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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att utifrån ett elevperspektiv, undersöka elevers syn i 

årskurs 4 – 6 på motivation till skolämnet matematik, samt vilka faktorer de anser 

påverka deras motivation till matematik. Denna studie har en kvantitativ ansats 

där elever i mellanstadiet besvarat ett webbaserad frågeformulär. Frågeformuläret 

är utformat utifrån de två teorierna Self- determination theory och Achievement 

goal theory där resultatet indikerade att vad motivationen grundar sig i är viktig 

för inlärning av matematik. Resultat från den insamlade data tyder på att när 

eleven själv ser värdet av en uppgift, har intresse för en aktivitet eller har en tro på 

sin egen förmåga så främjar det inlärningen. Om motivationen att fullfölja en 

aktivitet däremot grundar sig från yttre framtvingade faktorer och eleven inte kan 

se någon mening med att utföra en aktivitet då stjälper det elevernas vilja att 

anstränga sig och därmed också deras inlärning. Resultatet från denna studie 

kommer att analyseras mot de tidigare nämnda teorierna, Self- determination 

theory och Achievement goal theory samt mot tidigare forskning för att belysa 

elevernas upplevda syn på sin motivation för skolämnet matematik.   
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Inledning 
Motivationen till skolämnet matematik har en tendens att minska i åldrarna tio till 

tolv år, vilket i sin tur påverkar kunskapsutveckling kunskapsutvecklingen (Hugo 

2020). Vidare betonas i samma arbete att motivationen har stor inverkan och 

betydelse för inlärningen i matematik. Detta synliggörs även i en internationell 

undersökning av Malek Lundin och Wide (2020) som visar att antalet elever som 

uppfyller kunskapskraven i skolämnet matematik i årskurs sex ligger lägst till av 

alla ämnen i grundskolan.  

Motivation är ett brett begrepp och i situationer som exempelvis en skolkontext 

kan det vara oklart för både lärare och elever vad motivation betyder (Hedegaard 

Hein 2012).  Begreppet motivation är vidare svårt att definiera på grund av att 

begreppet är komplext (Hugo 2020). Beroende på vilket sammanhang man 

befinner sig i, hur begreppet används, samt vilket synsätt man har på begreppet 

motivation skiljer sig definitionen åt och enligt Hugo (2020) finns det ingen 

generell vedertagen formulering gällande begreppet motivation.  

Denna studie fokuserar på elevers syn på olika motivationsfaktorer för lärande 

och hur de påverkas av dessa i ämnet matematik. Inspirationen till studien har sitt 

ursprung i mina egna upplevelser från den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) som ingår i lärarutbildningen samt från forskning och studier som visat en 

minskad motivation för skolämnet matematik bland elever i mellanstadieåldern 

(Hugo 2020). Under mina VFU – perioder har jag både observerat en lärare samt 

undervisat själv. Detta har bland annat bidragit till att jag har sett och hört elever 

samt lärare i olika klassrums- och skolmiljöer. Min upplevelse är att många elever 

tyvärr uppvisar ett svagt engagemang till skolämnet matematik. Det jag baserar 

min upplevelse på är det jag sett och hört i klassrummen samt samtal jag haft med 

skolpersonal och elever. I samtalen med eleverna har de generellt gett uttryck för 

svagt engagemang. Detta svaga engagemang har yttrat sig bland annat i att elever 

har stirrat in i väggen under matematiklektionerna, har pratat med och distraherat 

andra elever samt sökt uppmärksamhet från klasskamraterna på olika sätt. 

Eftersom motivationen påverkar elevers skolgång och kunskapsutveckling är detta 
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intressant att undersöka både för mig personligen och för lärarprofessionen som 

helhet.  

Att vara motiverad, bli motiverad och skapa motivation påverkas av både inre och 

yttre faktorer. Skaalvik och Skaalvik (2016) skriver att hög motivation bidrar till 

att elever bland annat a) anstränger sig mer, b) engagerar sig med större insatser, 

c) har större benägenhet att lära sig om sina egna arbetsstrategier och att de d) 

vågar att be om hjälp när det behövs. När däremot motivationen delvis minskar 

eller saknas helt påverkar det elevernas lust att lära negativt (Skaalvik & Skaalvik 

2016). I läroplanens första del (Skolverket 2022) skrivs det om skolans 

grundläggande värden och där betonas att alla elever ska få möjlighet att inhämta 

och utveckla kunskaper som främjar deras utveckling och en livslång lust att lära. 

Skolan har även i uppdrag att fostra elever till goda samhällsmedborgare vilket 

bland annat innebär att elever ska känna sig rättvist behandlade samt ges 

möjlighet att utveckla ett ansvarstagande för sitt eget handlande, sin utbildning 

och sina medmänniskor. Genom detta ansvarstagande främjas elevernas förståelse 

och respekt för varandra. Undervisningen i skolan ska även vara saklig, allsidig 

och likvärdig. Följaktligen ska undervisningen anpassas utifrån varje elevs 

utgångspunkt och dess förutsättningar för inhämtning av kunskap. 

Undervisningen ska således grundas på och skapa förutsättningar för elever att 

främja deras fortsatta lärande och kunskapsutveckling inom skolämnet matematik 

(Skolverket 2022).  

Att arbeta med elevers motivation till matematiken skulle därför kunna ses som ett 

sätt att främja elevers livslånga lust att lära vilket även explicit står i läroplanens 

första del (Skolverket 2022). Denna studie kommer därför fokusera på frågor om 

motivationsfaktorer kopplat till ämnet matematik, vilket således är viktigt i min 

framtida profession och i mitt kommande yrkesliv. Därför är det intressant att 

undersöka hur elever upplever sin motivation samt vilka faktorer som kan påverka 

deras motivation till inlärning i skolämnet matematik. Detta kommer jag att 

undersöka med avgränsningar gällande elevers inre och yttre motivation samt 

målorienterade motivationsfaktorer.   
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Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om motivationsfaktorer som 

påverkar elevers inlärning i skolämnet matematik. Frågeställningen kommer 

därför att fokusera på ett elevperspektiv. 

Frågeställning 

Hur ser elevers motivation ut till skolämnet matematik i årskurs 4–6? 

Vilka faktorer anser elever i årskurs 4–6 påverka deras motivation till skolämnet 

matematik?  
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Bakgrund 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskningen som ligger till grund för 

studiens frågeställningar. Metoderna som användes i de behandlade studierna är i 

grunden kvantitativa och bestod av validerade enkäter, frågeformulär och 

matematiktester. I studierna var det också vanligt förekommande att det användes 

hypoteser för att kontrollera och förklara resultaten.   

För att på ett systematiskt sätt orientera sig i all forskning delades resultatet av den 

tidigare forskningen in i olika teman. Den tematiska uppdelningen blev de olika 

motivationsfaktorer som påverkar elevers inlärning och prestation inom skolämnet 

matematik. Den tidigare forskningen som denna studie grundar sig på baseras och 

delas in på följande sätt:  

● elevers affektiva egenskaper,  

● elevers intresse, 

● elevers självuppfattning,  

● elevers självreglering och, 

● yttre faktorer och lärarens betydelse  

Här nedan beskrivs de olika motivationsfaktorerna som framkom ur tidigare 

forskning.  

Elevers affektiva egenskaper  

Deringol (2018) beskriver vikten av matematikkunskaper samt att det påverkar 

ens vardag då matematik är allt från logiskt tänkande, till att kunna se olika 

samband och generaliseringar till vardaglig kommunikation. Popa (2015) 

uttrycker sig om samhällets ständiga förändring och betydelsen av att vi 

människor, inte minst elever, måste följa och anpassa sig efter samhällets 

förändringar och normer.  Dessa förändringar menar Popa (2015) kan påverka vad 

som motiverar eleverna och vikten av motivation för inlärning. Vidare skriver 

Deringol (2018) i sin studie att elevers affektiva egenskaper, det vill säga elevers 
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känslomässiga tillstånd inför en uppgift är lika viktig som elevers kognitiva 

egenskaper för inlärning av matematik. Deringol (2018) beskriver också 

problematiken med elevers affektiva egenskaper jämfört med deras kognitiva 

egenskaper. Dessa kognitiva egenskaper ses som förändringsbara och går att 

justera under kortare tid medan elevers affektiva egenskaper kräver längre tid och 

mer ansträngning för att förändra. Därför är det således viktigt att detta 

uppmärksammas i tidig ålder hos elever. Motivationens stora betydelse för elevers 

inlärning jämfört med kognitiv förmåga styrks även av de resultat som Weber, Lu, 

Shi och Spinath (2013) fick fram i deras studie. Arbetsminnet är viktigt då det 

underlättar vid utförande av svårare kognitiva problem i matematik. Weber et al. 

(2013) menar att både intelligens och arbetsminnet påverkar skolresultatet och de 

framhåller att båda dessa variabler därför bör undersökas tillsammans, och inte 

var för sig vid genomförandet av empiriska undersökningar.  

Deringol (2018) skriver att de affektiva egenskaperna inför en uppgift är viktiga 

och kan ses som en del av inlärningsprocessen. Detta innebär att det 

känslomässiga tillstånd elever kan ha när de lider av hög oro för matematik och 

motsvarande låg motivation för matematik kan påverka skolprestationen negativ. 

Eleverna får följaktligen negativa erfarenheter för matematiken och tron på att 

klara av kommande matematikuppgifter sänks vilket leder till ännu högre oro för 

matematik och ännu sämre prestation. Följaktligen kan det leda till att elever inte 

väljer att studera matematik eller att de undviker ämnet matematik på högre nivå. 

Studien påvisar på motsvarande sätt att elever med låg nivå av oro för matematik 

tenderar att prestera bättre (Deringol 2018).  

Elevers intresse  

I studien utförd av Carmichael, Callingham och Watt (2017) framkommer att 

intresse är en viktig motivationsvariabel för inlärning av ämnet matematik. 

