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Förord  

Denna studie är ett examensarbete skrivet på avancerad nivå av Elina Fagerberg och Lina 

Hultling. Vi är två studenter som studerar grundlärarutbildning med inriktning mot åk 4–6 vid 

Högskolan Kristianstad. Under tiden arbetet har skrivits har vi båda varit lika delaktiga. Vi vill 

tacka vår handledare Jenny Green som har varit till stor hjälp och kommit med goda tips och 

råd under skrivprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till de personer som valt att delta i vår 

studie. 
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1. Inledning 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem som gäller från och med 

höstterminen 2011 i Sverige (Skolverket, 2019) står det att skolan ska främja en livslång lust 

för eleven att lära. Att skolan ska ge eleverna lust att lära, nämns även i den reviderade 

läroplanen, Lgr22 (Skolverket, 2021). I studien presenteras ett resultat utifrån observationer 

och intervjuer hur lärare arbetar med elevernas motivation till matematik.  

Skolverket (2003) menar, i en nationell kvalitetsgranskning av lusten att lära med särskild 

inriktning på matematik, att många elever uppfattar det traditionella sättet att arbeta på som 

enformigt, vilket bidrar till att elever tappar den lust de hade i årskurs F-3. Det traditionella 

arbetssättet i matematik, som har visat sig vara vanligt i årskurs 5, samt årskurs 7–9, utgörs av 

en genomgång av läraren, följt av självständigt arbete och därefter diagnos eller prov. 

Undersökningar från Skolverket (2003) visar att elevers motivation till matematikämnet 

minskar vid 10–12 årsåldern det vill säga årskurs 4–6. Detta kan leda till att matematiklärandet 

blir lidande och även elevernas kunskaper (Muhrman & Samuelsson, 2018).   

Hannula (2006) skriver att motivationen är väldigt viktig. Det är något som kan styra ett 

beteende som senare också är kopplat till känslor. Hannula (2006) ger ett exempel på detta och 

skriver att den känslomässiga kopplingen till matematikuppgifter kan visa sig på så sätt att 

eleven är rädda för att misslyckas. Rädslan kan ta sig uttryck i att eleven blir arg. Elevens 

beteende kan göra att den inte orkar, det brister i uthålligheten och den kognitiva delen kan 

handla om hur meningsfull uppgiften känns för eleven (Hannula, 2006). Muhrman och 

Samuelsson (2018) menar att det finns flera aspekter som kan påverka elevernas motivation 

positivt. De nämner bland annat lärarens entusiasm, engagemang, inställning och 

förhållningssätt till matematikämnet, men också hur lärarens val kan påverka elevernas 

motivation i matematik när det kommer till uppgifter och arbetssätt. Denna studie kommer att 

ta upp faktorer som att känna en känsla av att lyckas, lärarens engagemang och inställning, 

formativ bedömning, beröm och stimulerande verktyg. Tidigare forskning visar att dessa 

faktorer ökar elevernas motivation i matematik (Jenner, 2004; Muhrman & Samuelsson, 2015; 

Muhrman & Samuelsson, 2018; Skolverket, 2003). Trots detta har vi under verksamhetsförlagd 

utbildning, tidigare arbete och i dialog med andra lärare uppfattat det som att flera elever har 

en låg motivation till att vilja lära sig matematik på mellanstadiet. Våra uppfattningar stärks då 

även Muhrman och Samuelsson (2018) skriver detta och det nämns i Skolverkets granskning 

(2003). Varför ser det ut såhär? Har de inte kunskaper om vad som kan öka elevernas 

motivation i matematik eller väljer de att inte använda dem? Vi vill ta reda på hur lärare gör 

för att motivera eleverna i matematik och hur de arbetar förebyggande för att elever inte ska 
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tappa motivationen till matematikämnet.  Vår empiriska studie riktar in sig mot matematik och 

hur lärare arbetar för att öka elevernas motivation samt hur de arbetar för att eleverna inte ska 

tappa motivationen. Studien syftar till att få syn på om dessa faktorer som nämns ovan används 

i klassrummen eller om lärarna har andra knep. Genom undersökningen får vi en uppfattning 

om hur lärare arbetar för att öka motivationen hos eleverna.   
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att ta reda på hur lärare arbetar för att öka elevernas motivation i 

matematik och hur lärare arbetar för att eleverna inte ska tappa motivationen. Skribenterna har 

tidigare saknat en liknande studie som visar hur elever i matematik kan motiveras. Vi hoppas 

att lärare vill ta del av det resultat som presenteras för att hitta nya sätt att hjälpa eleverna att få 

motivation till matematiken. 

• Hur motiverar lärare elever i matematik? 

• Hur arbetar lärare för att förebygga att elever tappar motivationen till 

matematikämnet?  
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt tas begreppet motivation upp och även inre och yttre motivation beskrivs. 

Därefter presenteras faktorer som bidrar till att elever ökar motivation till matematik och vad 

som kan göra att eleverna tappar motivationen.   

3.1 Begreppet motivation  

Motivation är ett begrepp för faktorer som ger drivkraft, intresse och lust hos en person att 

arbeta mot ett specifikt mål (Nationalencyklopedin, 2021). Enligt Ahl (2004) är motivation ett 

komplext fenomen och forskares definitioner skiljer sig därför åt. Ahl (2004) förklarar 

dessutom att forskare som skriver om motivation ofta inleder med att berätta hur många 

definitioner det finns av begreppet, vilket även vi vill understryka. Motivation beskrivs som 

”det som får människan att göra något” (Ahl, 2004, s.20). Exempel på aspekter som behöver 

tas hänsyn till när begreppet definieras är kognitiva processer som är av social- eller 

känslomässig och kunskapsmässig natur men också hur det ser ut runt om eleven, till exempel 

kulturella förhållanden (Skolverket, 2003).   

Motivation kommer ursprungligen från det latinska ordet movere som betyder att röra sig. 

Ordet kan också kopplas ihop med det engelska ordet move (Jenner, 2004). Jenner (2004) 

skriver också om teorin hedonism för att förklara begreppet motivation. Hedonism handlar om 

att människan vill nå njutning och trivsel, inte smärta. Denna princip tar oss långt bak till 

grekernas tid men används också av filosofer på 1700-talet. Jenner (2004) förklarar att det var 

först i början av 1900-talet som teorin om motivation blev kopplad till pedagogik och psykologi 

i stället för filosofi. Sedan utvecklades det flera teorier om motivation eftersom det upptäcktes 

brister i hedonismen. Det fanns delar i teorin som inte stämde överens med att människan hela 

tiden söker njutning. Därav uppstod nya begrepp kopplade till motivation så som instinkt och 

drift (Jenner, 2004).  

3.1.1 Inre och yttre motivation  

Forskare delar in motivation i två delar, inre och yttre motivation (Ahl, 2004; Skolverket, 

2003). Den inre motivationen finns när en person väljer att ta in kunskap för sitt eget lärande, 

det vill säga när det finns en inre drivkraft som driver eleven till lust att lära (Skolverket, 2003). 

När personen drivs av den inre motivationen blir lärandet mer djupinriktat samtidigt som när 

en person drivs av den yttre motivationen blir det ytinriktat (Imsen, 2000). Den yttre 

motivationen styrs av belöningar eller bestraffningar. Sjöberg (1997) menar att för en elev där 

den yttre motivationen är drivande handlar det om ett genomförande där eleven så snabbt som 

möjligt vill nå sitt mål, belöningen. Medan för en elev där den inre motivationen är drivande 
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finns ett lärande i sikte. Detta medför att elever som styrs av den yttre motivationen kommer 

att välja enklare uppgifter, som inte utvecklar deras matematiska förmåga, för att de snabbare 

ska kunna nå sin belöning (Sjöberg, 1997). Samtidigt väljer elever med inre motivation 

uppgifter där de utmanas på en lagom nivå för att öka sina kunskaper i matematik. Oavsett om 

eleven har inre eller yttre motivation finns en lust att nå sitt eget uppsatta mål (Imsen, 2000).   

Den inre motivationen är något som forskare lyfter fram som en viktig fråga eftersom det har 

visat sig att denna motivation leder till ett lärande av hög kvalité (Pantziara & Philippou, 2013). 

Den inre motivationen är till hjälp när eleven behöver driva sitt eget arbete framåt och arbeta 

med svårare matematikuppgifter. Den yttre motivationen är bra när elever ska lösa enklare 

uppgifter, till exempel rutinuppgifter, för att effektivisera genomförandet av uppgifterna 

(Deringol, 2018). Det finns en tydlig skillnad på inre och yttre motivation där det oftast är den 

inre motivationen som elever bör ha för att lyckas så bra som möjilgt (Muhrman & Samuelsson, 

2018). Butterworth (1999) hävdar att den yttre motivationen kan vara en väg att gå för att nå 

inre motivation hos eleverna. När eleverna får flera små belöningar eller beröm blir det något 

positivt för eleverna och på så sätt kan eleven nå inre motivation genom den yttre motivationen 

(Butterworth, 1999). Deci, Koestner och Ryan (2001) skriver att för att nå den inre 

motivationen ska det skapas en meningsfull lärandemiljö istället för att locka med yttre 

motivationsfaktorer som Butterworth (1999) menar. 

3.2 Faktorer som bidrar till att elever tappar motivation  

Det finns flera faktorer som kan bidra till att elever tappar motivationen (Jenner, 2004). Nedan 

beskrivs två av dessa, elevers misslyckande kring uppgifter och brist på stöd.  

