

och genomföra matematikuppgifterna.  

6.2.2 Undervisningsstruktur   

I intervjuerna framkom det att lärarna anser att det är viktigt med en tydlig 

arbetsstruktur i matematikundervisningen, där synliggörandet av lärandemål samt 

genomgång och avslut på lektionen framhävs som viktiga arbetsmetoder. Lärarna 

anser att synliggörandet av lärandemål är en viktig del i matematikundervisningen 

för att främja elevernas motivation, vilket även överensstämmer med forskning 

(Carmichael et al., 2017; Löwing, 2004; Malmer, 2002; Tambunan, 2018). I 

matematikundervisningen är det viktigt att synliggöra lärandemålen för att elevers 

lärande inte enbart ska bli ett görande bortom den enskilda elevens 

kunskapsutveckling (Carmichael et al., 2017). Det överensstämmer med flera lärare 

som lyfter vikten av att kommunicera och föra en dialog med eleverna kring 

lärandemålens syfte. Synliggörandet av lärandemål har en tydlig koppling till den 

yttre motivationen, särskilt den kontrollerade yttre motivation inom SDT (Ryan & 

Deci, 2000). Om eleven når lärandemålen medför det att eleven uppfyller kravet för 

godkänt, vilket är i likhet med att eleven får en belöning för sin prestation (Ryan & 

Deci, 2000; Woolfolk & Karlberg, 2015). Däremot, kan lärandemålen också 

betraktas som en autonoma yttre motivation inom SDT. När eleverna vet vart de är 

i sitt lärande och vart de ska kan eleverna uppleva lärandemålen som givande för 

framtida valmöjligheter. Och därmed stimuleras den autonoma yttre motivationen 

hos eleven. Lärarens sätt att formulera lärandemålen kan därmed få olika påverkan 

på om läraren främjar elevens inre eller yttre motivation (Carmichael et al., 2017; 

Ryan & Deci, 2000). 

Förutom synliggörandet av lärandemål framhäver också lärarna vikten av att inleda 

och avsluta matematiklektionen på ett likande sätt för att eleverna ska känna igen 

strukturen. Enligt Durksen et al. (2017) skapar det en trygghet hos eleverna när de 

känner igen undervisningens ramar. Med stöd av Ryan och Deci (2000) kan det 

kopplas till att läraren främjar elevens inre motivation som syftar till att stimulera 

elevens behov av att känna samhörighet och kompetens. Lärarens genomgångar ger 

eleven möjlighet att skapa en förståelse kring det matematiska innehållet, samtidigt 



 36 (45) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

som läraren ger eleven förutsättningar att lyckas med matematikuppgifterna. 

Dessutom möjliggör läraren för varje elev att bli hörd och sedd vilket främjar 

elevens känsla av att känna samhörighet och kompetens i 

matematikundervisningen.  

6.2.3 Klassrumsmiljön  

En positiv, tillåtande och stödjande klassrumsmiljö är en viktig faktor för att främja 

elevers motivation i matematikundervisningen. Det framhäver både lärarna och 

tidigare forskning (Durksen et al., 2017; Skolverket, 2018; Tambunan, 2018).  Det 

kopplas till inre motivation inom SDT. En positiv och tillåtande klassrumsmiljö ger 

eleverna möjlighet till att prova, misslyckas och prova igen, utan att någon skrattar 

eller dömer dem, vilket bidrar till att eleverna känner en känsla av samhörighet i 

undervisningen. Det bidrar till att eleverna vågar ta sig an matematikuppgifterna 

trots att det finns en möjlighet att de gör fel. Det främjar elevernas inre motivation 

eftersom de känner sig trygga, inkluderade och sedda i matematikundervisningen 

(Ryan & Deci, 2000). 