Intresse påverkas både av individens kognitiva och emotionella situation. Vikten 

av intresse betonas för att det hjälper elever att engagera sig mer samt skapa 

uthållighet inför en matematikuppgift, vilket i sin tur bidrar till bättre 

skolprestationer (Lohbeck 2018; Nuutila, Tuominen, Tapola, Vainikainen & 
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Niemivirta 2018). Carmichael Callingham och Watt (2017) fastslår att för yngre 

barn är det speciellt viktigt att njuta och att vara intresserad av uppgiften för att 

kunna vara ihärdiga och uthålliga. Detta grundar sig i att de flesta yngre barn inte 

lärt sig att förstå hur uppgifter de utför bidrar till ett bättre resultat på sikt, på det 

sätt som äldre elever oftast kan. Att elevers inre vilja att lära sig är en viktig 

komponent för deras inlärning styrks vidare av Deringol (2018).   

Elevers självuppfattning  

Thomaes, Tjaarda, Brummelman och Sedikides (2020) skriver att elever med låg 

självuppfattning kopplat till de egna matematikkunskaperna påverkades positivt 

av deras egna stärkande och uppmuntrande ord gällande sina ansträngningar vilket 

resulterade i att de presterade bättre och därmed skapade en positiv inställning till 

framtida matematikuppgifter. Elever påverkades positivt av orden gällande deras 

ansträngning vilket resulterade i att eleverna byggde upp en tro på egna kunskaper 

i matematik, vilket därmed också ökade engagemanget och prestationen. När 

eleverna däremot uppvisade en negativ självuppfattning om deras kompetens 

inom matematikämnet var det på motsvarande sätt vanligare att eleverna 

underpresterade (Thomaes et al. 2020). Deringol (2018) påpekar att elever som 

uppvisar lågt engagemang har högre risk att lida av oro för matematik. Lohbeck 

(2018) undersökte också elevers självuppfattning i förhållande till olika 

motivationsfaktorer kopplat till betyg i matematik. Vilket resulterade i att, i de fall 

eleverna har en bra självuppfattning om sina kunskaper i matematik samt 

uppgiftens genomförbarhet, bidrar det till att eleverna presterade väl och att det 

var en bidragande faktor för bra skolresultat (Lohbeck, 2018). Att elevers 

självupplevda förmåga är kopplat till deras prestation och betyg styrks även i en 

studie som Weber et al. (2013) utförde. I denna studie konstaterades att den 

självupplevda förmågan inom matematikämnet är en av de starkaste faktorerna för 

att kunna förutspå elevers betyg i matematik.   
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Elevers självreglering  

Popa (2015) diskuterar självreglering som en kompetens och en faktor som 

påverkar lärandet hos eleverna. Självreglerat lärande utgår från att eleverna lär sig 

ta mer ansvar för sitt eget lärande för att på så sätt skapa en effektiv 

lärandeprocess. Med självreglerat lärande menas att kunna kontrollera sitt 

beteende och sina känslor för att kunna fokusera på den egna lärprocessen. 

Strategin har också betydelse för elevernas kognitiva mognadsgrad där de lär sig 

flexibilitet och uthållighet för att nå de uppsatta målen. Ett självreglerat lärande 

medför att elever som tar mer ansvar för sitt eget lärande även höjer sin 

motivationsnivå, vilket påverkar elevernas prestation positivt (Popa 2015).   

Yttre faktorer och lärarens betydelse  

Wery och Thomson (2013) diskuterar motivation som en intern process och 

därmed äger eleven denna själv. Även om eleven äger den interna processen kan 

omgivningen, i detta fall lärarna, påverka och ha stort inflyttande på elever genom 

att skapa förutsättningar för inlärning. Förutsättningarna kan exempelvis vara att 

lärarna skapar lärmiljöer som syftar till att vara inbjudande och skapa lust för nya 

kunskaper. Dessa lärmiljöer möjliggör för eleverna att aktivt ta del av sitt eget 

lärande. Detta påverkar och bidrar till ett större engagemang hos eleverna som i 

sin tur skapar motivation för lärande (Wery & Thomson 2013). Lärare kan också 

påverka elevers motivation genom olika didaktiska val för att försöka främja och 

stimulera elevers inre motivation med hjälp av yttre faktorer som exempelvis 

riktad undervisning och inbjudande lärmiljöer (Deringol 2018).   

Wery och Thomson (2013) skriver att det är uppgiften och engagemanget som ska 

bedömas och inte elevers prestation mot varandra eftersom det kan sänka den inre 

motivationen. De skriver vidare att det är viktigt att lärarna tror på elevernas 

förmågor att utveckla kunskap inom matematik. Denna tro speglar elevernas syn 

på den egna kunskapsutvecklingen som påverkar inlärningen. Läraren bör även 

anpassa undervisningen och uppgifterna ut ifrån elevgruppen de har framför 

sig.  Undervisningen behöver innehålla både större mål såsom slutmål och mindre 

delmål som hjälper eleverna att se sina framsteg. Elevernas delaktighet i sitt eget 
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lärande är en faktor som påverkar inlärningen. Genom att arbeta med elevnära 

kontexter i undervisningen samt att göra matematikuppgifter mer konkreta för 

eleverna menar Wery och Thomson (2013) att det kan påverka elevernas inlärning 

i en positiv riktning. Genom elevnära uppgifter väcks samtidigt ett intresse för 

uppgiften, vilket är en viktig faktor för inlärning och välmående enligt Nuutila et 

al. (2018). Vidare menar Nuutila et al. (2018) att ett intresse för en 

matematikuppgift skapar ett större engagemang för arbetet vilket i sin tur 

resulterar till elevers prestation och att inlärningen därmed ökar. Carmichael, 

Callingham och Watt (2017) diskuterar vilken betydelse lärares entusiasm har i 

förhållande till elevers motivation och intresse. I deras forskning visade det sig att 

lärares entusiasm till skolämnet matematik hade minde eller ingen påverkan på 

elevers motivation och prestation. Om läraren däremot läraren hade en hög 

entusiasm för undervisningen påverkade det elevernas motivation och prestation 

positivt. Det finns följaktligen en skillnad mellan elevers positiva inställning till 

matematik som grundar sig i lärarens entusiasm för undervisningen och inte för 

dennes engagemang inom skolämnet matematik i sig. 

Sammanfattning av tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer en diskussion och slutsatser kring tidigare forskning med 

utgångspunkt från studiens syfte och forskningsfrågor presenteras. Här nedan 

presenteras en diskussion utifrån studiernas resultat om elevernas motivation och 

lärarens påverkan.  

Resultatet från den tidigare forskningen belyser de inre och yttre 

motivationsfaktorer som påverkar elevers inlärning i skolämnet matematik. De 

inre motivationsfaktorerna grundar sig i eleven själv, där dennes affektiva 

egenskaper skapar drivet för att påbörja och slutföra en uppgift i matematik. De 

affektiva egenskaperna samspelar med elevens intresse för matematikuppgiften 

och därmed hur engagerad eleven blir för att fullfölja uppgiften (Deringol, 2018). 

Elevens självuppfattning påverkar även engagemanget vilket visas genom att 

elever med låg självuppfattning inte tror på sin kunskap inför matematikuppgiften. 

Detta leder till att eleven får låg grad av motivation som vidare bidrar till lågt 



 13 (55) 

 

engagemang och svag ihärdighet. Om eleven däremot har högre självuppfattning 

leder detta till att nivåerna av engagemang och motivation ökar betydligt 

(Lohbeck 2018; Weber et al. 2013). Ett annat sätt att höja motivationsnivån är att 

utgå från ett självreglerat lärande, vilket innebär att eleven får en strategi som 

hjälper denne att skapa en effektiv lärandeprocess och att bli mer ansvarstagande 

över sitt eget lärande i ämnet (Popa 2015). Forskning visar att drivet som kommer 

från den inre motivationen är starkt bidragande för elevernas skolprestation. De 

yttre motivationsfaktorerna i skolmiljön baseras däremot på saker utanför eleven 

själv som lärmiljön och lärarens roll i undervisningen (Wery & Thomson 2013).   

Även om den yttre motivationen i forskningen inte visat sig vara lika betydelsefull 

som den inre så är lärmiljön, elevernas omgivning och lärarens betydelse viktiga 

faktorer för elevernas motivation och lärande (Carmichael, Callingham & Watt 

2017; Deringol 2018; Wery & Thomson 2013). Lärmiljön är positivt bidragande 

till motivationen om den är inbjudande och skapar förutsättningar för elever 

genom lättillgängligt material och möblering som underlättar och förenklar 

skolarbetet. Om denna effektiva lärmiljö existerar är den en bidragande faktor till 

ett bättre skolklimat och ökad skolprestation, och omvänt visar forskning att om 

denna goda lärmiljö inte existerar leder det däremot till onödiga distraktioner, 

lägre effektivitet och försämrade resultat (Carmichael, Callingham & Watt 

2017).   

Resultatet av forskningen visar alltså att läraren bör lägga vikt vid att försöka 

uppmuntra och motivera eleverna för att uppnå ett bra resultat. Deringol (2018) 

säger att det är viktigt att fokusera på elevers ansträngning och försök och inte 

bara resultatet. Om läraren gör detta kan det skapas en högre nivå av 

självförtroende hos eleverna vilket ökar elevernas ihärdighet och förmåga att 

arbeta mot och nå uppsatta mål.   

Läraren bör därför anstränga sig för att skapa elevnära uppgifter som eleven kan 

knyta an till och därmed få en bättre förståelse. Att skapa dessa elevnära uppgifter 

i rätt svårighetsgrad är en bidragande faktor för att bevara eller öka elevers 

motivation enligt (Carmichael, Callingham & Watt 2017; Nuutila et al. 2018). Om 
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eleverna däremot alltid får uppgifter de inte kan relatera till eller uppgifter som är 

för enkla respektive för svåra kommer de tappa intresset för dessa uppgifter och 

med tiden även för skolämnet matematik vilket kommer påverka deras 

matematikkunskaper negativt, vilket är förankrat i studien av Deringol (2018).  