3.2.1 Misslyckande kring uppgifter  

Jenner (2004) beskriver att motivationen kan minska om en elev vid upprepade tillfällen 

misslyckas med sina uppgifter i matematik. Vissa elever har en inställning att de kan klara av 

det mesta, om de bara anstränger sig tillräckligt mycket. Andra elever som har gjort flera 

misslyckanden med olika uppgifter känner inte någon meningsfullhet med att göra den nya 

uppgiften, eftersom chansen att lyckas känns liten (Jenner, 2004). I en granskning som 

Skolverket (2003) gjort kan vi läsa att en del elever ofta lade skulden för sina misslyckande på 

sig själva. Detta innebär att genom att hjälpa och stötta eleverna kan lärare förhindra en 

minskning av motivation. När eleven får det stöd den behöver och samtidigt känner en tillit till 

läraren vågar eleven ta sig an uppgifter på en högre nivå (Cronqvist, 2021).   
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3.2.2 Brist på stöd  

Elever motiveras av olika skäl och på olika grunder. Cronqvist (2021) skriver att känslor kan 

aktivera och passivisera elever. Det är inte bara bra känslor som aktiverar och dåliga känslor 

som passiviserar utan respektive känsla kan leda till båda delarna. På följande sätt kan bra 

känslor både aktivera och passivisera. En elev skriver ett bra resultat på ett prov i matematik 

vilket leder till att motivationen ökar och eleven vill fortsätta att göra bra ifrån sig, eller eleven 

känner sig nöjd med detta och slutar kämpa (Cronqvist, 2021). Skulle eleven skriva ett dåligt 

resultat kan eleven finna någon sorts motivation i att vilja lyckas bättre nästa gång, aktivering, 

eller ger hen upp och tycker att det inte är någon idé att fortsätta eftersom hen ändå inte kan 

något, passivisering. I det sistnämnda skedet behöver eleven stöd i undervisningen för att 

komma ur denna passivisering. När stödet blir aktivt från läraren stärks självförtroendet och 

motivationen vilket bidrar till att eleven kommer över de hinder som utan lärarens hjälp hade 

känts omöjliga (Muhrman & Samuelsson, 2018). 

3.3 Faktorer som bidrar till att elever ökar motivationen  

Det finns flera faktorer som bidrar till att elever ökar motivationen till matematik (Muhrman 

& Samuelsson, 2018). I detta avsnitt beskrivs hur känslan av att lyckas, lärarens kunskap, 

engagemang och inställning, formativ bedömning samt stimulerande verktyg och arbetssätt 

påverkar elevernas motivation.  

3.3.1 Känslan av att lyckas  

Muhrman och Samuelsson (2018) skriver om vikten att lyckas och känna sig lyckad för att 

eleven ska öka sin motivation. Uppgifterna behöver vara utmanande för den enskilda eleven så 

att skolarbetet känns meningsfullt (Muhrman & Samuelsson, 2018). Jenner (2004) skriver om 

Kurt Lewin, forskare inom kognitiv teori, som gör en liknelse mellan elevens motivation och 

en våg. I den ena vågskålen läggs elevens tankar om att hen kommer att misslyckas och i den 

andra skålen läggs tankar om att lyckas. Det är sedan den skål som väger tyngst som påverkar 

eleven. Att få lyckas och klara av saker kan vara en stor faktor för att hitta tillbaka till elevens 

vilja (Jenner, 2004). Däremot är det viktigt att ha i åtanke att det inte bara handlar om vad 

läraren ser att eleven kan, utan även elevens egen känsla av kompetens. Även Skolverket 

(2003) skriver att känslan att lyckas är motiverande och känslan av att misslyckas leder till 

tappad motivation.  

3.3.2 Lärarens kunskap, engagemang och inställning  

Muhrman och Samuelsson (2018) skriver om läraren som en betydelsefull faktor för att 

eleverna ska öka motivationen i matematikämnet. Lärarens kunskap, inställning och 
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engagemang till ämnet påverkar elevernas inre och yttre motivation. Läraren måste besitta goda 

ämneskunskaper för att kunna möta eleverna på deras enskilda nivåer och utifrån deras egen 

förmåga. När lärarens ämneskunskaper är goda ökar sannolikheten att eleverna möter 

utvecklande uppgifter genom flera olika didaktiska tillvägagångssätt (Muhrman & 

Samuelsson, 2018). Lärarens didaktiska kompetens speglar sig i elevernas förståelse till 

uppgifterna, vilket hjälper eleverna att behålla nyfikenheten att lära sig. Genom lärarens 

engagemang och inställning menar Muhrman och Samuelsson (2018) att elevernas intresse och 

motivation även kan öka beroende på hur läraren talar om ämnet. Lärarens verbala språk och 

kroppsspråk har stor betydelse för att eleverna ska bli engagerade till ämnet. De beskriver 

vidare hur en positiv relation mellan lärare och elev kan påverka elevernas attityd till 

matematikämnet, vilket i sin tur kan vara avgörande för om motivationen i matematik påverkas 

negativt eller positivt.   

En annan motivationsfaktor som har visat sig vara nära kopplad till motivation i matematik är 

lärarens förväntningar på eleven (Holden, 2001; Muhrman & Samuelsson, 2018). Det är 

lärarens engagemang som skapar förväntningar och när dessa förväntningar är positiva skapas 

goda möjligheter till motivationshöjande undervisning. Holden (2001) menar att 

förväntningarna ska vara positiva men även höga sett utifrån varje enskild elevs förutsättningar.  

När en lärare visar entusiasm och positivitet till elevens prestationer, både under arbetet och 

efteråt genom positiv återkoppling, blir eleven mer aktiv i sina arbetsuppgifter och 

motivationen till arbetet stärks genom ökad självkänsla (Jenner, 2004). Jenner (2004) menar 

att en bidragande faktor för att eleverna ska öka sin motivation är att läraren ger beröm på 

elevernas uppgifter oavsett svårighetsgrad. Å andra sidan påpekar Muhrman och Samuelsson 

(2018) att det är viktigt att beröm ges vid ett tillfälle där eleven känner att prestationen förtjänar 

beröm och att det blir genuint från läraren. Ges beröm efter en väldigt enkel uppgift kan 

motivationen påverkas negativt. Läraren behöver därför kunna avgöra när beröm ska ges så att 

det påverkar eleverna på ett positivt sätt (Muhrman & Samuelsson, 2018). 

3.3.3 Formativ bedömning  

Formativ bedömning består av respons och feedback som berättar för eleven hur den ska arbeta 

vidare för att utvecklas i riktning mot elevens uppsatta mål (Muhrman & Samuelsson, 2015). 

Lärarens formativa bedömning är viktig att presentera för eleverna eftersom den påverkar den 

inre motivation och bidrar till att eleverna anstränger sig (Muhrman & Samuelsson, 2018). 

Green (2021) menar att den feedback som eleverna får leder till att de göra ett nytt försök och 

kämpar vidare. Det är viktigt att den formativa bedömningen läraren ger är kopplad till elevens 

inlärningsprocess och inte till personen i fråga (Muhrman & Samuelsson, 2015). För att det ska 
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bli en positiv inverkan på elevens motivation behöver den formativa bedömningen förmedlas 

till eleven så att hen blir medveten om hur det egna lärandet i matematik kan utvecklas 

(Bandura, 1997). Genom denna bedömning utvecklas den individuella kunskapsnivån utifrån 

var den enskilda individen befinner sig i nuläget (Bandura, 1997).  

3.3.4 Stimulerande verktyg och arbetssätt   

Varje elev är unik och lär sig matematik på olika sätt. Genom lektioner som stimulerar kan 

motivationen och förståelsen till matematiken öka och påverka elevernas engagemang 

(Muhrman & Samuelsson, 2015). Vad elever föredrar för arbetssätt varierar. När lektioner 

består av genomgångar i helklass känner sig vissa trygga, samtidigt som andra elever känner 

motsatsen (Muhrman & Samuelsson, 2015). Flera elever föredrar arbete i mindre grupper mer 

än det ovannämnda arbetssättet eftersom de lär sig bäst genom att diskutera uppgifterna. 

Genom att läraren varierar arbetsmetoder och arbetar med olika verktyg kommer flera elever 

känna sig bekväma vilket i sin tur kan påverka elevernas intresse, engagemang och förståelse 

kring uppgifterna (Muhrman & Samuelsson, 2015).  

En annan anledning till att variera arbetssätt är att skapa möjligheter för att låta eleven förstå 

vilket arbetssätt som fungerar bäst för den enskilde (Muhrman & Samuelsson, 2015). Genom 

att enbart räkna i matteboken blir det svårare för eleven att upptäcka sina egna 

inlärningsstrategier. Därför bör arbetssätt variera för att också skapa möjlighet för eleverna att 

testa på nya sätt att lära sig matematik vilket Muhrman och Samuelson (2015) menar görs bäst 

tillsammans med andra. Muhrman och Samuelsson (2018) beskriver hur elever kan få en bättre 

förståelse till matematiken när eleverna arbetar med uppgifter som de kan relatera till, 

verklighetsbaserade uppgifter. Förståelsen blir bättre eftersom eleverna vid dessa tillfällen kan 

ta till sig kunskapen enklare, intresset ökar och därmed motivationen. När elever tycker att 

arbetet är roligt så arbetar de mer och vill prestera bättre (Holden, 2001).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Studien utgår ifrån två teorier som beskrivs i detta avsnitt. Den första som beskrivs är den 

sociokulturella teorin och till den presenteras också den proximala utvecklingszonen. Den 

andra teorin som studien utgår ifrån är socialkonstruktivismen. 

4.1 Sociokulturell teori 

Studien syftar till att undersöka hur lärare i matematikklassrum i årskurs 4–6 arbetar för att 

eleverna ska öka motivationen till matematik, samt för att eleverna inte ska tappa motivationen 

till matematik. En faktor som visar att elever tappar motivationen är att de misslyckas med 

uppgifter, medan en faktor som bidrar till ökad motivation är att eleverna lyckas (Muhrman & 

Samuelsson, 2015). Med hjälp av den sociokulturella teorin, som går ut på att människor lär i 

samspel med varandra (Vygotskij, 1930; 1995), kan läraren öka och behålla elevernas 

motivation eftersom de kan ta hjälp av varandra och dela kunskap och på så sätt blir det 

sociokulturella perspektivet relevant för vår studie.. Eleverna kan alltså arbeta i grupp och dela 

med sig av sin kunskap till varandra samt diskutera matematik när de arbetar tillsammans. En 

av de fem förmågorna inom matematiken är kommunikation (Skolverket, 2019) och det är 

därför viktigt att eleverna får möjlighet att träna på detta. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

både eleven och läraren viktig (Cederberg-Scheike, 2020). Det är läraren som planerar 

undervisningen och på så sätt kan skapa möjligheter för eleverna så att de kan samarbeta och 

kommunicera med andra. Vygotskij (1986) menar att det är lärarens uppgift att stötta och 

tillhandahålla med det material som behövs för att kommunikation ska kunna motivera 

eleverna. Även den sociala miljön blir viktig utifrån det sociokulturella perspektivet eftersom 

våra tankar kommer där ifrån (Vygotskij, 1999 i Andersson, 2014). Klapp (2015) menar att det 

är i samband mellan eleven och miljön som lärandet sker. Även Klapp skriver (2015) hur 

människor som på något vis känner en samhörighet, som i skolsammanhang är klasskamrater, 

utvecklas med hjälp av varandra. När eleverna tappar motivationen kan läraren förstå eleverna 

utifrån den sociokulturella teorin, vilket läraren gör genom att bemöta eleven med respekt, vara 

en god lyssnare och skapa förutsättningar i klassrumsatmosfären (Claesson, 2007). 