Resultatet visar dessutom att lärarna upplever att klassrummets fysiska miljö 

främjar elevernas motivation. Tre av lärarna beskriver att den fysiska miljön måste 

vara strukturerad och innehålla material som är strategiskt valt som syftar till att 

stödja elevernas lärande i matematikundervisningen. Det framhävs också av 

Durksen et al. (2017) som betonar att klassrummet ska vara enkelt organiserat med 

tydliga strukturer. Inom SDT kan det kopplas till yttre motivation eftersom det är 

läraren som väljer vilket material som ska hängas upp på väggarna, till exempel 

vilka stödstrukturer som ska hängas upp. Emellertid, kan den fysiska miljön också 

kopplas till den inre motivationen inom SDT, som framhäver elevers behov av att 

känna autonomi och kompetens. Det upphängda materialet kan få eleven att känna 

en känsla av autonomi och kompetens eftersom eleven kan använda det upphängda 

materialet som en stödstruktur i sin inlärningsprocess i stället för att fråga läraren 

om hjälp. Det bidrar till att eleven blir mer självständig och självgående samtidigt 

som eleven får känna sig kompetent och lyckas med matematikuppgifterna.  
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Lärarintervjuerna visar också att det är viktigt att ha tillgång till ett lättillgängligt 

konkretionsmaterial i matematikundervisningen. Materialet behöver vara lätt att 

plocka fram efter elevernas behov för att de lättare ska förstå det matematiska 

innehållet. Lärarna menar att det är en motivationshöjande faktor som främjar 

eleverna. Det bekräftar Trygg och Rydstedt (2010) som beskriver användningen av 

konkretionsmaterial som ett tillvägagångssätt för att skapa förståelse kring den 

matematiska idén. Samtidigt som författarna framhäver att konkretionsmaterial inte 

per automatik synliggör den matematiska idén utan vidare kommunikation. 

Användning av och tillgång till konkretionsmaterial kan kopplas till den yttre 

motivationen inom SDT, och då närmare specificerat autonom yttre motivation 

(Ryan & Deci, 2000). Eleven kan välja att ta stöd av olika konkretionsmaterial vid 

utförandet av olika matematikuppgifter för att öka sin förståelse för det matematiska 

innehållet. Genom att förstå det matematiska innehållet som eleven arbetar med i 

stunden bidrar till att eleven utvecklar grundläggandekunskaper inför nästa 

arbetsområde i matematikämnet. Användandet av konkretionsmaterial kan då 

betraktas som ett sätt att få förståelse för framtida matematikområden som gynnar 

elevens framtida valmöjligheter. Därmed kan konkretionsmaterial kopplas till 

autonom yttre motivation. Dessutom blir eleven mer självgående i sitt lärande, 

vilket i sin tur främjar den inre motivationen, eftersom elevens känsla av autonomi 

ökas. Det kan beskrivas som ett samspel mellan inre och yttre motivation, där 

konkretionsmaterialet är en yttre faktor som påverkar elevers valmöjligheter för en 

ökad förståelse av det matematiska innehållet (Ryan & Deci, 2000). 

6.2.4 Lärarens betydelse  

Samtliga lärare framhäver att en positiv inställning till matematikämnet, samt goda 

ämnes- och didaktiska kunskaper har en stor betydelse för elevernas motivation. 

Det överensstämmer med tidigare forskning (Durksen et al., 2017; Petersen, 2012; 

Skaalvik et al., 2015; Tambunan, 2018; Wilkie & Sullivan, 2017). Lärarens 

förmåga att strukturera och undervisa med ett engagemang är enligt författarna 

nyckeln för att elevernas motivation ska främjas. Lärarna i intervjuerna hävdar att 

när de kommer glada och positiva till undervisningen speglar det av sig på eleverna. 

Lärarna menar på att det främjar elevernas drivkraft och vilja att genomföra 
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matematikuppgifterna, till skillnad från om de saknar ett engagemang och intresse 

för matematikämnet. Det överensstämmer med Skolverket (2020) som visar att 

elevers inställning till ämnet påverkar deras vilja att ta sig an uppgifter. Inom SDT 

stödjer det elevens behov av autonomi. När lärarens intresse och engagemang för 

matematikämnet stimulerar elevens inre drivkraft till att utföra 

matematikuppgifterna främjas den inre motivationen. Elevers inre drivkraft kan 

göra att de vill lära sig mer, vilket resulterar i att elever blir mer självständiga i 

matematikundervisningen (Ryan & Deci, 2000).  

En annan motivationshöjande faktor som lärarintervjuerna visar är lärarens 

interaktion med eleverna. Enligt Aldhafri och Alrajhi (2014) har lärarens 

interaktion en avgörande faktor på elevers motivation i matematikundervisningen. 