Thomaes et al. (2020) tydliggör att elevers uppmuntrande ord om sin ansträngning 

kan bidra till att prestera bättre. Läraren och lärmiljön påverkar på flera sätt 

elevers inre motivation i förhållande till om den stimuleras felaktigt eller korrekt, 

vilket bidrar till att elevers inre motivation såsom intresse och engagemang för 

skolämnet matematik, missgynnas eller för den del gynnas av lärmiljöns eller 

lärarens agerande. Detta betyder att det är möjligt att skapa förutsättningar med 

hjälp av yttre faktorer som kan öka, eller minska elevernas inre motivation och att 

läraren därmed har en betydande roll när det gäller att motivera eleverna och 

skapa en undervisning som fokuserar på att öka elevernas inre motivation 

(Carmichael, Callingham & Watt 2017; Thomaes et al. 2020).   

 

Teoretiskt ramverk 
Till den teoretiska förankringen kommer två motivationsteorier ligga till grund för 

den kommande analysen, self-determination theory och achievement goal theory. 

Teoriernas perspektiv och synsätt gällande motivation genomsyrar analysen då de 

ligger till grund för studiens frågeformulär. 

Self-determination theory  

Denna teori bygger på människans inre och yttre motivation samt konkretiserar 

vilken slags motivation som tillgodoses vid olika antagande av olika aktiviteter 

(Skaalvik & Skaalvik 2016). Det vill säga i denna teori är det inte nivån av 

motivation som står i centrum utan vilken typ av motivation som påverkar 

individens engagemang och prestation. Agerandet utifrån den inre motivationen 

påverkas av individens självmotiverande och självbestämmande val. Dessa val är 

baserade på individens egenintresse vilket påverkar motivationen. När denna typ 
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av motivering driver individen framåt menar Skaalvik och Skaalvik (2016) att det 

främjar individen då aktiviteten i sig är intressant och individen blir tillfredsställd.  

Det vill säga när den inre motivationen ligger till grund för agerandet är det inte 

någon form av belöning, eller rädsla för att misslyckas som driver individen i sitt 

agerande.  

Individens yttre motivation drivs och påverkas, till skillnad från den inre 

motivationen, av individens vilja att få uppskattning i form av belöning eller så är 

drivkraften en rädsla för att misslyckas. Den yttre motivationen kan antingen vara 

framtvingad där utförandet av aktiviteten är ett måste, eller så utförs aktiviteter på 

grund av att individen ser och förstår aktivitetens värde. När aktiviteten är 

framtvingad drivs således individens motivation av antingen en chans för belöning 

eller en risk för bestraffning (Skaalvik & Skaalvik 2016).   

Achievement goal theory   

Achievement goal theory grundar sig på en teori som är kopplat till individens 

mål, prestation och engagemang. Det vill säga i vilken utsträckning en individ är 

villig att anstränga sig eller inte för att uppnå ett uppsatt mål (Skaalvik & Skaalvik 

2016). Teorin delas vidare in i tre kategorier, offensiv-egoorienterad, defensiv-

egoorienterad och uppgiftorienterad.  

Skaalvik och Skaalvik (2016) beskriver att i den offensiv-egoorienterade 

kategorin är det individen i sig som står i centrum och dennes vilja att nå 

framgång, vara bättre än andra samt att visa upp sin kompetens som är viktigt. 

Individen utför en aktivitet för att det ska se bra ut och få positiv uppmärksamhet 

utifrån andras perspektiv. Att framstå duktigare och lyckas bättre än sina 

medmänniskor fast med mindre ansträngning är något individer i denna grupp 

strävar efter. Som nyligen nämnt får individerna motivation av social jämförelse 

samt av att de själva vet med sig att de kommer klara och fullfölja uppgiften då de 

anstränger sig. Är aktiviteten däremot för svår fullföljer vanligtvis inte individen 

aktiviteten i samma utsträckning eftersom individen är mån om att visa upp sitt 

bättre verk, att jämföra och att känna sig duktig (Skaalvik & Skaalvik 2016).  
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Vidare skriver Skaalvik och Skaalvik (2016) att offensiv-egoorientering är 

kopplat till goda kortsiktiga resultat men kan frambringa mycket ångest och sänkt 

ihärdighet för svårare uppgifter och därmed sänka individen till att bli defensiv-

egoorienterad.  

När motivationen grundar sig i det defensiv-egoorienterade så är individen 

undvikande och motivationen styrs i huvudsak av negativa känslor, som rädsla för 

att misslyckas, hopplöshet och låg självuppfattning (Skaalvik & Skaalvik 2016). 

Teorin visar också att de individer vars motivation grundar sig i ett defensiv-

egoorienterat sätt är sämre för inlärningen då de bidrar till många negativa känslor 

och låg självuppfattning. Individerna här tenderar ha låg vilja att anstränga sig, 

aktivt dölja problem och dåliga resultat, samt att de ofta redan innan de sett 

aktiviteten känner att de inte kommer klara av den (Skaalvik & Skaalvik 2016). 

I den uppgiftorienterade kategorin påverkas engagemanget av aktiviteten i sig 

(Skaalvik & Skaalvik 2016). Det är aktiviteten och lärandet som är i fokus och 

varje steg, som exempelvis att behöva anstränga sig, be om hjälp samt att kunna 

göra misstag är viktiga (Skaalvik & Skaalvik 2016). Det som bland annat 

kännetecknar individer i denna grupp är främst att de utstrålar en vilja att lära sig 

och att de har tålamod och ihärdighet när de stöter på svårigheter i aktiviteten. När 

motivationen grundar sig i det uppgiftorienterade synsättet tenderar individerna att 

må bättre, nå högre resultat samt bibehålla högt intresse under lång tid (Skaalvik 

& Skaalvik 2016).  

Inom Achievement goal theory är motivation centralt för lärande och en 

bidragande faktor för att kunna åstadkomma det man vill, exempelvis att sätta upp 

samt att nå sina mål inför en aktivitet. Motivationen påverkas av sättet individen 

förhåller sig till olika aktiviteter där både inre och yttre motivation har stor 

betydelse för inlärning (Skaalvik & Skaalvik 2016). 
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Teoriernas samverkan  

Eftersom motivation, som nämnts tidigare, är ett svårdefinierat och brett begrepp 

har jag som nämnt utgått från dessa två teorier Self-determination theory och 

Achievement goal theory. Trots att teorierna utgår från olika synsätt på 

motivation, kommer de fram till flera gemensamma kärnpunkter. Båda teorierna 

utgår från motivationstyper, det vill säga var motivationen grundar sig och 

fokuserar mindre på mängden motivation till aktiviteten (Skaalvik & Skaalvik 

2016).  

Det framhävs i båda teorierna att det är den inre motivationen såsom intresse, god 

självuppfattning och vilja att anstränga sig bland de bästa och viktigaste 

faktorerna för inlärning (Skaalvik & Skaalvik 2016).  Det framgår också i 

teorierna att vissa yttre faktorer tenderar att ha positiv effekt. Exempel på sådana 

faktorer är individer med en stark positiv tro på att man kan uppnå högre 

framgång än andra (Achievement goal theory) eller att man själv ser ett senare 

värde av aktiviteten (Self-determination theory). Dessa yttre faktorer uppfattas 

fortfarande som mindre bra än de inre faktorerna, eftersom dessa yttre faktorer 

kan leda till ångest och eller mer negativa tankar om de inte uppfylls, istället för 

en vilja att lära sig mer vilket tenderar vara det som händer om motivationen 

grundar sig på inre faktorer.  

I båda teorierna konstateras att det finns yttre motivationsfaktorer som kan vara 

direkt dåliga, vilka kan sammanfattas som rädslan att misslyckas (Achievement 

goal theory) eller framtvingade yttre faktorer att leva upp till någon annans 

förväntningar (Self-determination theory). Det beskrivs i båda teorierna att dessa 

yttre framtvingade och negativa faktorer har en väldigt negativ effekt på 

individers inlärning och deras vilja att anstränga sig. När motivationen hos 

individerna grundar sig i detta tenderar de också att vara obenägna att be om hjälp 

när det behövs, dölja sina problem samt att redan innan aktiviteten påbörjas tänka 

att man inte kommer klara av den.  
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Eftersom det inte finns en generell vedertagen förklaring på vad motivation är, 

och båda dessa teorier tar sig an motivation ur olika synvinklar, når de trots det 

liknande slutsatser. Jag har därför valt att utgå från båda dessa teorier inför 

analysen. 

 

Metod 
I detta avsnitt redovisas vilken metod och vilket material som har använts för att 

utföra denna surveyundersökning för småskalig forskning. Det kommer beskrivas 

hur jag skapat och utformat mitt frågeformulär samt hur jag har behandlat och 

hanterat insamlad data. Detta grundar sig i studiens syfte med att samla in data om 

elevers upplevda motivationsfaktorer. Vidare kommer urval och de etiska 

övervägande presenteras och motiveras. 

Val av metod 

Ansatsen för studien är av en kvantitativ metod och genom ett webbaserat 

frågeformulär kommer studiens forskningsfrågor kunna besvaras. Kvantitativa 

undersökningar kan även bidra till att generera ett stort underlag av data utan 

behov av stora resurser. Data som samlas in erhålls i nominalvärde och går 

därmed att strukturera och kategorisera för att sedan jämföra svaren mot varandra. 

(Denscombe 2018).  

Utformning av frågeformulär 

Syftet med denna studie är att synliggöra elevernas upplevda motivation i relation 

till matematiken samt att synliggöra vilka faktorer som påverkar deras motivation 

i årskurserna 4 – 6. Detta innebär att alla elever fick identiska frågeformulär att 

svara på.  