4.1.1 Proximala utvecklingszonen 

Vygotskij menar att människan ständigt är under utveckling och ett av hans mest kända begrepp 

är den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2015). När elever lär i samspel med andra behöver 

de någon form av stöttning utifrån, någon som modellerar, är en förebild eller ger hjälp på 

traven (Vygotskij, 1978). ”Det som ett barn kan göra med lite hjälp i dag kan det göra själv i 

morgon” (Vygotsky, 1978, s.87). Vygotskij (1978) menar att den proximala utvecklingszonen 

är gapet mellan det eleven kan göra på egen hand och upp till den nivån som eleven kan nå 
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med stöttning. Den sistnämnda nivån kan ses som utmaningszonen (Halliday, 1993) där 

eleverna lär sig nya saker. För att beskriva den proximala utvecklingszonen ger Säljö (2015) 

ett exempel på att när människan kan addera ensiffriga tal skapar det en grund och människan 

kan lära sig mer om addition med hjälp av den tidigare kunskapen hon besitter. I Säljös exempel 

skulle det kunna vara en matematiklärare eller en klasskamrat. Den personen ska då hjälpa, 

eleven i detta fall, genom att förklara hur hon ska göra vilket resulterar i att eleven klarar det 

med visst stöd. Efter ett tag med stöd, kommer eleven att klara det på egen hand och då är det 

dags för nya utmaningar och ta ett steg till i utvecklingen (Säljö, 2015).   

4.2 Socialkonstruktivismen  

Även Piaget menar att lärande sker i samspel med andra (Piaget 1972, refererad i Lillemyr, 

1999). Socialkonstruktivismen har som utgångspunkt i Piagets teori om konstruktivismen, men 

den stora förebilden inom socialkonstruktivismen är Lev Vygotskij (Claesson, 2007). I tidigare 

forskning om stimulerande verktyg och arbetssätt beskrivs det att eleverna ökar sin motivation 

genom att läraren erbjuder en varierande undervisning. Denna teori utgår ifrån den enskilda 

eleven där den första grundhypotesen, enligt Björkqvist (1993), är att eleven själv behöver vara 

aktiv och då krävs en motivation hos den enskilde individen. Läraren ska inte överföra kunskap 

till eleverna utan istället erbjuder läraren en undervisning som leder till att eleverna tar egna 

initiativ till att bli aktiva (Klapp, 2015). Matematikinlärning som sker enligt den 

socialkonstruktivistiska teorin handlar inte om att läraren förklarar hur en uträkning till en 

uppgift ska utföras. Inom den socialkonstruktivistiska teorin är det viktigt att eleverna får 

möjligheter att själva tänka och sedan diskutera med andra elever när läraren lyssnar och 

försöker förstå hur de tänker (Claesson, 2007). När eleverna får testa själv istället för att läraren 

berättar exakt hur det ska gå till präglas undervisningen av socialkonstruktivism. Piaget menar 

att barnen själva ska få upptäcka sin egen kunskap (Claesson, 2007). Om läraren berättar något 

för eleverna som de hade kunnat ta reda på själv och förstått på egen hand kan detta påverka 

elevernas kunskapsinlärning negativt. Utgår vi från detta blir det viktigt att eleverna själva får 

vara aktiva för att ta till sig kunskap. Kopplat till detta ställer sig Piaget frågande till 

undervisning där läraren överför kunskapen till eleverna. Piaget säger “Kom ihåg att varje gång 

man alltför tidigt undervisar ett barn om något som barnet kunde kommit underfund med på 

egen hand, så hindras barnet från att upptäcka detta och därför också från att förstå det fullt ut” 

(Säljö 2015, s.49). 

Lärare ska ge eleverna flera möjligheter till lärande. Har en elev missuppfattat någon kunskap 

är det viktigt att läraren ger eleven fler chanser att ta till sig den rätta kunskapen där eleven får 

möjligheter att förändra sin uppfattning så den blir korrekt (Claesson, 2007). På så sätt öppnar 
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läraren upp för att eleverna ska få chans att lyckas, som är en faktor som nämns i tidigare 

forskning (3.2.1) för att öka elevernas motivation. Att kunna innebär, inom 

socialkonstruktivismen, att kunna använda sig av sina erfarenheter och relatera till det man kan 

i nya sammanhang (Claesson, 2007). Teorin blir aktuell för studien då deltagarna har gett oss 

svar på hur de arbetar för att stärka elevernas motivation och hur eleverna med motivationen 

själva blir aktiva i deras inlärning.  
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5. Metod och material 

Studien utgår ifrån observation som följs upp av en semisturkurerad intervju. De som deltagit 

i studien är sex stycken lärare som undervisar i matematik i årskurs 4–6. Här presenteras val 

av metod, urval, insamling och bearbetning av data samt etiska överväganden.  

5.1 Metodval och urval 
Vi har valt att använda oss av en systematisk observation som följs av en semistrukturerad 

intervju. Anledningen till att valet av metod föll på systematisk observation följt av en 

semistrukurerad intervju var för att undersökningen rör komplexa frågor med flera möjliga svar 

(Denscombe, 2018). Svaren som vi fått skiljer sig beroende på situation och individ vilket gör 

att en enkätundersökning inte hade gett utrymme för de olika svaren som krävdes för att få svar 

på studiens frågeställning (Denscombe, 2018). Under intervjun fanns även möjlighet att ställa 

följdfrågor som inte hade varit lika möjligt vid en enkätundersökning. Under observationen var 

fokus att få svar på den första frågan till studien, Hur motiverar lärare elever i matematik? Den 

efterföljande intervjun har gett förtydligande svar på frågan men även svar på den andra frågan, 

Hur arbetar lärare för att elever inte tappar motivationen till matematik?.  

Observationen har ägt rum i naturliga miljöer vilket innebär att det som sker i klassrummet 

hade skett oavsett om observatörer närvarat eller inte. För att så lite som möjligt störa det 

vardagliga arbetet i klassrummet har observatörerna tagit tre saker i beaktning (Denscombe, 

2015): 

1. Inta en diskret placering i klassrummet men som inte hindrar observatören att få en 

helhetsblick.  

2. Undvika att interagera med personerna i rummet.  

3. Ju längre tid observatören befinner sig där, desto mer naturligt blir det för personerna 

runt omkring.  

Observatörerna har i de sex olika klassrummen intagit en diskret placering och observerat 

läraren under en matematiklektion. Under tiden har observatörerna antecknat i ett 

observationsschema utan att interagera med personerna i rummet. Ett observationsschema har 

skapats så att observationen skulle bli systematisk eftersom inget viktigt skulle missas då 

studien skrivs av två olika skribenter (Denscombe, 2018). Att observera utan detta schema 

kunde lett till att skribenterna hade fokuserat på olika saker och därför har ett 

observationsschema (Bilaga 2) skapats för att minimera den risken (Denscombe, 2018). De 

faktorer som visat sig genom tidigare forskning (punkt 3) är det som ligger till grund för 

observationsschemat. Det är faktorer som har visat sig att öka elevernas motivation men även 
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de faktorer som kan minska motivation till matematik. Observationsschemat är även kopplat 

till de teoretiska utgångspunkterna för studien, det sociokulturella perspektivet och 

socialkonstruktivismen. Schemat leder skribenterna till att titta efter hur eleverna arbetar, till 

exempel om de arbetar i grupp men även hur aktiva eleverna är med uppgifterna och vad som 

händer om de inte är det. 

Efter observationerna intervjuades dessa sex lärare med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 3). 

De som deltagit är personer som har god insikt i skolan då de undervisar nu och är legitimerade 

lärare vilket innebär att informationen som framkommit i undersökningen gynnade studien 

(Denscombe, 2018).  

5.2 Insamling av data 
För att säkerställa att skribenterna observerade samma saker under alla observationstillfällen 

användes observationsschemat (bilaga 2) (Denscombe, 2018) för att undvika att viktiga 

händelser missades. Denscombe (2018) framhåller att ett observationsschema kan vara till stor 

hjälp vid en observation i en miljö där många händelser sker samtidigt. Han menar då att det 

är tvunget att välja ut vissa saker som det ska fokuseras på. Därför är schemat baserat utifrån 

studiens frågeställning, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (bilaga 3) som bestod av flera öppna 

frågor som skulle tas upp. Studiens frågeställningar har brutits ner i mindre men fler frågor som 

intervjun baseras på. För att säkerställa att intervjun besvarade frågor med tydlig koppling till 

studiens frågeställning granskades den kritiskt vid flera olika tillfällen av oss skribenter genom 

att djupdyka i frågorna och fundera ut möjliga svar som skulle kunna komma från deltagarna. 

Granskningen fortsatte genom att använda en testperson för en pilotundersökning. 

Testpersonen fick då besvara frågorna för att garantera att svaren skulle tillföra studien. 

Frågorna skulle erbjuda utvecklande och öppna svar för att studiens frågeställningar skulle 

kunna besvaras med hjälp av den insamlade empirin. Vilka följdfrågor som ställdes berodde 

på hur deltagaren svarade. Genom att få möjlighet att ge utvecklande och beskrivande svar får 

deltagaren chans att berätta hur hon agerar i situationer och vilka faktorer hon använder för att 

öka elevernas motivation och hur de arbetar för att eleverna inte ska tappa motivationen till 

matematik (Denscombe, 2018). För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna och inte 

missa viktiga aspekter blev deltagarna tillfrågade om de accepterade att intervjun spelades in. 

Samtliga godkände detta vilket gjorde att intervjuerna senare kunde transkriberas och på ett 

enklare sätt analyseras.  
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5.3 Bearbetning av data 
Efter att observationen och intervjun hos varje deltagare var gjord transkriberades intervjun. 