I intervjuerna med lärarna beskriver de olika sätt på hur de interagerar med eleverna 

för att upprätthålla deras motivation i matematikundervisningen. Resultatet från 

intervjuerna visar att när elevernas motivation minskar stöttar läraren eleverna 

genom att modulera det matematiska innehållet på olika sätt. Det menar Ryan och 

Deci (2000) handlar om att få eleverna att känna sig kompetenta genom att stötta 

och uppmuntra dem vidare i matematikuppgiften. Tre av lärarna beskriver även att 

de kan individualisera arbetsmetoderna som bidrar till att den enskilde elevens 

motivation och progression främjas. I enlighet med SDT handlar även det om att få 

eleverna att känna sig kompetenta i förhållande till det matematiska innehållet, 

genom att låta eleverna arbeta med en arbetsmetod som de känner sig säkra och 

trygga med. Skaalvik et al. (2015) understryker vikten av att läraren fångar upp och 

uppmärksammar elevers hjälpsökande beteende i undervisningen för att stödja 

eleverna vidare i uppgiften eller aktiviteten. Genom att lärarna har en god förmåga 

att på olika sätt integrera tillsammans med elevernas främjas elevernas inre 

motivation inom STD (Ryan & Deci, 2000).   

Resultatet visar att lärarna agerar på olika sätt för att främja elevernas motivation 

under matematikundervisningen. Enligt Woolfolk och Karlberg (2015) har lärare 

en särskild utmaning med att försöka fånga upp och bevara varje elevs motivation 

under matematikundervisningen. För att fortsätta främja elevernas motivation 

framkom det i intervjuerna att lärarna använder sig av gemensamma och 
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individuella pauser i matematikundervisningen. Den gemensamma pausen kan i 

enlighet med SDT kopplas till yttre motivation, specifikt den kontrollerade yttre 

motivationen, eftersom det inte är eleverna som aktivt väljer hur och när pausen ska 

utföras. Utan det är en yttre faktor som avgör när och hur pausen ska utföras, i detta 

fall läraren som är en yttre påverkansfaktor. Pausen kan betraktas som en form av 

belöning som läraren, dels ger när elevernas motivation minskar, dels för att belöna 

elevernas engagemang under lektionen. Däremot, kan den individuella fria pausen 

kopplas till inre motivation inom SDT och behovet av autonomi. Den individuella 

fria pausen innefattar att läraren och eleven har en överenskommelse som syftar till 

att eleven tar en paus vid behov. Det får eleven att känna sig självständig och 

självgående i sin arbetsprocess som bidrar att behovet autonomi uppfylls. En 

fungerande interaktion där det sker ett utbyte mellan lärare och elev är en viktig 

faktor för att främja elevers motivation enligt Durksen et al. (2017) och Skaalvik et 

al. (2015).  

6.2.5 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis är studiens syfte att bidra med förståelse för vad som motiverar 

elever i matematikundervisningen genom att undersöka vilka arbetsmetoder och 

klassrumsfaktorer lärarna arbetar med för att främja elevernas motivation. 

Resultatet från lärarintervjuerna visar att elevers motivation främjas när läraren 

varierar sina arbetsmetoder, och när läraren arbetar på ett strukturerat och 

inkluderande sätt. Dessutom visar resultatet från lärarintervjuerna flera 

klassrumsfaktorer som främjar elevers motivation där lärarrollen och 

klassrumsmiljön blir framträdande motivationsfaktorer i undervisningen. Genom 

diskussionen kom vi fram till att läraren främjar både elevers inre och yttre 

motivation, samt ett samspel mellan dessa. Om det är den inre motivationen, yttre 

motivationen respektive ett samspel mellan dessa som styr och påverkar eleverna i 

matematikundervisningen beror på hur läraren planerar, interagera och strukturerar 

matematikundervisningen och klassrumsmiljön.  