Det webbaserade frågeformuläret skapades i Google Formulär. Google Formulär 

är ett webbaserat verktyg från Google där det går att skapa, redigera och formatera 
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dokument för att skapa olika interaktioner. Google Formulär bidrar även med 

funktioner för sammanställning, önskad filtrering och hantering av insamlad data. 

Med hjälp av syftet och frågeställningarna samt den tidigare forskningen har 

relevanta och relaterade frågor till denna studie och svarsalternativ utformats för 

att sedan kunna hanteras, analyseras och diskuteras. Frågeformuläret har skapats 

utifrån motivationsfaktorerna från den tidigare forskningen, som är elevers 

affektiva egenskaper, intresse, elevens självuppfattning och självreglering samt 

yttre faktorer. Dessa faktorer är olika typer av motivation som alla grundas i de 

valda teorierna, self – determination theory och achievement goal theory. 

Exempelvis utifrån faktorn gällande elevens affektiva egenskaper skapades 

påståenden som för mig är det viktigt att lära mig matematik, för mig är det viktig 

att visa för mig själv att jag kan som sedan svarades i en sexskalig Likertskala. 

Frågeformuläret består av en serie frågor som är identiska för hela 

undersökningspopulationen. Vilket Denscombe (2018) skriver bidrar till en lättare 

hantering av insamlad data samt att trovärdigheten för studien ökar. 

Frågeformuläret är uppbyggt med intentionen att varken påverka eller ändra 

någons uppfattning och dessutom kommer deltagandet vara anonymt och frivilligt 

med rätt att avbryta när som helst (Denscombe 2018). Det webbaserade 

frågeformuläret som eleverna har besvarat är uppdelat i tre olika delar. Utöver de 

tre delarna kommer eleverna även att svara på frågor om deras kön, ålder och 

årskurs. Detta för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan kön samt 

vilken årskurs de går i. Eftersom detta är en småskalig undersökning med färre än 

100 respondenter minskar generaliseringsbarheten (Denscombe 2018), vilket 

följaktligen leder till att resultatet och analysen kommer fokusera på hur 

respondenterna i denna undersökning generellt upplever de bidragande 

motivationsfaktorerna. I den första delen kommer olika påståenden besvaras 

genom att eleverna kryssar i en sexskalig Likertskala från stämmer inte alls till 

stämmer fullständigt på ett specifikt påstående. Ett exempel på ett påstående kan 

vara för mig är det viktigt att lära mig matematik och beroende på hur väl eleven 

instämmer eller motsätter sig med påståendet väljer eleven en siffra i skalan, där 
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nummer ett betyder att eleven inte instämmer alls medan nummer sex instämmer 

eleven fullständigt, se Figur 1.  

 
Figur 1, ett utdrag från frågeformuläret 

 

Det är ett medvetet val att skapa en Likertskala med ett jämt nummer som 

svarsalternativ. Detta eftersom en skala där svarsalternativen har en gradering med 

ett jämnt nummer, är fördelaktigt i min studie då eleven behöver ta ett 

ställningstagande om påståendet. Detta ställningstagande innebär att eleven tar ett 

beslut om påståendet som är övervägande instämmande eller inte vilket gör att 

eleverna inte kommer kunna svara neutralt.  

I den andra delen ställs det en fråga där eleven ska välja det alternativ som eleven 

tycker sig överensstämma med mest, se Figur 2.  

 
Figur 2, ett utdrag från frågeformulären  
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Denna del urskiljer från del ett då den inte är indelad i den tematiska ordningen 

som genomsyrar arbetet. Detta för att i vissa fall, ställs motivationsfaktorerna 

(som utgör den tematiska indelningen) eller graden av motivationsfaktorn mot 

varandra.  

Att använda sig av svarsalternativ där deltagaren väljer ett alternativ används för 

att ge data som är enkel att analysera samt för att frågorna blir flexibla och lätta att 

förstå även för yngre barn (Denscombe 2018). Eftersom svarsalternativen baseras 

på motivationsfaktorer visar data tydligt vilken motivationsfaktor deltagaren 

värderar högst.  

Den tredje och sista delen består av en fråga med nio påstående som handlar om 

vad som får eleven att vilja anstränga sig mer vid inlärning i matematik. Till 

denna fråga ska eleverna således rangordna de tre påstående som väger mest för 

elevens vilja att anstränga sig mer inom matematik, se Figur 3. 

 

Figur 3, ett utdrag från frågeformulären 
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Anledningen till frågan där eleverna ska rangordna svaren, är för att utmana dem 

att tänka på vad som är viktigast för dem. Detta genererar samtidigt en koncis, 

tydlig och hanterbar data, vilket redogörs för när eleven rangordnar sina tre val 

som symboliserar vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll, enlig eleven, på 

dennes vilja att anstränga sig.  

Denna studie använder sig av ett frågeformulär som är uppbyggt med 

svarsalternativ utifrån Likertskala, flervalsalternativ och flersvarsalternativ vilket 

gör att det är ett varierat frågeformulär. Att använda sig av ett frågeformulär som 

är varierat i typen av frågor och svar minskar risken för respondenterna att svara i 

ett visst svarsmönster. Det minskar också att respondenterna blir uttråkade och 

ökar dessutom sannolikheten att hålla eleverna tänkande och aktiva under 

ifyllandet av enkäten. Detta kommer resultera i att respondenterna först kan svara 

hur väl de instämmer på det efterfrågande påståendet för att sedan tvingas välja ett 

eller fler påstående som instämmer mest när motivationsfaktorerna ställs mot 

varandra. Detta gör att svaren kan tolkas och diskuteras utefter respondenternas 

första, mer öppna svar genom Likertskala till ett mer slutet svar där deltagaren 

måste välja ett eller flera alternativ (Denscombe 2018). Frågeformuläret är 

uppbyggt med en funktion som innebär att eleverna måste svara på alla frågor 

annars kommer man inte vidare i formuläret. 

Risken med denna typ av variation är att den kan skapa förvirring och otydlighet 

för respondenterna (Denscombe 2018). För att strukturera upp denna variation 

utifrån ett användarperspektiv kommer detta frågeformulär att delas in i olika 

avsnitt, se bilaga 1. Varje avsnitt har en förklarande beskrivning för att minska 

missförstånd samt hålla deltagarna aktiva i sitt svarande. Avsnitten är inte enbart 

till för att underlätta för deltagarna, de hjälper även till att sammanställa data i den 

tematiska ordningen som är skapad utifrån den tidigare forskningen.  

Frågeformuläret, dess frågeställningar och påstående grundar sig i Self-

determination theory och Achievement goal theory för att säkerställa att data som 

samlas in går att analysera utifrån dessa teorier. De flesta av frågorna och 

påståendena går att koppla och analysera utifrån båda teorierna, dock är vissa mer 
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direkt kopplade till en av teorierna. Ett exempel på ett påstående och hur det kan 

kopplas mot Achievement goal theory är påståendet För mig är det viktigt att visa 

för mig själv att jag kan. Detta påstående samt vilket svar respondenterna väljer 

stämmer bra överens mot en av huvudprinciperna från Achievement goal theory 

som säger att det främjar elevernas kunskapsutveckling om viljan att anstränga 

sig, sätta upp mål samt nå dessa mål kommer inifrån en själv. Ett påstående som 

uttryckligen kan kopplas till Self- determination theory är Jag vet att matematik är 

viktigt i livet utanför skolan, eftersom att drivas framåt av självbestämmande val 

samt agera utifrån egna intressen och förstå den egna vinsten av 

matematikundervisningen är starkt kopplat till faktorer inom Self-determination 

theory. 

 

Bearbetning av data 

Till hjälp att bearbeta den insamlade data har jag till viss del dragit nytta av 

Google Formulärs egen samanställning av svaren, vilket har genererat 

visualiseringar i form av cirkeldiagram med data representerade i procent. Utöver 

det har jag även tagit fram antal respondenter till varje svarsalternativ för att inte 

skapa en missvisande bild av procentantalet då det är en undersökning på färre än 

100 respondenter (Denscombe 2018). Jag valde till denna studie att presentera del 

ett i tabellform med procent och antal respondenter och i del två använda mig av 

cirkeldiagram. Detta för att i del ett blir visualiseringen mer överskådlig i 

tabellform eftersom svarsalternativen är en siffra på en Likertskala. Medan i del 

två är svarsalternativen påstående och kan lättare synliggöras i ett cirkeldiagram. 

Båda redovisningsformerna kom att kompletteras med text där både antal och 

procent presenteras. Vidare kommer även del tre att presenteras i tabellform med 

tillhörande text med svar elever representerade i antal.  
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Urval  

Urvalet till en studie bör vara anpassat till studiens användningsområde, vilket 

innebär att urvalet ska vara relevant och direkt kopplat till undersökningen samt 

att den insamlade data omfattar ett relativ träffsäkert urval så vederbörande inte 

behöver samla in enskilda undersökningar från undersökningspopulationen 

(Denscombe 2018). Denscombe (2018) betonar även att det alltid finns en risk för 

urvalsfel som beror på den totala mängd som undersökningen innefattar, det 

behöver inte innebära ett ifrågasättande av forskningens tillförlitlighet.  

Urvalet baseras på ett bekvämlighetsurval. Att utgå från bekvämlighetsurvalet 

innebär att forskaren väljer och anpassar sitt urval utifrån sina egna 

bekvämlighetsfaktorer, som oftast grundar sig i att forskaren har begränsade 

möjligheter eller resurser att nå målgruppen på annat sätt (Denscombe 2018). 

Detta innebär att urvalet till denna studie kom att baseras på en skola där jag redan 

etablerat kontakt.   