Totalt har 134 minuter transkriberats och 240 minuter lektion har observerats under sex 

tillfällen. Anteckningarna från observationerna tittades igenom så att allt var tydligt och 

begripligt till den dagen det skulle sammanställas och analyseras. Därefter valdes citat ut 

utifrån syfte och frågeställning som sammanställdes i ett dokument. När detta gjorts hittades 

likheter och skillnader mellan deltagarnas svar. Svaren kategoriserades utifrån studiens 

frågeställning, vad som får eleverna att öka sin motivation och vad som kan göra att de tappar 

motivation till matematik. Underkategorier skapades sedan utifrån de faktorerna som visat sig 

påverka motivationen för att på ett så bra sätt som möjligt kunna presenteras som ett 

sammanhängande resultat. Att intervjuerna var transkriberade och uppdelade gjorde det även 

enklare att kunna analysera resultatet. Analysens underrubriker tar avstamp i studiens 

frågeställningar som handlar om hur man ökar elevernas motivation i matematik, samt hur man 

arbetar för att eleverna inte ska tappa motivationen till matematik. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
Undersökningen riktade sig mot lärare som undervisar elever i matematik. Deltagarna fick 

innan observation och intervju ut ett informationsbrev (Bilaga 1) där syftet med 

undersökningen fanns framskrivet. Deltagarna fick därmed göra ett aktivt val att medverka i 

undersökningen. I informationsbrevet beskrivs också hur deltagarnas anonymitet säkras genom 

att de genom hela studien benämns som en bokstav istället för deras namn. I brevet nämns även 

hur det insamlade materialet kommer att användas och förvaras (Denscombe, 2018) och att när 

studien är godkänd och publicerad kommer materialet förstöras.  

För att handla etiskt korrekt följer studien GDPR och endast den data som är relevant samlas 

in (Denscombe, 2018). Den data som är intressant och som har samlats in var 

sammanfattningsvis vilka strategier läraren använder i klassrummet för att öka elevernas 

motivation och hur läraren ser på en motivationshöjande undervisning i matematik. I intervjun 

kommer inga personliga frågor ställas. 
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6. Resultat   
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet har delats in i olika kategorier som är 

baserade på den tidigare forskningen, men också utifrån studiens frågeställningar. Studiens 

deltagare kommer hädanefter benämnas som A, B, C, D, E och F. 

6.1 Lärarens kunskap, engagemang och inställning 
Lärarens engagemang är en av de faktorer som har visat sig att öka elevernas motivation i 

matematik (Muhrman & Samuelsson, 2018). Därför presenteras nu hur deltagarna tycker det 

är att undervisa i matematik och kort om vilka förutsättningar respektive lärare har. Lärare A, 

B, D och F undervisar just nu i en klass i flera olika ämnen medan C och E undervisar i färre 

ämnen men i flera klasser. Lärare A och B är endast behöriga i matematik i klass F-3 men 

övriga har behörighet till mellanstadiet där de arbetar. Lärare A och F upplever 

matematikämnet som ett roligt ämne att undervisa i men behöver mycket stöd av boken. Vidare 

nämnde lärare A flera gånger under intervjun att hon känner sig dålig som matematiklärare. 

Lärare B uttryckte att hon tycker det är både roligt, jobbigt, lätt och svårt. Vidare berättade B 

att matematik inte är hennes starkaste sida “men så länge där på den nivån som det är nu 

fungerar det”. Lärare C som undervisar i färre ämnen men i fler klasser tycker att matematik är 

roligt att undervisa i. Hon berättade däremot att “matten får stryka med för att no:n tar mycket 

av min planering” och C menade att det istället blir lätt att följa läroboken istället för att planera 

något eget. Lärare D och E visade däremot upp ett stort engagemang till matematiken och lärare 

D beskrev det som ”det roligaste”. Lärare E uttryckte det som såhär när hon fick frågan om hur 

hon tycker det är att undervisa i matematik:   

Jag älskar ju det. Men jag kan ju bli lite lyrisk när man märker att wow nu kom de på hur man 

skulle göra, de fattade vinken. Vet inte om du tänkte på lappövningen de gjorde här när du kom 

in direkt. När vi gjorde den första gången med addition så blev det så bra. Det blev en pling för 

alla. Så det älskar jag ju. Sen när det blir lite klurigt och eleverna frågar hur man kan göra där, 

om man kan lösa den på något annat sätt, varför gjorde du så? Det kan jag gå igång på. (Lärare 

E) 

  

6.2 Elevernas motivation och kommentarer från observationer 
Lärare C beskrev att det kan finnas elever som upplever arbetet i matematikboken som 

enformigt men samtidigt tryggt. C nämnde senare att “de elever som tycker att de är dåliga på 

matematik kan tycka att det är jobbigt men även de som tycker det är lätt kan bli uttråkad av 

den anledningen och ibland känna att undervisningen kan bli enformig”. Lärare A och B stämde 

in i det lärare C sa, att för flera av deras elever är matematikboken en trygghet för att på så sätt 

vet eleverna vad som ska göras. Lärare E beskrev en stor skillnad på årskurs fyra jämfört med 
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årskurs sex som hon undervisar i. I fyran, berättade E, att “där svarar de ju nästan innan jag 

ställt frågan medan i sexan pustas det så fort matematik nämns”. E berättade att hon märker att 

motivationen minskar under årskurs 4–6 och påstår att det praktiska som funnits på lågstadiet 

uteblir på mellanstadiet. Vidare menade hon att det finns en förklaring till det och hänvisar till 

kunskapskraven där det ställs krav på förmågan att kunna förklara och visa hur ett tal räknas 

ut.  

Kommentarer som uppmärksammats från eleverna under observationen skiljer sig markant åt. 

På lärare B:s lektion, när eleverna skulle uppskatta vikt på olika föremål, kunde kommentarer 

som “känns som jag kommer ha jättefel på alla” och “jag är sämst på att uppskatta” höras. På 

E:s lektion som innehöll en lek hördes kommentarer som “YES!”, “Ja sextusen!!” och en som 

ivrigt uttryckte “Jag springer in och skriver”. 

Lärare A menade att motivationen hålls uppe genom att eleverna lyckas och förstår vad de gör. 

“När jag märker att en elev inte förstår får hon möjlighet att gå till en speciallärare för att få en 

extra förklaring” sa lärare A. När detta händer en elev som inte brukar ha svårt för matematik 

räcker det oftast med att hen går till specialläraren en gång uppgav A. Under observationen 

frågade lärare A sin klass om någon kunde förklara vad vinkelsumma var. Då svarar en elev 

“det är det vi räknar i boken”. I intervjun tar deltagaren upp det här och hon är en av de som 

själv säger att de använder boken för mycket. Hon berättade i intervjun att elevens kommentar 

är ett tydligt tecken på detta och menar att det finns ingen verklighetsanknytning till det de gör. 

Hon berättar vidare att de skulle behöva arbeta mer praktiskt, vilket de ska göra. Hon nämner 

i slutet av intervjun att ibland får eleverna lära sig tekniken på hur något, i detta fall 

vinkelsumman, räknas ut och förståelsen får komma lite senare. 

6.3 Lärarnas strategier för att motivera eleverna 
Samtliga lärare lockar genom olika strategier för att motivera eleverna. Lärare A lockade sina 

elever med att låta dem bestämma hur stor vinkel läraren ska rita på tavlan. Hon lät också dem 

rita egna vinklar på små whiteboardtavlor istället för med vanligt papper och penna. Lärare A 

belönade eleverna när de var klara med dagens uppgifter. Vad eleverna får göra då är olika. 

Vissa får göra något valfritt på datorn medan någon har en svårare matematikbok. Lärare B lät 

eleverna arbeta praktiskt med vikt och på så sätt lockas eleverna till att uppskatta vikten för att 

senare själva få väga de saker som de uppskattat. Lärare C uppmuntrade eleverna att bläddra 

tillbaka för att ta hjälp av vad de tidigare gått igenom tillsammans. De elever som hon ser 

bläddra tillbaka fick en positiv kommentar av C. Samma lärare erbjuder eleverna att göra 

lektionens uppgifter i valfri ordning för att bidra till elevinflytande och locka eleverna. Inte på 

någon annan lektion som observerats har eleverna fått valmöjligheter som dessa. Lärare D 
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arbetar med cirkeldiagram och under lektionen som observerades lockade läraren eleverna 

genom att göra en undersökning om glass och till det skapa ett cirkeldiagram. Samma lärare 

tillät eleverna att lyssna på musik i hörlurar under tiden de arbetade enskilt. Lärare E lät 

eleverna få leka en lek som hon vet att de uppskattade förra gången de gjorde den. Eleverna 

motiveras då att träna på positionssystemet som leken syftar till att göra. Denna lärare 

motiverade och peppade eleverna, med att precis innan leken började, visa engagemang genom 

att ropa “Är ni redo?”. Under lektionen hos lärare F observerades att läraren lockade med 

uppmuntrande ord till eleverna som “jättebra”, “super” och “ja precis”. 

Under observationen påminde lärare B eleverna om att de får ta hem och arbeta vidare hemifrån 

om de inte hinner till en viss sida. En elev svarar snabbt tillbaka “men det är mycket att rätta 

så jag hinner inte” och läraren svarade “ja men då får du ta hem. Vi har flera kapitel vi ska 

hinna med också”. Efter dialogen mellan lärare och elev sätter sig läraren hos den här eleven 

och ger extra stöd men såg även till att eleven inte skulle tappa fokus. På detta sätt hann eleven 

med allt hen skulle och behövde inte göra något hemma. Även lärare F påminde eleverna vid 

tre tillfällen på ett sätt som motiverar några elever till att använda lektionstiden på rätt sätt. 

Första gången om arbetsro, sedan att de inte skulle gå runt i klassrummet och störa andra elever, 

samt vid ett tillfälle ropa en elevs namn över klassrummet med kommentaren “du får sitta inne 

på rasten och arbeta”. 

Tre av deltagarna använde sig av filmer för att på så sätt ibland låta eleverna lyssna på någon 

annans röst under genomgången. Lärare E nämnde också att det samtidigt blir bra att visa en 

film för att eleverna får se bilder istället för att läraren ritar på tavlan under genomgången. 