6.2.6 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har haft ett fokus på att undersöka och bidra med förståelse för hur 

lärare i lågstadiet arbetar för att främja elevers motivation i 
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matematikundervisningen. Utifrån det resultat vi har fått fram, är det av intresse att 

se om lärare och elever delar samma uppfattningar om vad som motiverar elever i 

matematikundervisningen. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka och 

skapa förståelse kring vad elever upplever är motiverande i 

matematikundervisningen utifrån ett elevperspektiv. 
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 Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor 

1. Är du legitimerad lärare inom grundlärare F-3?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare i grundskolan?  

3. Hur är din inställning till matematikämnet? Positiv eller negativ. Upplever du att 
din inställning kan påverka elevers inställning till matematikämnet? Motivera. 

4. Hur tänker du när du planerar din matematikundervisning för att elever ska bli 
motiverade? Vilka arbetsmetoder/ arbetssätt använder du? Varför använder du 
dessa? Motivera ditt svar. Exempel laborativt material, lärobok, spel, 
grupparbete, individuellt.  

5. Vilka arbetsmetoder/arbetssätt tycker du motiverar elever till att lära sig 
matematik? Ge konkreta exempel samt hur du anser att dessa motiverar elever. 

6. Hur ser en typisk matematiklektion ut hos dig från inledning till avslut? Vilka för- 
och nackdelar ser du med din lektionsstruktur? 

7. Upplever du att elevers motivation i matematikundervisningen kan påverkas om 
man synliggör lärandemål av lektionen för eleverna? Varför/ varför inte? 

8. Upplever du att elevers motivation i matematikundervisningen kan påverkas om 
man synliggör förväntningar på eleverna? Varför/ varför inte? 

9. Vilka klassrumsfaktorer upplever du är viktiga för att främja elevers motivation 
inom matematikundervisningen? Motivera ditt svar. Exempel miljö, lärarroll.  

10. Vilken betydelse har din profession/lärarroll för elevers motivation i 
matematikundervisningen enligt dig? Motivera ditt svar. Exempel kompetens, 
engagemang. 

11. På vilket sätt tycker du att lärares ämnes- och didaktiska kompetens påverkar 
elevers motivation i matematikämnet? 

12. Hur märker du att elever är motiverade inom matematikundervisningen? Ge 
exempel. 

13. Hur agerar du under en matematiklektion för att upprätthålla elevers motivation 
när du märker att den dalar? Ge exempel. 

14. Hur gör du för att elevers motivation ska upprätthållas och fortlöpa i 
matematikundervisningen? Varför upplever du att det motiverar? 
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Bilaga 2 
Samtycke för deltagandet i en intervju  

Hej!  

Vi är två studenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet f-3 på 
Högskolan Kristianstad. Vi håller på att skriva vårt examensarbete som syftar till 
att undersöka och samla in information, genom fyra individuella intervjuer med 
aktiva lärare i skolverksamheten, om hur lärare i de tidigare åldrarna arbetar för att 
främja elevers motivation i matematikundervisningen. För att kunna fullgöra 
studien syfte önskar vi att få intervjua dig om dina tankar, erfarenheter och åsikter 
kring hur elevers motivation främjas i matematikundervisningen.  

Om du samtycker önskar vi att få spela in intervjun som sedan kommer att 
transkriberas, det vill säga skrivas ner, och användas som datainsamling i endast 
vår studie. Undersökningen genomförs anonymt och i transkribering processen 
samt studien kommer dina personuppgifter behandlas konfidentiellt, det vill säga 
ditt namn, vilken skola du arbetar på, och andra uppgifter som kan identifiera dig, 
kommer inte att nämnas. Det är endast vi, vår handledare som följer oss genom 
arbetsprocessen och bedömande lärare som kommer få kännedom om vem som 
deltagit i studien. Ljudinspelningen raderas efter att uppsatsen blivit godkänd och 
godkännandet blivit registrerat.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du har också rätt att när som helst återkalla 
ditt samtycke, utan att någon orsak behöver anges. Du återkallar ditt samtycke 
genom att kontakta oss. Det underskriva samtycket som du signerat kommer att 
sparas tills uppsatsen blivit godkänd och godkännandet blivit registrerat. 

 Jag samtycker för deltagande i intervju och att den spelas in och behandlas i 
enligheten med ovanstående information.  

 

______________________________________ 

Ort och datum  

  

______________________________________ 

Namnteckning  

  

______________________________________ 

Namnförtydligande  
 