Kommunikationen till de berörda parterna har skett via mailkonversationer där 

rektorer och berörda lärare har varit delaktiga. Rektorerna och lärarna fick även 

anvisningar och instruktioner på hur upplägget och undersökningstillfället 

gällande elevernas frågeformulär såg ut för att säkerställa att eleverna förstod hur 

de skulle svara på frågorna, se bilaga 2. En vecka innan utförandet av 

frågeformulären fick även alla vårdnadshavare och berörda lärare ett 

informationsbrev som beskrev undersöknings syfte och tillvägagångssätt. 

Informationsbrevet innehöll även information om hantering av personuppgifter, 

anonymitet samt att det är en frivillig undersökning med rätt att avbryta när som 

helst utan någon anledning. Informationsbrevet innehöll även mina 

kontaktuppgifter med uppmaning att höra av sig till mig eller klassföreståndaren 

om det fanns några funderingar, se bilaga 3. I samband med dessa instruktioner 

bifogades även länken till undersökningen. 

Undersökningspopulationen är tagen ur en skola i södra Sverige där 

mellanstadieelever blev tillfrågade om de frivilligt ville delta. All insamlad data 

togs till vara på och analyserades vilket innebär att inga svar har tagits bort. Som 
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nämnt tidigare är formuläret uppbyggd på ett sätt så att respondenterna inte kan 

bortse från en fråga eller kryssa i färre eller fler svarsalternativ än instruktionerna 

uppgav. Detta lede således till en hög svarsfrekvens där 58 av 66 respondenter 

(87,8%) valde att delta eller att slutföra sitt deltagande. Till denna studie samlades 

det således in 58 svar från tre klasser vilket motsvarar en klass från vardera 

årskurs.  

Etiska övervägande 

I detta avsnitt beskrivs de fyra huvudprinciperna från Denscombe (2018) där jag 

även förklarar hur jag använt mig av och anpassat mig till dessa 

förhållningsregler.  

Denscombe (2018) beskriver fyra huvudprinciper som kan ligga till grund för de 

etiska övervägande denna studie har. Första principen är att alltid skydda 

deltagarnas intresse. Med det menar Denscombe (2018) att undersökningen inte 

får bidra till att någon deltagare skadas fysiskt, psykiskt eller personligt. 

Deltagarna ska inte känna sig hotade, stressade eller skadas under deltagandet. 

Undersökningen får inte heller orsaka några långsiktiga följder för deltagarna. Det 

är även viktigt att deltagarna förblir anonyma och att ingen personlig information 

sprids efter undersökningen. Vidare skriver Denscombe (2018) i princip nummer 

två att det ska framkomma att undersökningen är frivillig med rätt att avbryta 

undersökningen utan någon anledning. Informationen till de berörda ska komma i 

god tid med information gällande syftet med undersökningen, tillvägagångssättet 

och förväntningarna på deltagarna. Därefter beskriver Denscombe (2018) i princip 

nummer tre att forskaren ska vara öppen och ärlig genom att forskaren ska berätta 

vem han eller hon är, vad han eller hon gör och vilket syfte det finns med 

undersökningen. Forskaren ska inte heller använda falska data eller plagiat och 

inte heller exkludera någon. Forskaren ska också vara rättvis och objektiv i sitt 

arbete och får inte påverkas av några sponsorer eller forskningsbidrag när denne 

presenterar sitt resultat. I princip nummer fyra beskriver Denscombe (2018) olika 

nationella lagstiftningar som bland annat omfattar vad som gäller för datalagring 

etcetera.   
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Med detta sagt har jag, som tidigare nämnt, informerat skolan, eleverna och 

vårdnadshavarna i god tid i form av mejl och brev. Informationen som gick ut till 

de berörda är information om mig som utför undersökningen, kontaktuppgifter 

samt mitt syfte och mina förväntningar på undersökningen och deltagarna. Det 

uttrycktes också att frågeformuläret är webbaserat och baserat på frågor gällande 

upplevd motivation till matematik som grundar sig i olika motivationsteorier samt 

att undersökningen är frivillig med rätt att avbryta när som helst. Eftersom denna 

undersökning är en datainsamling utan någon personlig information, vilket 

framkommer tydligt i informationsbrevet räcker det att vårdnadshavarna eller 

eleverna meddelar mig, mentorn eller den undervisande läraren ifall de inte vill att 

deras barn ska delta (Denscombe 2018). Det kommer heller inte framgå vilken 

skola eller i vilken stad undersökningen kommer ske utan det kommer bara 

framgå att skolan ligger i södra Sverige. För att minska några eventuella 

oroligheter hos elevgrupperna skedde undersökningen i en bekant miljö för dem, i 

elevernas klassrum med deras lärare närvarande. Undersökningens urval är 

mellanstadieklasser i södra Sverige där alla elever i de frågade klasserna fick 

möjlighet att delta om de ville. Jag var mån att inte diskriminera någon deltagare 

eller dess svar och all data kom således att inkluderas i arbetet.  

 

Resultat och analys 

Resultat 

Resultaten här nedan kommer att redovisas i min tematiska uppdelning som 

genomsyrar denna studie. Samtliga resultat är automatiskt genererade från Google 

Formulär. Utifrån den automatiska sammanställningen av data har jag i den första 

delen valt att presentera data i tabellform, i del två är det genererade cirkeldiagram 

och i del tre kommer det att presenteras i tabellform med en sammanfattande 

punktlista.   

Frågeformuläret besvarades av totalt 58 elever i årskurserna 4 – 6, där alla valde 

att fullfölja frågeformuläret. Resultatet visade en relativt jämn könsfördelning. 
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Respondenterna som uppgav sig vara pojkar var 44,8 %, respondenterna som 

uppgav sig vara flickor 50% och respondenterna som inte ville ange kön eller 

definierar sig som annat var 5,2%.  Svarsvariationen mellan åldrarna och kön är 

inget denna studie kommer att beakta då skillnaden mellan svaren inte visade 

någon tydlig skillnad. Detta gäller även jämförandet åldrarna emellan samt mellan 

de olika könen.  

För att följa den tematiska indelningen som genomsyrar denna studie kommer 

även detta bli en naturlig indelning i resultatavsnittet. Första delen i 

frågeformuläret besvarades genom fem olika avsnitt med hjälp av en Likertskala 

mellan ett och sex. Avsnitten är indelade utifrån den tematiska indelningen där 

avsnitt ett representerar elevernas affektiva egenskaper, avsnitt två representerar 

elevernas intresse för matematik, avsnitt tre representerar elevernas 

självuppfattning, avsnitt fyra representerar elevernas självreglering och avsnitt 

fem representerar övriga yttre faktorer som påverkar elevers motivation till 

matematik. Svaren presenteras i tabellform för att få en tydlig jämförelse mellan 

svaren.  Raderna representerar den siffran eleverna valde på Likertskala där 

nummer ett, som nämnt tidigare, symboliserar att eleverna inte instämmer alls på 

påståendet och nummer sex symboliserar att de instämmer fullständigt. 

Alternativen där emellan symboliserar mer eller mindre instämmande. Alternativ 

fyra och fem är mer åt det instämmande håller och alternativ två och tre 

symboliserar att de delvis motsäger sig påståendet. Tabellen är skapad av data 

från Google Formulär och visar svarsandel i både antal svar och procent för ökad 

tydlighet och överblick vilket ökar validiteten för resultaten då det visar att data 

inte manipulerats i efterhand och att alla svar ingår (Denscombe 2018).  

Del 1 

Elevers affektiva egenskaper för matematik 

I kommande tabell, tabell 1, kommer elevers affektiva egenskaper presenteras 

utifrån hur de fyllde i frågeformuläret. Vidare kommer resultatet från 

påståendena redovisas.  
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Tabell 1, sammanställning av resultatet för elevers affektiva egenskaperna inom matematik. 

För mig är det viktigt att lära mig matematik 

Det första denna del berör är matematikens vikt för eleven. Första påstående visar 

att 53 av 58 elever (91,4 %) valde alternativ fyra till sex vilken tyder på att de 

tycker matematik är viktigt att lära sig. De resterande fem elever (8,6%) valde 

alternativ ett och tre vilket tyder på att de inte tycker att matematik är speciellt 

viktigt att lära sig.  

För mig är det viktigt att kunna komma vidare i matematikarbetet  

Till detta påstående svarade samtliga att de instämmer att det är viktigt att komma 

vidare i matematikarbetet. 49 av 58 elever (84.7%) instämmer i påståendet 

gällande att komma vidare i matematikarbetet, följt av sex elever (10,3%) valde 

alternativ fyra.  

För mig är det viktigt att visa för mig själv att jag kan 

Till det sista påstående, svarade 28 av 58 elever (48,3%) att de instämmer 

fullständingt. Övervagnde instämmande utgör 17 (29,3%) respektive tio (17,2%) 

elever som har svarat högre än alterativ tre. De sista tre eleverna insämmer på en 

låg nivå. Det var ingen elev som helt motsatte sig detta påstående.  

  

Påstående Frekvensen i Likertskala 

 1 

Stämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 

Stämmer 

fullständigt 

För mig är det viktigt 

att lära mig matematik 

1 (1.7%) 0  4 (6,9%) 12 (20,7%) 16 (27,6%) 25 (43%) 

För mig är det viktigt 

att kunna komma 

vidare i 

matematikarbetet 

0 0 0 6 (10,3%) 21 (41,4%) 28 (43,3%) 

För mig är det viktigt 

att visa för mig själv 

att jag kan 

0 2 (3,4%) 1 (1,7%) 10 (17,2%) 17 (29,3 %) 28 (43,3%) 
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Elevers intresse för matematik.  

I kommande tabell, tabell 2, kommer elevers intresse för matematik 

presenteras utifrån hur de fyllde i frågeformuläret. Vidare kommer resultatet 

från påståendena redovisas.  