Lärare A och B får eleverna aktiva under genomgångarna genom att de får gå fram och räkna 

på tavlan. Lärare E använder små whiteboards där varje elev får varsin under genomgången. 

6.4 Arbetssätt 
Fem av sex lärare som har observerats har haft en matematiklektion där eleverna har fått en 

genomgång och fått arbeta i matematikboken. En av dessa sex, lärare A, lät även eleverna göra 

en par-uppgift som inte var från boken. Det var endast lärare A och B av de sex intervjuade 

som lät eleverna samarbeta under lektionens arbete i matematikboken. Lärare B nämnde senare 

i intervjun att hon låter eleverna samarbeta av flera olika anledningar. Dels för att om en elev 

fastnar på en uppgift kan eleven istället ta hjälp av en klasskamrat om läraren inte har tid, vilket 

gör att eleven inte behöver stanna upp och vänta. Genom detta arbetssätt får eleverna möjlighet 

att lära av varandra och får möjligheten till att diskutera matematik. Lärare B lyfte också hur 

viktigt det är att träna på att förklara och att det är när eleven kan förklara för någon annan som 
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hen skapar större förståelse för vad den gör. Lärare E ägnade lektionen åt en lek utomhus som 

innehöll lagarbete, rörelse, talsortsräkning och kontrollräkning med miniräknare. 

Flertalet lärare (A, B, C, D och F) berättade att de utgår från matematikboken och tre av dem 

beskrev att de använde sig av matematikboken för mycket. Samtliga lärare från studien beskrev 

att deras matematiklektioner baserades på ett område i taget, men att uppgifterna 

individualiserades för att ibland öka svårighetsgraden. Intervjun och observationen visade att 

fem av lärarna var flexibla när det kom till vilka uppgifter som skulle göras. Lärare C, D och F 

kunde ibland stryka uppgifter i matematikboken för att eleverna inte skulle tappa motivationen. 

Det kunde vara elever som hade svårigheter eller som tog lång tid på sig. Lärare E hade alltid 

en bas som alla skulle göra men var inte jättenoga med att alla tal behövde göras om hon märkte 

att “de fattat grejen” uppgav E. Lärare B beskrev att hon ibland kunde sätta sig med elever som 

tyckte det var svårt och lät dem göra vissa tal muntligt och berättade vidare att eleverna fick 

fler tal gjorda vid dessa tillfällen utan att det upplevdes jobbigt eller tråkigt. Lärare E som hade 

en bas som alla skulle göra hade däremot alltid en fördjupning som de som var klara med basen 

gjorde därefter. Samtliga lärare från studien avslutade alltid området med test eller diagnos. 

Lärare E uttryckte dock att hon på senare tiden endast använt sig av oförberedda prov. 

Lärare B och D hade en rutin som var återkommande under en lektion i veckan. I lärare B:s 

klassrum var det alltid matematikspel på torsdagar och lärare D hade en gång per vecka en 

“praktisk dag” där eleverna arbetade praktiskt. De två lärarna gjorde detta för att de ville öka 

motivationen hos eleverna genom att göra någonting annat än att räkna i boken. Under intervjun 

nämnde lärare E att hennes förhoppning i början av varje läsår var att hon också skulle göra 

något liknande. Hon nämnde att hon ofta funderade på att arbeta med problemlösning under en 

bestämd dag varje vecka som blev som en återkommande händelse för eleverna. När hon fick 

frågan varför det inte blev så svarade hon att “lektionerna är oftast för långa för att hålla på 

med problemlösning en hel lektion och därför blir det problemlösning då och då som ett av 

flera moment under en lektion”.  

Under observation uppmärksammades att samtliga lärare cirkulerade hos eleverna, att de var i 

närheten och gick fram till eleverna och gav dem formativ bedömning. Detta genom små korta 

kommentarer där eleverna presterat bra eller utfört uppgiften med en bra strategi samt berättade 

för dem hur de kunde arbeta vidare för att öka sin förståelse. Senare i intervjuerna beskrev 

lärare C, D och F att formativ bedömning var en pågående process och att de hoppades att de 

har gett återkoppling till eleverna omedvetet. Dessa tre lärare menade att de hade ett inarbetat 

arbetssätt där elevernas bästa var i fokus och därför hade för vana att ge en positiv kommentar 

så att eleverna ökade sin självkänsla kring ämnet. Lärare A och D berättade att de skrev ner 
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kommentarer under ett arbetsområde som resulterade i en summativ bedömning när 

arbetsområdet var slut. Lärare C, E och F beskrev att de gav en summativ bedömning efter ett 

prov eller diagnos.  

6.5 Verktyg 
I de sex klassrummen som observerats fanns material som miniräknare, tal-rad och lathunden 

för multiplikationstabellerna, som alla elever fick använda när det passade. Lathunden för 

multiplikationstabellen kunde till exempel användas när eleverna tränade på skriftliga 

beräkningar för multiplikation. Vid dessa tillfällen var det inlärningen av metoden som var i 

fokus och inte multiplikationstabellerna. Samtliga lärare beskrev att eleverna inte skulle 

hämmas i utvecklingen och skulle därför använda sig av hjälpmedel. 

Alla lärare använde sig av programmet Bingel för en variation och motivation i undervisningen. 

Lärare E nämnde att hon använde programmet för att “locka de elever som gillade att sitta vid 

datorn” och att det “blev enklare för de elever som ville arbeta hemifrån”. Hon beskrev också 

att några elever blev motiverade av Bingel eftersom eleverna tjänar in mynt efter att de klarat 

ett moment. För mynten kan de köpa nya kläder till sin avatar vilket motiverar dem till att klara 

moment och på så sätt tjäna mynt. När intervjuaren frågade om hon trodde att spelet stärkte 

deras inre eller yttre motivation svarade lärare A att hon trodde att det påverkade den yttre 

motivationen. Hon menade att eleverna ville klara banan, att producera, och gjorde eleverna 

fel så lades ingen energi på att förstå vad som blev fel. Lärare A fortsatte med att berätta att 

eleverna såg Bingel som en belöning som påverkade deras yttre motivation vilket lärare B 

instämde i.  

6.6 Lärarnas svar på varför motivationen minskar i årskurs 4–6 
När frågan ställdes till lärarna om de upplevde att motivation till matematik minskade i årskurs 

4–6 svarade lärare C, D och F att de inte hade reflekterat över situationen. När de blev 

informerade av skribenterna att en studie från Skolverket (2003) visade detta kunde de ändå ge 

sina tankar kring vad de kunde bero på. Fem av sex lärare (A, B, C, D och E) påpekade att 

anledningen till att motivationen minskade i årskurs 4–6 kunde ha att göra med att den praktiska 

matematiken minskar och det blev mer att skriva för eleverna. Lärare A, D, E och F trodde 

också att det berodde på att nivån i matematiken blev högre. Lärare E menade att eleverna 

tyckte det blev jobbigare nu för att kraven blev högre och de måste visa hur de tänkte. Samma 

lärare upplevde också se en stor skillnad på motivationen från årskurs 4 tills de går i årskurs 6. 

Hon märkte också skillnad på klassens motivation när det var en elev som hade en högre 

ställning i gruppen som visade en svag motivation, automatiskt sänktes då generellt 

motivationen i klassen. Lärare D såg ingen stor skillnad utan upplevde att elever kunde ha det 
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svårt oavsett årskurs. Däremot trodde hon att det var i mellanstadiet som eleverna utvecklades 

och “vissa elever kommer in i förpuberteten och tankar kan vara på andra ställen än matematik” 

sa D. 
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7. Analys 
I detta avsnitt analyseras det presenterade resultatet. Analysen utgår ifrån de faktorer som 

presenteras i tidigare forskning, samt utifrån studiens teoretiska ramverk.   

7.1 Resultatanalys 
I tidigare forskning kan det läsas att lärarens kunskap, engagemang och inställning spelar en 

stor roll för elevernas motivation till matematiken. Under intervjuerna framkom det att samtliga 

lärare ansåg att det var roligt att undervisa i matematik vilket tyder på att alla lärare i studien 

har en bra inställning till ämnet. Dock var det stor skillnad på lärare A, B, C och F:s jämfört 

med D och E:s engagemang i matematiken. I resultatet återges ett citat från lärare E som visade 

ett engagemang som stack ut. Även lärare D gjorde detta i intervjun. Lärare E undervisade 

endast i matematik och naturvetenskap, samt två lektioner idrott i veckan, vilket kan ha en 

inverkan på hur engagerad och vilken kunskap hon hade till ämnet. Lärare A och B var inte 

behöriga och beskrev att det ibland kunde bli svårt. Det var däremot lärare A och B:s arbetssätt 

som mest kunde kopplas till den sociokulturella teorin. De låter eleverna samarbeta, dels för 

att hjälpa varandra och utvecklas mer men även för att öka elevernas motivation. De övriga 

lärarna använde andra knep för att öka elevernas motivation i matematik. Lärare C använde sig 

av uppmuntrande kommentarer till eleverna och gav dem frihet och ansvar genom att låta de 

själva välja vilken ordning de skulle göra lektionens moment i. Detta gjorde att eleverna blev 

aktiva i sin egen inlärning och hade en stark koppling till det socialkonstruktivistiska där 

individen behöver ta egna initiativ för att utvecklas. Det socialkonstruktivistiska arbetssättet 

bygger på att eleverna har en egen vilja och en motivation. Läraren finns runt om som stöd men 

det är eleven själv som behöver vara aktiv. Läraren skriver upp flera saker på tavlan och 

eleverna väljer vilken de vill börja med. På detta sätt kan eleverna motiveras mer på 

individnivå. De som vill kan välja att börja med den som de tycker är roligast. De elever som 

blir motiverad över att ha något kul att se framemot kan spara den till sist. På detta sätt får 

eleverna ett ansvar och en frihet samtidigt som eleverna testar sig fram och ser vad som 

motiverar dem mest och sedan kan välja det sätta som motiverar just dem på bästa sätt. 

Elevinflytande, som detta kan ses som, är det ingen annan lärare i studien som berör, varken 

under observationerna eller intervjuerna.  