Påstående Frekvensen i Likertskala 

 1 

Stämmer 

inte alls  

2 3 4 5 6  

Stämmer 

fullständigt  

För mig är det viktigt 

att 

matematiklektionen är 

intressant 

1 (1.7%) 1 (1.7%) 6 (10,3%) 19 

(32,8%) 

15 

(25,9%) 

16 (27,6%) 

För mig är det viktigt 

att jag får arbeta med 

svåra uppgifter 

1 (1.7%) 3 (5,2%) 6 (13,8%) 20 

(34,5%) 

15 

(25,9%) 

11 (19%) 

För mig är det viktigt 

att jag får arbeta med 

enkla uppgifter  

9 

(15,5%) 

7 

(12,1%) 

12 

(20,7%) 

16 

(27,6%) 

10 

(17,2%) 

4 (6,9%) 

För mig är det viktigt 

att jag får lära mig 

mer matematik 

0 2 (3,4%) 1 (1.7%) 14 

(24,1%) 

16 

(27,6%) 

25 (43,1%) 

Jag tycker lika mycket 

om matematik som 

andra ämnen  

6 

(10,3%) 

7 

(12,1%) 

15 

(25,9%) 

15 

(25,9%) 

7 

(12,1%) 

8 (13,8%) 

Jag tycker bättre om 

matematik än andra 

ämnen  

15 

(25,9%) 

13 

(22,4%) 

10 

(17,2%) 

8 

(13,8%) 

3 (5,2%) 9 (15,5%) 

Tabell 2, sammanställning av resultatet för elevers intresse för matematik. 

 

För mig är det viktigt att matematiklektionen är intressant 

Att lektionerna är intressanta har betydelse för många, men fördelningen på hur 

stor vikt de har varierar. Största andelen elever instämmer, då 19 av 58 elever 

(32,8%) svarat alternativ fyra, 15 elever (25,9%) alternativ fem och 16 elever 

(27,6%) instämmer fullständigt. Detta gör att det enbart är åtta elever (13,7%) 
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som svarade under alternativ fyra varav sex elever (10,3%) svarade alternativ tre, 

en elev (1,7%) svarade alternativ två och den sista eleven (1,7%) svarade 

alternativ ett.  

För mig är det viktigt att jag får arbeta med svåra uppgifter 

Påståendet gällande att få arbeta med svåra uppgifter svarade även där merparten 

instämmande. 46 av 58 elever (79,4%) svarade över alternativ tre. Elever som 

instämde fullständigt var elva elever (19%). Varpå följd svarade 15 elever 

(25,9%) alternativ fem och 20 elever (34,5%) svarade alternativ fyra. Vilket 

betyder att tolv elever (20,7%) svarade ett lägre alternativ. Åtta elever (13,8%) 

svarade alternativ tre, tre elever (5,2%) svarade alternativ ett och en elev (1,7%) 

motsatta sig helt påståendet.  

För mig är det viktigt att jag får arbeta med enkla uppgifter  

Till detta påstående var det nästintill jämt mellan elever som instämde och elever 

som motsatte sig påståendet. 30 av 58 elever (51,7%) valde alternativ fyra och 

uppåt medan 28 elever (48,3%) valde alternativ tre och nedåt. De alternativ som 

sticker ut mest alternativ fyra där 16 elever (27,6%) svarade samt alternativ sex 

där fyra elever (6,9%) svarade.  

För mig är det viktigt att jag får lära mig mer matematik 

I detta påstående svarade nära hälften av eleverna, 25 av 58 elever (43,1%) att de 

fullt instämmer på påståendet. Ser man på alternativ sex tillsammans med 

alternativ fem visar det sig att en överväldigade del 41 av 59 elever (70, 7 %) att 

det är viktigt att lära sig matematik. Resterande procent (29,3 %) fördelade sig på 

alternativ fyra, 14 elever (24,1%), alternativ tre, en elev (1,7%) och alternativ två, 

två elever (3,4%). Till detta påstående var det ingen elev som motsatta sig 

påståendet helt.  
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Jag tycker lika mycket om matematik som andra ämnen    

Utifrån svaren på påståendet gällande om de tycker om matematik lika mycket 

som andra ämnen i skolan är det en jämn fördelning på svarsalternativen tre och 

fyra, där 30 av 58 elever (51,8%) svarade. Svarsalternativen två och fem har även 

där lika många svar, sju elever (12,1%) på vardera alternativ. Skillnaden mellan 

de elever som motsätter sig helt på påståendet och de elever som instämmer fullt 

är väldigt liten. Där sex elever (10,3%) motsätter sig och åtta elever (13,8%) 

instämmer helt.  

Jag tycker bättre om matematik än andra ämnen 

Avläser vi sedan raden som behandlar påståendet om att eleverna tycker bättre om 

matematik än andra ämnen får vi en majoritet på 38 av 58 elever (65,5%) som 

svarar lägre än alternativ fyra. Det vill säga 15 elever (25,9%) motsatte sig helt på 

påståendet och 13 elever (22,4%) svarade alternativ två och tio elever (17,2 %) 

svarade alternativ tre. De elever som svarade högre än alternativ tre var åtta elever 

(13,8%) som svarade alternativ fyra och tre elever (5,2 %) som svarade alternativ 

fem. Nio elever (15,5%) instämde helt på påståendet.  

Elevers självuppfattning för matematik 

I kommande tabell, tabell 3, kommer elevers självuppfattning för matematik 

presenteras utifrån hur de fyllde i frågeformuläret. Vidare kommer resultatet 

från påståendena redovisas.  

Påstående Frekvensen i Likertskala 

 1 

Stämmer 

inte alls  

2 3 4 5 6  

Stämmer 

fullständigt  

Jag är duktig på 

matematik  

1 (1.7%) 2 (3,4%) 3 (5,2%) 13 

(22,4%) 

18 (13%) 21 (36,2%) 

Jag vet att 

matematik är 

viktigt i livet 

utanför skolan 

1 (1.7%) 0 3 (5,2%) 12 

(20,7%) 

10 

(17,2%) 

32 (55,2%) 
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Jag klarar svårare 

uppgifter i 

matematik om jag 

anstränger mig   

0 1 (1.7%) 3 (5,2%) 9 (15,5%) 18 (31%)  27 (46,6%) 

Det är mitt ansvar 

att fråga läraren när 

jag behöver hjälp 

0 3 (5,2%) 1 (1.7%) 8 (13,8%) 17 

(29,3%) 

29 (50%) 

Tabell 3, sammanställning av resultatet för elevernas självuppfattning för matematik. 

 

Jag är duktig på matematik  

Elevernas självuppfattning på hur duktiga de anser sig vara i matematik 

resulterade i att 21 elever av 56 (36,2%) instämde fullt i påståendet. Vidare 

svarade 18 elever (31%) alternativ fem. Utifrån detta kan det utläsas att två 

tredjedelar (67.2 %) av eleverna anser att de är duktiga på matematik. Vidare var 

det en elev (1,7%) som motsatte sig påståendet helt om att den är duktig i 

matematik. Resterande fem elever (8,7%), svarade två elever (3,4%) alternativ två 

och tre elever (5,3%) svarade alternativ tre.  

Jag vet att matematik är viktigt i livet utanför skolan 

Påståendet om hur vidare elever vet att matematik är viktigt i livet utanför skolan 

svarade majoriteten 32 av 58 elever (55,2%) att de instämmer fullt, tio elever 

(17,2%) svarade alternativ fem och tolv elever (20,7%) svarade alternativ fyra. 

Resterande fyra elever (6, 9%) svarade tre elever (5,2%) alternativ tre och en elev 

(1,7%) som motsatte sig påståendet helt.  

Jag klarar svårare uppgifter i matematik om jag anstränger mig   

Elever som instämmer helt på att de klarar svåra uppgifter när de anstränger sig är 

27 av 58 elever (46,6%), vilket är nästintill hälften. Vidare svarar 18 elever (31%) 

alternativ fem och 9 elever (15,5 %) svarar alternativ fyra. Det är fyra elever 

(6,9%) som inte instämmer speciellt mycket varav tre elever (5,2%) svarade 

alternativ tre och en elev (1,7%) svarade alternativ två.  
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Det är mitt ansvar att fråga läraren när jag behöver hjälp 

Hälften av alla elever, det vill säga 29 av 58 elever (50%) instämde helt på att det 

är deras ansvar att fråga läraren när de behöver hjälp. Vidare svarade 17 elever 

(29,3%) alternativ fem, åtta elever (13,8%) alternativ fyra och en elev (1,7%) 

svarade alternativ tre. De tre resterande eleverna (5,2%) svarade alternativ två och 

det var ingen som motsatte sig påståendet helt.   

Elevers självreglering för matematik 

I kommande tabell, tabell 4, kommer elevers faktorer för självreglering att 

presenteras utifrån hur de fyllde i frågeformuläret. Vidare kommer resultatet 

från påståendena redovisas.  

Tabell 4, sammanställning av resultatet för elevers självreglering för matematik. 

Det är lärarens ansvar för mig att förstå matematik 

Det är en dryg en tredjedel som anser att det är lärarens ansvar att eleven förstår. 

Vilket visas i tabellen där det är 20 elever av 58 (34,5%) som anser att det är helt 

och hållet lärarens ansvar att eleven förstår. Vidare svarade 32 elever (55,1%) 

högre än alternativ tre där 14 elever (24,1%) svarade alternativ fem och 18 elever 

(31%) svarade alternativ fyra. Sedan svarade fyra elever (6,9%) alternativ tre, en 

elev (1,7%) alternativ två samt att det var en elev (1,7%) som motsatte sig 

påståendet helt.  