Två av lärarna i studien hade valt en lektion i veckan där de gjorde något med eleverna som 

var återkommande. För lärare B var det alltid matematikspel på torsdagar och för lärare D:s 

elever återkom “praktiska dagen” en gång i veckan. Lärarna hade valt att göra såhär för att öka 

elevernas motivation med något som lockade dem. Flertalet lärare i studien (C, D och F) 

menade att rutiner var viktigt att ha i klassrummet men var alla noga med att det inte betydde 
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att alla lektioner såg likadana ut. Det som lärare B och D genomförde varje vecka kunde ses 

som ett tydligt exempel på en rutin men som inte innebär att eleverna upplever det enformigt. 

Lärare E undervisade i en grupp där elevernas motivation till matematik är hög. Det var en 

klass som gärna hade genomgångar, var med och svarade i helklass och gärna räknade i 

matematikboken, samtliga i klassen hade en positiv inställning till matematik. Det var, 

troligtvis, däremot Lärare E:s förtjänst att gruppen såg ut såhär. Hon använde sig både av 

genomgångar, filmer, färdighetsträning, spel och problemlösning. Lärare E var noga med att 

det skulle finnas ett syfte till att de spelade spelet. Hennes noggrannhet med att alltid ha ett 

syfte med aktiviteterna och en varierande undervisning kan ha att göra med att eleverna har en 

stor motivation till ämnet.  

En faktor som kan göra att eleverna tappar motivation är att de inte får tillräckligt med stöd 

(Muhrman & Samuelsson, 2018) vilket lärare A arbetade för att undvika. Hon hade flera elever, 

som hon själv uttryckte det “duktiga skolflickor”, som i lågstadiet och början av mellanstadiet 

tyckte att matematiken var enkel. Nu i slutet av årskurs 5, berättade lärare A att det ibland 

kunde bli för svårt för dessa flickor. A hade direkt, vid dessa tillfällen, låtit dem gå till en 

speciallärare för att de ska kunna få en extra genomgång. Läraren berättade att det krävdes 

oftast bara den extra genomgången och sen förstår de igen. Lärare A gjorde detta för att 

eleverna som hade motivation till matematik inte skulle halka efter och tappa motivationen på 

grund av att de inte förstod. På så sätt förebyggde lärare A att eleverna inte tappar motivationen 

till matematik.  

Lärarna från studien motiverade eleverna på olika sätt. Observationerna och intervjuerna visade 

att några lärare belönar sina elever med spel när de var klara med uppgifterna. Detta var dock 

en belöning eleverna fick beroende på hur snabbt de hann göra klart och inte baserat på om de 

hade förstått uppgifterna. Det bidrar också till att eleverna som är noggranna med sina uppgifter 

och lägger ner mer tid aldrig får ta del av belöningen. Samma sak gäller de elever som har 

svårigheter i matematik eller arbetar långsamt. Andra lärare som deltog motiverade sina elever 

genom att ge dem en frihet och eget ansvar vilket hade en stark sammankoppling med den 

socialkonstruktivistiska teorin (Klapp, 2015), att bli aktiv i sitt eget lärande. Lärare A och B 

arbetade utifrån det sociokulturella perspektivet och lät eleverna till stor del samarbeta med 

dem de ville. Genom att de lät eleverna själva välja vilken kamrat de skulle samarbeta med 

fanns risken att eleverna valde utifrån kamratskap och inte utifrån vad som utvecklade deras 

lärande. Skulle eleverna arbeta i par utifrån kunskapsnivå, skulle eleverna fördjupa sitt lärande 

mer eftersom när den ena personen kan mer än den andra befinner sig eleven i den proximala 

utvecklingszonen (Claesson, 2007). Lärare B, C och D beskrev i intervjun att elever visade att 
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de hade tagit till sig kunskapen på en högre nivå när de kunde förklara det för någon annan. 

Detta medför att arbetssättet att låta eleverna arbeta två och två gynnar båda eleverna. I vissa 

situationer behöver läraren bestämma syftet vid indelning av par. Är det fokus på att lära av 

varandra behöver eleverna samarbete med någon de känner sig trygg med för att öka 

motivationen vilket lärare A, B, C och D poängterar. Lärare E uppgav däremot att hon aldrig 

lät eleverna välja kamrat själv för att inte riskera att någon hamnade utanför.  

Både lärare A, B, C och F utgick mycket från läroboken. I dessa lärares klassrum var det oftast 

det arbetssätt som Skolverket (2003) benämner som det traditionella och enformigt. Detta 

innebär att lektionerna utgörs av en genomgång som följs av att eleverna får räkna i boken och 

som avslutad med ett prov. Lärare A svarade att matematikboken motiverade några elever. Det 

är alltså inte alla som ser det som enformigt men det verkar inte heller alltid ger eleverna en 

större förståelse. Lärare A uttryckte i intervjun “Jag ser ju ändå någorlunda på proven att de 

har lärt sig men sen kan jag inte alltid säga att förståelsen finns där”. Matematikboken 

motiverade alltså eleverna i lärare A:s klass men skribenterna är tveksam om de verkligen 

förstår vad det är de gör. Från samma klass kom det nämligen en kommentar av en elev under 

observationslektionen där läraren frågar “Vad är vinkelsumma för något?” varpå eleven svarar 

“När man räknar ut i boken”. Det kan alltså vara så att eleverna motiveras av matematikboken 

och är då inget som man direkt ska plocka bort däremot behöver lärarna variera undervisningen 

så att den blir motiverande och begriplig för alla elever.  

7.2 Teorianalys 

Man kan arbeta sociokulturellt samtidigt som socialkonstruktivistiskt. De båda teorierna kan 

prägla ett och samma klassrum vid samma lektion. Att lära av varandra och i samspel med 

andra, som den sociokulturella teorin står för, kan ske samtidigt som eleven själv är aktiv i sin 

inlärning. Tillsammans kan eleverna själva upptäcka sin kunskap som Piaget menar att elever 

ska enligt den socialkonstruktivistiska synen på lärande. Läraren behöver då skapa en miljö där 

eleverna själva experimenterar och är aktiva. Lärarens uppgift är då att uppmuntra och stötta 

elevernas egna initiativ (Säljö, 2015) och med hjälp av den uppmuntran från läraren kan eleven 

då bli den aktiva individen som tar initiativ i arbetet i sin grupp där utbytet av kunskaper sker 

(Claesson, 2007). Claesson (2007) menar att läraren ska vara som en handledare och eleverna 

lärlingar. Hon skriver vidare att skolmiljön är viktig att se över för att eleverna ska få rätt 

förutsättningar. Sammanfattningsvis menar vi att ett klassrum kan vara präglat av både det 

sociokulturella perspektivet och konstruktivismen vid samma lektion. 
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8. Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt besvaras studiens frågeställning med tidigare forskning, det resultat som skrivs 

fram i 6.1 och den analys som skribenterna gjort utifrån resultat.  

8.1 Metoddiskussion 
Studiens resultat baseras på en kvalitativ undersökning som bestod av observationer och 

semistrukturerade intervjuer. Valet föll först på intervju eftersom lärarnas tankar skulle få 

komma fram. I intervjun skulle lärarna få möjlighet att utveckla sina svar och skribenterna 

kunde ställa följdfrågor och förtydliga när det krävdes. Tanken på att genomföra en observation 

hos varje lärare kom till innan den första intervjun genomfördes då studiens skribenters 

erfarenhet är att lärare ofta gör saker för sina elever utan att fundera kring det. Men också med 

tanke på vad Denscombe (2018) skriver, att deltagarna ibland ger en bild av hur de arbetar som 

kanske inte riktigt stämmer överens med hur det verkligen går till i deras klassrum. Därför 

bestämdes det att först genomföra en observation för att se vad lärarna gör i klassrummet för 

att motivera elever i matematik. Detta följdes därefter av en intervju för att få veta mer om hur 

lärare arbetar med elevernas motivation i matematikklassrummet.  

Tidsaspekten begränsade skribenterna på olika sätt. Att observera och intervjua fler deltagare 

skulle eventuellt kunna påverka resultat. Det hade troligtvis gett fler tips på hur lärare motiverar 

elever i matematik och vad de gör för att elever inte ska tappa motivationen. Skribenterna hade 

troligtvis också fått se mer om fler observationer skett i varje klassrum. I resultatet av studien 

beskrivs att två lärare inte är behöriga i matematik för årskurs 4–6, utan endast i F-3. Då 

forskning visar att eleverna tappar motivationen till matematik i årskurs 4–6 så kan detta 

påverka resultatet. Man kan också anta att dessa två lärare hade kunnat jobba på ett mer 

liknande sett som man gör i årskurs F-3 även i årskurs 4–6 för att bidra till att eleverna behåller 

motivationen.  

8.2 Hur lärare motiverar elever i matematik 
Resultatet visade att lärare arbetade på olika sätt för att öka elevernas motivation i matematik. 

I tidigare forskning kan vi läsa att det är bland annat känslan av att lyckas, lärarens 

engagemang, kunskap och inställning samt formativ bedömning och stimulerande verktyg och 

arbetssätt som motiverar elever i matematik. Lärarna som har deltog i denna studie använde 

sig av minst en av dessa faktorer i deras matematikklassrum. Flertalet lärare använde 

belöningar som påverkade den yttre motivationen. Exempel på sådana belöningar kan vara 

datorprogrammet “Bingel”, spel eller att de får göra något valfritt när de är klara. Detta var 

exempel på saker som påverkade elevernas yttre motivation och kunde göra att eleverna 

snabbare blev klara med en uppgift. Det medför dock att om eleven blir motiverad av den 
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kommande belöningen och det finns olika svårighetsgrader att välja mellan kommer eleven 

välja den enklaste (Sjöberg, 1997). Däremot menar Sjöberg (1997) att när den inre 

motivationen driver eleven, det vill säga när eleven gör uppgifter för att lära sig mer och förstå 

bättre, väljer hen uppgifter på en nivå där eleven utvecklas. Skribenterna av denna studie anser 

att lärare behöver vara försiktiga med att motivera genom belöningar för att det kan göra att 

eleverna stannar upp i sin utveckling. Lärare A berättade om en elev som hade en svårare 

matematikbok och att eleven blev motiverad av att få arbeta i den. Det kan fortfarande vara den 

yttre motivationen som driver eleven till att bli klar med den första uppgiften så eleven får ta 

del av sin belöning, att få arbeta i den svårare boken. Däremot är det troligt att det finns en inre 

drivkraft som gör att eleven vill arbeta vidare med de svårare uppgifterna. Deringol (2018) 

exemplifierar att den yttre motivationen är bra och eleverna kan gynnas av belöningar. Detta 

ska i så fall ske vid färdighetsträning där eleverna löser rutinuppgifter. Deringol (2018) menar 

att det är bra om eleverna gör många tal snabbt för att metoden lättare kan befästas. Som nämns 

ovan lyfter denna studie fram vissa lärare som arbetar utifrån ett belöningssystem och som 

räknar mycket i boken. Refererat till vad Deringol (2018) säger kan vi egentligen se att den 

yttre motivation också kan behövas ibland och att belöningar fungerar bra för att öka elevernas 

motivation.  

Vi anser att det lärarna behöver arbeta med långsiktigt är den inre motivationen hos eleverna. 

Pantziara och Philippou (2013) menar att den inre motivationen ger lärandet en högre kvalité. 

Eleverna behöver göra sina uppgifter och känna att matematik är roligt även om det inte finns 

någon belöning i sikte. Skribenterna vet av erfarenhet att högstadielärare inte alls är lika 

generösa med belöningar och påminner inte eleverna gång på gång att göra sitt skolarbete. 

Därför blir det ännu viktigare att eleverna inte tappar sin motivation i mellanstadiet, strax innan 

högstadiet, utan behåller motivationen och framförallt den inre. Lärarna i studien är överens 

om att en varierande undervisning och en praktisk undervisning kan vara ett sätt att öka 

motivationen hos eleverna. Skolverket (2003) menar att den traditionella undervisningen som 

utgår från att räkna tal i matematikboken och avsluta området med ett prov kan ses som 

enformigt av eleverna och göra att de tappar motivationen. Att känna en känsla av att lyckas är 

ett sätt att öka motivationen menar Muhrman och Samuelsson (2018). De skriver vidare att 

eleverna behöver lyckas med lagom svåra uppgifter så att det inte känns meningslöst. Lärare 

A, B och C skapade förutsättningar för att eleverna skulle lyckas. Detta görs inte genom att ge 

för enkla uppgifter utan genom att låta dem arbeta tillsammans. Som nämnts i resultatet såg 

lärare A, B och C undervisningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lärare A, B och C ansåg 

att eleverna lärde sig av varandra och kunde hjälpas åt vid svårare uppgifter och på så sätt få 
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känna känslan av att lyckas. Lärare B nämnde också det som ett sätt att stötta läraren för på 

detta sätt blev det inte lika många elever som räckte upp handen för att de behövde hjälp under 

en större del av matematiklektionen. De kunde hjälpa varandra och på så sätt lära, samtidigt 

som de undvek att fastna på en uppgift och tappa motivationen för att de inte fick hjälp. Lärare 

C ser det som en möjlighet för eleverna att träna på att förklara för varandra. Butterworth (1999) 

påpekar att den inre motivationen kan nås genom den yttre. När elever får belöningar blir eleven 

inspirerad till att fortsätta och till slut menar Butterworth (1999) att den inre motivationen är 

nådd. Utgår vi från Butterworths (1999) tankesätt bör eleverna som har stimulerats med flera 

belöningar snart nå den inre motivationen. Detta får skribenterna att känna en oro för de elever 

som inte är “tillräckligt” snabba och som aldrig kommer få ta del av den belöningen. Var ska 

de eleverna få sin inre motivation av? Däremot menar Deci et al. (2001) att genom att skapa en 

meningsfull lärandemiljö skapas inre motivation hos eleverna. Skribenterna anser att det här 

sättet bör ge fler elever möjlighet att nå den inre motivationen. Å andra sidan är Butterworths 

(1999) teori absolut värt att testa hos de elever som inte blir motiverade med hjälp av en 

meningsfull lärandemiljö.  

8.3 Hur lärare arbetar för att eleverna inte ska tappa motivationen 
I inledningen till studien beskrivs att Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) visar att elevernas 

motivation till matematik minskar i mellanstadiet. Därför anser skribenterna att lärare bör 

arbeta aktivt för att detta inte ska ske. Studien har endast gett ett konkret svar på hur lärarna 

förebygger att elevernas motivation till matematik minskar men däremot har samtliga lärare 

beskrivit sina tankar till varför det ser ut som det gör, att motivationen minskar i årskurs 4–6. 

Det lärarna ansåg att det berodde på kan ses som en utgångspunkt i hur de arbetade eller bör 

arbeta för att förbättra situationen. Lärare E tänkte att det har att göra med kraven som ställdes 

på eleverna och på undervisningen utifrån läroplanen (Skolverket, 2019). Hon berättade att det 

på mellanstadiet fanns krav på att elevernas uträkningar skulle kunna redovisas och att 

matematiken blev mer abstrakt än den var i årskurs F-3 och att det troligtvis var därför 

motivationen minskade i årskurs 4–6. Flertalet lärare påstod att eleverna hade arbetat mycket 

praktiskt i årskurs F-3 och att matematiken i årskurs 4–6 inte alls innehöll samma mängd 

praktiskt arbete. Lärare B fortsatte med att säga att lärare på mellanstadiet, inklusive hon själv, 

behövde tänka på det mer och försöka få in praktisk matematik även i årskurs 4–6 inom de 

områden där det var möjligt. Muhrman och Samuelsson (2018) hävdar att elevernas förståelse 

kan öka till matematiken när de arbetar med uppgifter som blir tydliga och som eleverna kan 

relatera till. Lärare E berättade även i intervjun att en elev i gruppen som inte hade någon 

motivation till matematik kunde påverka hela gruppens motivation vilket skribenterna ser som 

en stor anledning till att lärare behöver arbeta aktivt med elevernas motivation. 
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Lärare A var den enda i studien som gav ett tydligt och konkret svar på hur lärare kunde göra 

för att eleverna inte skulle tappa motivationen till matematik. Hon berättade att det fanns ett 

nära samarbete med specialläraren på skolan där det ibland var flytande vilka elever som skulle 

gå dit. Olika elever har svårt för olika område och A beskrev det som att “när en elev som inte 

brukar har svårt i matematik får bekymmer så får den här eleven gå till specialläraren för direkt 

komma över hindret och på så sätt inte hinna tappa motivationen”. I tidigare forskning kan vi 

läsa att brist på stöd är en faktor som gör att eleverna tappar motivationen till matematik. Att 

arbeta på detta sätt som lärare A gör tillsammans med en speciallärare är ett sätt att undanröja 

detta hinder för eleven. Muhrman och Samuelsson (2018) menar att lärarens stöd spelar roll 

för elevens motivation och självförtroende. 

Lärare E undervisade i en årskurs 4 där eleverna hade hög motivation till matematiken. Klassen 

som grupp tyckte att matematiken var rolig och hade inget emot genomgångar eller arbete i 

matematikboken, men det innebar inte att undervisningen alltid såg ut så. E hade en varierande 

undervisning i klassen och detta kunde vara en anledning till att eleverna inte tyckte att det är 

jobbigt, tråkigt och enformigt att lyssna på genomgångar eller räkna i matematikboken. Vi ser 

alltså nu ett tydligt exempel på vad en varierande undervisning och arbetssätt kan göra. Det är 

kanske inte just genomgångar eller att räkna i matematikboken som är tråkigt i sig. Möjligen 

har eleverna i allmänhet fått för mycket av den typen av undervisning och på så sätt tröttnat.  

8.4 Avslutande diskussion 
Känslan av att lyckas, som är en faktor som bidrar till att öka elevernas motivation (Jenner, 

2004; Muhrman och Samuelsson, 2018), kan ställas mot den ena faktorn som tas upp i studien 

som bidrar till att eleverna tappar motivationen, nämligen misslyckande (Jenner, 2004; 

Muhrman och Samuelsson, 2018). För att eleverna ska öka sin motivation behöver läraren se 

till så att eleven får känna en känsla av att de kan lyckas och för att läraren ska säkerställa att 

eleven inte tappar motivationen behöver läraren röja undan hinder som kunde gjort att de 

misslyckats. Ett sätt att röja undan dessa hinder kan vara att grunda arbetet i den proximala 

utvecklingszonen och anpassa uppgifterna utifrån individens kunskapsnivå. Om detta görs får 

alla elever uppgifter som är utmanande för dem, varken för svåra eller för enkla. När detta 

gjorts är det ändå viktigt att eleverna får det stöd de behöver från läraren (Muhrman och 

Samuelsson, 2018). 

A nämnde flera gånger under intervjun att hon kände sig dålig som lärare. Ändå upplevde 

skribenterna att läraren har ett gott engagemang till ämnet och hon nämnde i intervjun att 

matematik var roligt. För att lärarens dåliga känsla inte ska smitta av sig till eleverna anser 

skribenterna att något behöver göras. Precis som eleverna kan tappa motivationen och gnistan 
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till ämnet när de tycker det är svårt skulle lärare A kunna göra det. Lärare A:s ämneskunskaper 

behöver stärkas då sättet som läraren talar om ämnet kan påverka elevernas motivation 

(Muhrman och Samuelsson, 2018). Muhrman och Samuelsson (2018) menar också att det är 

viktigt att läraren har goda ämneskunskaper för att då ökar möjligheterna att eleverna får möta 

uppgifter som är anpassade till deras nivå, lagom utvecklande och på ett varierande sätt. 

Refererat till det Muhrman och Samuelsson (2018) skriver så är det när eleverna möter dessa 

uppgifter som är på den enskilda individens nivå som eleven kan känna en genuin känsla av att 

de lyckas med något som varken är för lätt eller för svårt. Skribenterna hävdar att lärare A, och 

andra lärare som är i liknande situation, behöver få möjlighet att utveckla sin 

matematikundervisning med stöd utifrån. På skolan där A jobbar finns lärare som är nästintill 

rena matematiklärare. Kanske kunde ett samarbete mellan dessa gynna vår lärare och i sin tur 

förebygga att lärare A:s elever tappar motivationen till matematiken. 