Påstående Frekvensen i Likertskala 

 1 

Stämmer 

inte alls  

2 3 4 5 6  

Stämmer 

fullständigt  

Det är lärarens ansvar 

för mig att förstå 

matematik  

1 (1.7%) 1 (1.7%) 4 (6,9%) 18 (13%) 14 

(24,1%) 

20 (34,5%) 

Jag ber om hjälp när 

jag behöver  

1 (1.7%) 1 (1.7%) 3 (5,2%) 9 

(15,5%) 

19 

(32,8%) 

25 (43,1%) 

Jag räknar ikapp om 

jag kommer efter   

0 1 (1.7%) 2 (3,4%) 9 

(15,5%) 

19 

(32,8%) 

27 (46,6%) 
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Jag ber om hjälp när jag behöver 

Det är 53 av 58 elever (91,4%) som instämmer på påståendet om de ber om hjälp 

när de behöver. 25 elever (43,1%) instämmer helt, 19 elever (32,8%) svarade 

alternativ fem och nio elever (15,5%) svarade alternativ fyra. Det var även en elev 

(1,7%) som inte ber om hjälp när den behöver samt en elev (1,7%) som svarade 

alternativ två. Vidare svarade tre elever (5,2%) alternativ tre.  

Jag räknar ikapp om jag kommer efter   

Sista påståendet i denna del om elevers självreglering berör faktorn att räkna 

ikapp ifall man kommer efter, vilket 27 elever av 58 (46,6%) instämmer helt i. 

Vidare svarade 19 elever (32,8%) alternativ fem och nio elever (15.5%) svarade 

alternativ fyra. De elever som svarade lägre än alternativ fyra svarade istället två 

elever (3,4%) alternativ tre och en elev (1,7%) alternativ två. Det var således 

ingen elev som motsatte sig påståendet gällande att räkna ikapp missad 

matematik.  

Den yttre påverkan för elevers motivation för ämnet matematik 

I kommande tabell, tabell 5, kommer de yttre påverkande faktorerna att 

presenteras utifrån hur eleverna fyllde i frågeformuläret. Vidare kommer 

resultatet från påståendena redovisas.  

Påstående Frekvensen i Likertskala 

 1 

Stämmer 

inte alls  

2 3 4 5 6  

Stämmer 

fullständigt  

För mig är det viktigt 

att jag får den hjälp jag 

behöver i matematik  

1 (1.7%) 1 (1.7%) 4 

(6,9%) 

6 

(10,3%) 

21 

(36,2%) 

25 (43,1%) 

För mig är det viktigt 

att jag får beröm när 

jag gör bra ifrån mig i 

matematik  

4 (6,9%) 9 

(15,5%) 

11 

(19%) 

9 

(15,5%) 

13 

(22,4%) 

12 (20,7%) 
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Tabell 5, sammanställning av resultatet på den yttre påverkan samt lärarens betydelse för matematik.  

 

För mig är det viktigt att jag får den hjälp jag behöver i matematik  

46 elever av 58 (79,3%) anser att det är viktigt att få hjälp när de behöver i 

matematik, således en klar majoritet instämmer i detta påstående. Fördelningen är 

att 25 (43,1%) instämde fullt på att de är viktigt med hjälp när de behöver. 21 

elever (36,2%) svarade alternativ fem. Alternativ fyra har sex elever (10,3%) 

svarat på och på alternativ tre har fyra elever (6,9%) svarat. Det finns en elev 

(1,7%) som svarat alternativ två och en elev (1,7%) som motsäger sig påståendet 

helt. 

För mig är det viktigt att jag får beröm när jag gör bra ifrån mig i matematik  

I detta påstående är det endast fyra av 58 elever (6,9%) som motsätter sig 

påståendet att det är viktigt att få beröm när de gör bra ifrån sig. Resten av svaren 

är relativt jämnt fördelade från 13 elever (22,4 %) svarsalternativ fem till 9 elever 

(15.5 %) svarsalternativ två. 

  

För mig är det viktigt 

att jag får bra 

omdöme/betyg i 

matematik  

0 2 (3,4 

%) 

1 

(1,7%) 

6 

(10,3%) 

17 

(29,3%) 

32 (55,2%) 

För mig är det viktigt 

att jag får visa mina 

kunskaper i matematik 

för min familj  

2 (3,4%) 0 5 

(8,6%) 

9 

(15,5%) 

19 

(32,8%) 

23 (39,7%) 

För mig är det viktigt 

att läraren är 

engagerad (delaktig) 

på 

matematiklektionerna   

0 0 4 

(6,9%) 

9 

(15,5%) 

18 

(31%) 

27 (46,6%) 
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För mig är det viktigt att jag får bra omdöme/betyg i matematik  

Påståendet som rör vikten med att få bra omdöme eller betyg svarade nästa alla 58 

elever högre än tre. Det är två elever (3,4%) som svarat alternativ två och en elev 

(1,7%) som svarat alternativ tre, restrerande 55 elever instämde något mer. Sex av 

dessa 55 elever (10,3%) svarade alternativ fyra och 17 elever (29.3%) svarade 

alternativ fem. Detta resulterade i att 32 elever (55,2%) instämmde helt på att det 

är viktigt att får bra omdöme eller betyg.  

För mig är det viktigt att jag får visa mina kunskaper i matematik för min familj  

När eleverna fick svara på påståendet om det är viktigt att få visa sina kunskaper i 

matematik för familjen svarade 23 elever av 58 (38,7%) att de instämde 

fullständigt med påståendet. 19 elever (32,8%) svarade alternativ fem och nio 

elever (15,5%) svarade alternativ fyra. Antal elever som svarade lägre än 

alternativ fyra var sju stycken (12%) där fem elever (8,6%) svarade alternativ tre 

och två elever (3,4%) motsatte sig påståendet. 

För mig är det viktigt att läraren är engagerad (delaktig) på 

matematiklektionerna   

Sista påståendet i denna del berörde lärarens engagemang i undervisningen. Här 

svarade 54 av 58 elever (93,1%) att de tycker att lärarens engagemang är viktig. 

Det är enbart fyra elever (6,9%) som svarade alternativ tre, resterande svar 

landade på alternativ fyra där nio elever (15,5%) svarade. 18 elever (31%) svarade 

alternativ fem och slutligen svarade 27 elever (46.6%) alternativ sex.  

Del 2 

Del två bestod av frågor där eleven skulle kryssa i det svar som de ansåg passa 

bäst, där svarsalternativen symboliserar antingen olika motivationsfaktorer eller 

grad på samma motivationsfaktor. Dessa svar kommer redovisas i cirkeldiagram 

som Google Formulär automatiskt genererar, vilket innebär att inte alla procenten 

och antalet svar kommer att synas på bild men de kommer däremot fram i den 

löpande texten.  
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Figur 4, fråga om vad eleverna tänker på vid en matematikuppgift 

Till denna fråga är merparten svar positiva, det vill säga att den största delen som 

utger 23 av 58 elever (39.7%) tror att de kommer klara matteuppgiften de har 

framför sig och 17 elever (29.3%) tror sig klara uppgiften om de lyssnar på 

genomgången. Sedan visas det att tolv elever (20.7%) tror sig klara uppgiften med 

lite hjälp från läraren och de sista sex eleverna (10.3%) är osäkra på ifall de klarar 

den eller inte.  

 

Figur 5, fråga om vad eleverna gör ifall de har kommit efter i matematikboken 

Till frågan vad eleverna gör när de kommer efter i matematikboken svarar 36 av 

58 elever (62,1%) att de tar hem matematikboken och räknar ikapp. Medan 14 

elever (24,1%) svarar att de försöker räkna ikapp på nästa lektion. Vidare svarar 

sex elever (10.3%) att de hoppar över uppgifter de missat och börjar där klassen är 
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istället. Det sista två elever (3,4%) svarade att de inte bryr sig om att de ligger 

efter. 

 

Figur 6, fråga om hur eleverna känner efter de har klarat en svår uppgift 

 Av 58 elever svarade 30 elever (51,7%) att de känner sig nöjda med sin prestation 

när de klarar en svår uppgift. 15 elever (25,9%) bryr sig inte och räknar bara 

vidare medan sex elever (10,3%) känner att de har lärt sig något nytt. Vidare vill 

gärna fem elever (8,6%) berätta för läraren eller sina klasskompisar att de klarat 

en svår uppgift och två elever (3,4%) vill jämföra med klasskompisarna. 

 

 

Figur 7, fråga om varför eleverna vill lära sig matematik. 

Till frågan om varför eleverna vill lära sig matematik svarade 29 elever (50%) att 

det är för få bra betyg, tolv elever (20,7%) svarade att de vill lära sig mer 
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matematik. Vidare tycker nio elever (15.5%) att det är intressant och roligt att 

räkna medan åtta elever (13.8%) gör det för att göra föräldrarna stolta. Det var 

ingen elev som varken ansåg att det var någon anledning att lära sig matematik för 

att göra läraren stolt eller för att visa / jämföra med sina kompisar. 

 

Figur 8, fråga om faktorer som kan göra en matematiklektion bra. 

Frågan som berör hur vidare en matematiklektion är bra för eleven svarade 35 av 

58 elever (60.3%) att det är när de lär sig något nytt samtidigt som 16 elever 

(27.7%) vill bli utmanade med svåra frågor. Tre elever (5,2%) anser att 

matematiklektionen blir bra när de får enkla uppgifter och fyra elever (4,9%) vill 

ha beröm.  

 

Figur 9, fråga om vad läraren kan göra för att bidra med en ökad motivation för eleverna 
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När eleverna svarade på faktorer gällande vad läraren kan göra för att öka elevers 

motivation var svaren nästintill jämnt fördelade mellan alla svarsalternativ. Det 

alternativ som fick flest svar, svarade 16 elever (27,6%) att lärare ska ha varierad 

undervisning. Med näst övervägande svar, svarade 14 elever (24,1%) att de vill 

vara delaktiga och påverka lektionerna. Vidare svarade 13 elever (22,4%) att de 

ville ha svåra uppgifter och tio elever (17.2%) att de vill att läraren ska ge beröm. 

Resterande fem elever (8,6%) vill att läraren ska ge eleverna lättare uppgifter.  

Del 3 

I kommande tabell, tabell 6, kommer resultatet av rangordningen gällande 

elevers vilja att anstränga sig mer, presenteras. Vidare kommer de tre 

alternativ som eleverna ansåg mest påverka deras motivation till att vilja 

anstränga sig mer att presenteras i en punktlista nedan. 