Att använda bestraffningar om en elev inte hinner göra lektionens uppgifter kan vara både bra 

och dåligt. I tidigare forskning beskriver Cronqvist (2021) hur både bra och dåliga känslor kan 

aktivera och passivisera. Lärare B talade om för en elev att den måste ta hem om den inte hann 

fram till en viss sida. Detta skulle kunna vara en aspekt som kan motivera eleven men risken 

att eleven efter detta känner en uppgivenhet finns också. Cronqvist (2021) skriver om 

provsituationer och kring hur en elev kan motiveras av ett dåligt resultat men också hur de kan 

ge upp på grund av detta. Samma sak skulle kunna ske i denna situation, att när eleven märker 

att den ändå inte hinner till den angivna sidan, eftersom det är så mycket kvar, kanske hen ger 

upp och på så sätt passiviseras eleven. Eleven skulle däremot även kunna aktiveras av det här 

genom att tänka att det inte ska hända igen och på så sätt kan eleven bli motiverad till att 

använda lektionstiden på ett bättre sätt. Vi bedömer att de elever som detta exempel passar in 

på är de elever som inte har använt lektionstiden till att utföra uppgifterna, utan har gjort annat. 

Däremot kan detta passivisera och gör att de elever som har svårigheter i matematik tappar 

motivation eftersom de oftare behöver ta hem för att de inte hunnit. 

I inledningen ställdes frågor om varför eleverna har låg motivation till matematik, om lärare 

inte vet vad som ökar elevernas motivation eller om de inte använder de faktorer som är 

bidragande för att elevernas motivation ska öka. Skribenterna kan se genom studien att lärarna 

vet att eleverna behöver ha en varierande undervisning för att de inte ska tappa motivationen 

men hos de flesta lärarna sågs denna undervisning inte till. Skribenterna har å andra sidan bara 

observerat en lektion hos lärarna vilket såklart inte talar för hela deras arbetssätt men inte heller 

i intervjun kan skribenterna förstå det som att alla lärare erbjuder eleverna en varierande 

undervisning. Lärarna uppgav att det beror på okunskap hos läraren, att det inte finns tillräckligt 
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med planeringstid för att göra något annat än att arbeta i boken samt att arbeta utifrån 

matematikboken har blivit en bekvämlighet. Under intervjuerna nämnde också samtliga lärare 

betydelsen av att arbeta med verklighetsförankrade uppgifter. För att eleverna ska skapa en 

större förståelse för matematik och på så sätt förhindra att de tappar motivationen kan 

verklighetsförankrade uppgifter gynna eleverna (Muhrman och Samuelsson, 2018). Studien 

visar endast en lärare som gör detta, lärare D, som gjorde en undersökning med eleverna om 

vilka glassar som är godast. Utifrån detta skapas ett cirkeldiagram och uppgiften får ett tydligt 

syfte och eleverna kan koppla det till verkligheten. Att lärare E hade en varierande undervisning 

speglade sig däremot i elevernas motivation. Däremot hade lärare E:s andra klass inte alls 

samma motivation trots att hon arbetade på samma sätt i båda klasserna. Som nämnts ovan i 

resultatet fanns det dock en elev i den klassen som hade en högre ställning och saknade 

motivation till matematik vilket skulle kunna vara anledningen till att det såg så olika ut i de 

båda klasserna.  

Flera olika sätt har visat sig kunna användas i klassrum för att öka elevernas motivation till 

matematiken. Det som framkommit genom både tidigare forskning och studiens resultat var att 

en varierande undervisning var det vinnande konceptet för att motivera så många elever som 

möjligt. Även belöningar motiverade eleverna för stunden. För att förebygga att eleverna tappar 

motivationen till matematik kan läraren stötta eleverna och själv ha en god inställning till 

matematiken. Det är viktigt att lärare blir medvetna om dessa faktorer och applicerar dem i sin 

undervisning. Många lärare vet att en varierande undervisning gynnar eleverna på flera olika 

sätt men tid och engagemang sätter ibland stopp för detta.  

8.5 Vidare forskning 

Genomgående under studien nämns att ett varierande arbetssätt ökar elevernas motivation och 

bidrar till att eleverna inte tappar sin motivation till matematiken. Lärarna från studien nämner 

även detta som något de tror på men det ligger inte till grund för alla matematiklärares 

undervisning. Genom vidare forskning kunde detta varit intressant att gå vidare med. Hur får 

man lärare till att undervisa matematik genom flera olika arbetssätt? 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev till deltagare 

Vill Du delta i en studie om elevers motivation i matematik?  

Vi är två lärarstudenter, Elina Fagerberg och Lina Hultling, som läser sista terminen 

på grundskollärarprogrammet, högskolan Kristianstad. Vårt examensarbete handlar 

om hur lärare arbetar för att öka och behålla elevers motivation i matematik samt 

förebygga att motivationen minskar. Detta är av yttersta vikt att undersöka då vi kan 

läsa oss till att elevernas motivation till matematikämnet minskar när de börjar i 

årskurs 4. I vårt arbete lyfter vi olika faktorer som påverkar elevernas motivation både 

positivt och negativt och hur lärarens olika val kan påverkar elevernas motivation till 

matematik. Syftet med undersökningen är nu att få syn på hur läraren arbetar med 

motivationshöjande undervisning för att kunna få fler elever motiverade. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och en del av utbildningen till grundskolelärare 

årskurs 4–6 vid högskolan Kristianstad. Studien riktar sig mot matematiklärare i årskurs 4–6 och 

genomförs genom observationer och intervjuer under april och maj 2022. Observationer och intervjuer 

kommer att handla om hur du som lärare gör för att motivera dina elever i matematik men också hur 

du förebygger att elevernas motivation minskar. Observationen sker under en lektion och intervjun 

beräknas ta ca 30 minuter. Observationen sker i ditt klassrum under en vanlig matematiklektion. Det 

är viktigt att intervjun sker i lugn och ro där du som deltagare får tid att tänka igenom dina svar utan 

att bli störd. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut.  

Informationen som Du lämnar kommer att förvaras säkert av oss skribenter så att ingen obehörig kan 

ta del av den. Resultatet kommer redovisas i vårt examensarbete där Du som deltagare kommer att 

vara helt anonym. För att din identitet inte ska röjas kommer du att benämnas med en bokstav istället 

för ditt namn i studien. Examensarbetet kommer, när det är färdigt och godkänt, finnas tillgängligt för 

allmänheten via en databas vid Högskolan Kristianstad. De inspelningar som görs till vår 

undersökning kommer, när arbetet är godkänt, att förstöras. Du som deltagare har också möjlighet att 

få en kopia av arbetet.  

Du som fått frågan om att delta är utvald av oss studenter på grund av att du är en matematiklärare 

som undervisar på mellanstadiet. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att 

uppge någon orsak eller att det får konsekvenser.  

Vi frågar nu om Du vill vara med och delta i denna studie. Vänligen ge besked via Mail till någon av 

oss studenter där du tydligt skriver fram att du vill delta.  

Ansvariga för studien är vi studenter, Elina Fagerberg och Lina Hultling, samt vår handledare Jenny 

Green. Har Du frågor får du när som helst höra av dig.  
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Elina Fagerberg   Lina Hultling  

Student     Student 

elina.fagerberg0034@student.hkr.se        lina_eva_sofie.hultling@student.hkr.se 

0733096236       0733524621 

Jenny Green 

Adjunkt 

jenny.green@hkr.se 

 

Bilaga 2 Observationsschema 

Under observationen:  

• Tittar vi hur lektionen ser ut (upplägg, uppstart, innehåll, hur lång lektionen är och när, 

arbetar de enskilt eller i par/grupp)  

• Tittar vi om läraren nyttjar eller använder någon strategi för att höja motivationen för stunden. 

(Lockar läraren med något? Hotar läraren med exempelvis läxor? Visar läraren extra stöd för 

eleven? Ger läraren beröm direkt kopplat till den enskilda eleven? Skapar läraren möjligheter 

för lärande eller öppnar de upp för eventuella misslyckande?) 

• Tittar vi vad läraren gör om eleverna inte kommer igång med uppgiften. 

• Försöker vi höra eventuella kommentarer och emotionella uttryck från eleverna och då se hur 

läraren bemöter dem. Förändras lektionen? 

Observationsschema: 

Bakgrund om lektionen (uppstart, lärarledd, 

grupper, tid, antal elever, antal vuxna i rummet) 

Belönar läraren eleverna? 

 

 

 

Bestraffar läraren eleverna? 

 

Visar läraren extra stöd för eleven? 

 

 

 

Ger läraren beröm direkt kopplat till den 

enskilda eleven? 

 

 

Kommentarer och uttryck av elever och hur 

läraren tacklar dessa.  
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Skapar läraren möjligheter för lärande eller 

öppnar de upp för eventuella misslyckande? 

 

Vad gör läraren om eleverna inte kommer 

igång med uppgiften? 

 

 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Stadier 

• Ämnen 

 

• Hur är det att undervisa i matematik? (allmänt) 

 

• Hur tror du att elever lär sig matematik på bästa sättet? 

 

• Hur motiverad tycker du att dina elever är i matematikämnet? 

• Är det något du tänker på ofta/när du planera undervisningen? 

• Motivationen minskar ofta i årskurs 4–6, arbetar du för att behålla den 

motivationen de har när de kommer från årskurs 3? I så fall hur? 

 

• Vad tror du är den största orsaken till att elevers motivation förändras till ämnet? 

 

• Hur brukar dina matematiklektioner se ut?  

• Är det olika eller finns det ett återkommande mönster (exempel: torsdag alltid 

mattespel, fredag komma ifatt/göra klart)? 

• Finns det något som är typiskt för dina lektioner? 
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• Finns det risk att eleverna upplever det som enformigt? 

 

• Hur tänker du kring att göra undervisningen motivationshöjande? 

• Arbetar du aktivt för att skapa en motivationshöjande undervisning? 

• Vilka verktyg och metoder använder du? (laborativt, filmer, tävlingar, lekar 

etc) 

• Är fokus på att skapa en inre eller yttre motivation? 

• Gör du på olika sätt för olika elever? 

 

• Om vi bortser från kursplaner och allt vad det innebär, hur har hade du arbetat med 

matematikundervisningen i årskurs 4–6 för att bibehålla, öka och förebygga att deras 

motivation minskar? Drömundervisning! 

• Vad hindrar dig från att arbeta så nu? 

 

• Hur ofta bedömer du dina elever? 

• Formativt/summativt? 

• Muntligt/skriftligt? 
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