Påståenden 1 = passar bäst 2 = passar näst 

bäst 

3 = passar tredje 

bäst 

Att 

matematiklektionerna 

är roliga och 

intressanta 

19 elever 10 elever 11 elever 

Att jag får räkna 

många uppgifter 

1 elev 6 elever 7 elever 

Att jag känner mig 

säker på det jag 

räknar 

7 elever 12 elever 9 elever 

Att jag får klura på 

lite svåra uppgifter 

5 elever 7 elever 5 elever 

Att min lärare hjälper 

mig när jag behöver 

1 elev 9 elever 5 elever 

Att min lärare visar 

att det finns flera 

strategier att räkna på 

3 elever 3 elever 7 elever 

Att jag får bra 

resultat på proven 

15 elever 9 elever 5 elever 
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Att visa mina 

kunskaper för mina 

föräldrar 

7 elever 2 elever 3 elever 

Att visa mina 

kunskaper för min 

lärare 

0 elever 0 elever 6 elever 

 Tabell 6, sammanställning av resultatet på faktorer som får eleverna att vilja anstränga sig mer under en 

matematiklektion.  

 

Topp tre av alternativen de 58 eleverna satte på första plats var:  

● 19 elever valde påståendet att mattelektionerna är roliga och intressanta, 

● 15 elever valde påståendet att jag får bra resultat på proven och, 

● På delat tredje plats kommer påståendena att visa mina kunskaper för 

mina föräldrar och att jag känner mig säker på det jag räknar, där 

respektive påståenden fick sju svar.  

Topp tre påstående som fått flest antal svar av de 58 elever som svarade:  

● 40 elever valde påståendet att mattelektionerna är roliga och intressanta, 

● 29 elever valde påståendet att jag får bra resultat på proven och,  

● 28 elever valde påståendet att jag känner mig säker på det jag räknar. 

 

Analys 

Syftet med att analysera data är att tydliggöra resultatet genom att beskriva de 

olika delarna i undersökningen, förklara hur de fungerar samt att tolka och 

jämföra resultatet med den tidigare forskningen (Denscombe 2018). I tidigare 

avsnitt presenterades resultatet i bild och text och i detta avsnitt kommer resultatet 

att analyseras.  

Teorierna i denna studie, Self- determination theory och Achievement goal theory 

behandlar både inre och yttre motivation på snarlikt sätt. Motivation är ett 

komplext begrepp och för att förtydliga begreppet motivation har denna studie 
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delat upp inre och yttre motivation till flera motivationspåverkande faktorer. För 

att göra en analys av den insamlade data har jag tagit hjälp av Self- determination 

theory som utgår från elevens typ av motivation. Detta kan jämföras med de olika 

svarsalternativen av påståenden i frågeformuläret. Utifrån Achievement goal 

theory utgår jag från elevens mål, prestation och engagemang, vilket jag har 

kunnat analysera utifrån resultatet av min undersökning. Som nämnt tidigare i 

metoddelen ligger dessa teorier till grund för skapandet av frågeställningarna i 

frågeformuläret.  

Här nedan presenteras de olika faktorer samt vad empirin från denna studie 

visade.   

Resultat från denna studie visar på att många elever ser värdet i matematik och 

dess betydelse att lära sig ämnet samt vikten av att visa för sig själva att de kan. 

Den inre motivationen har således stor betydelse för elevernas vilja att anstränga 

sig. Flertalet elever betonar de affektiva egenskapernas vikt genom deras tankar 

kring matematikuppgifterna. Detta styrks också av Deringol (2018) som belyser 

det känslomässiga tillståndet inför en uppgift vilket författaren menar är av 

betydelse för elevers inlärningsprocess. Detta synliggörs genom att eleverna 

överlag bejakar att de blir nöjda vid en klarad matematikuppgift. 

Som ett av resultaten i denna studie visar, synliggörs det att eleverna själva anser 

att de flesta av motivationsfaktorerna som undersökts är viktiga. Men faktorerna 

som rör intresse sticker ut som de faktorer flest ansåg viktigast, vilket tyder på den 

inre motivationens betydelse precis som Self-determination theory framhåller 

(Skaalvik & Skaalvik 2016). Likaså som Carmichael, Callingham och Watts 

(2017) studie, så svarade en större del av eleverna i denna att intresse är en viktig 

motivationsvariabel för inlärning av ämnet matematik. Detta kan i sin tur leda till 

bättre uthållighet inför en matematikuppgift och bättre skolprestationer generellt 

(Lohbeck 2018; Nuutila et al. 2018). Eleverna svarade även att det är viktigt att få 

lära sig mer matematik vilket likaså tyder på en stark inre motivation (Skaalvik & 

Skaalvik 2016).  
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I förhållande till andra ämnen blev det tydligt att eleverna hade mindre intresse för 

matematik vilket ökar behovet av andra motivationsfaktorer. Detta för oss över till 

andra inre motivationsfaktorers betydelse för matematikinlärningen där en del 

handlar om elevens självuppfattning. Elevers självuppfattning speglar sig i 

resultatet där eleverna svarade positivt på frågan om de anser sig vara duktiga på 

matematik, vilket kan samspela med elevers intresse för matematik. Detta styrker 

även Carmichael, Callingham och Watt (2017) i deras studie. Eleverna svarade 

även positivt gällande deras tro på deras kunskaper och förmågor vilket även det 

är en viktig faktor för den inre motivationen (Thomaes et al. 2020). 

Trots en visad positivitet gällande elevers syn på sin självuppfattning var det trots 

det hälften av eleverna som ansåg att det inte var helt instämmande att det var 

deras ansvar att fråga när de behöver hjälp. Detta kan medföra att elever inte vet 

eller vågar fråga om hjälp vilket kan påverka både elevers självuppfattning, 

självreglering och kunskapsutveckling negativt.  

En större spridning blev tydligt bland eleverna gällande påståendet om att få 

arbeta med enkla uppgifter vilket tyder på att eleverna har olika förmåga till 

självreglering (Popa 2015). Däremot var det ett mer samlat svar gällande att få 

jobba med svåra uppgifter. En större del av eleverna har valt svarsalternativ fem 

och sex vilket kan kopplas till hög motivation gällande självreglering. Utifrån en 

studie av Popa (2015) skrivs det att i de fall elever har hög självreglering tar de 

mer ansvar för sitt lärande vilket görs när man vill utmanas kunskapsmässigt och 

vill arbeta med mer krävande uppgifter. 

Det går också att utläsa att betyg, omdöme samt lärarens påverkan är yttre faktorer 

eleverna anser vara viktiga för deras motivation i matematikundervisningen. 

Resultatet visar att elevernas motivationsnivå påverkas av hur läraren agerar och 

undervisar precis som tidigare forskning också samstämmigt visat (Wery & 

Thomson 2013). Läraren blir i enlighet med Self-determination theory (Skaalvik 

& Skaalvik 2016) en yttre faktor med låg autonomi, utom deras kontroll, vilken 

bör ha mindre påverkan på elevers motivation. Detta resultat visar vikten av en 
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lärares betydelse. Det är den enda yttre motivationsfaktorn med låg 

självbestämmelse för eleverna som värderades högt av många i denna studie.   

 

Diskussion och slutsats  
Även om teorierna utgår från olika synsätt så närmar de sig motivation på ett 

snarlikt sätt. Skaalvik och Skaalvik (2016) skriver att även om mängden 

motivation är viktigt så belyser författarna att det är vilken typ av motivation som 

eleven besitter, som är mer betydelsefull.  I både teorierna läggs det vikt på att se 

till att öka den inre motivationen så mycket som möjligt och minska behovet av 

den yttre motivation som eleverna själv inte kan bestämma över.  

Resultatet från studien visar att eleverna svarat överensstämmande med den 

tidigare forskningen gällande de inre faktorerna som den mest centrala del i deras 

upplevda motivation. Den tidigare beskrivna forskningen tyder på samstämmiga 

resultat när det gäller motivationsfaktorer för elevers lärande i skolämnet 

matematik, vilket visar att den inre motivationen är den mest betydelsefulla 

motivationsfaktorn för elevers kunskapsutveckling i matematik (Lohbeck 2018; 

Nuutila et al. 2018).  

Som resultatet från denna studie visar svarade majoriteten av eleverna att de anser 

att intresse, värdet av matematik samt en god självreglering har inflytande på 

deras motivation, vilket även Carmichael, Callingham och Watt (2017) och Popa 

(2015) lyfter fram.  

Detta innebär att det är viktigt att läraren skapar en god lärandemiljö som ger 

förutsättningar för intresse till lärandet. Detta kan exempelvis göras med varierade 

undervisning som gruppövningar eller ett arbete med laborativt tillvägagångssätt. 

För vissa elever kan det även räcka med att läraren aktivt visar sig delaktig på 

lektionen.  
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Som resultatet i denna studie visar, synliggörs det att eleverna själva anser att de 

flesta motivationsfaktorerna som undersökts är viktiga, men faktorer som rör 

intresse sticker ut som den faktor flest ansåg viktigast, vilket tyder på en inre 

motivation (Skaalvik & Skaalvik 2016). Detta stöds även från den tidigare 

forskningen (Carmichael, Callingham & Watt 2017; Lohbeck 2018; Nuutila et al. 

2018). Vidare skriver Wery och Thomson (2013) att, fastän den inre motivationen 

är viktigast så är lärarens roll väsentlig för eleverna, inte minst genom att läraren 

kan påverka elevens inre motivationsfaktorer på oräkneliga varierade sätt med sitt 

agerande och didaktik. Så även om läraren är en yttre motivationsfaktor bortom 

elevernas kontroll så är det tydligt att denne har stor inverkan och inflytande på 

elevernas inre motivation. Det höga resultatet på lärarens påverkan i denna studie 

tyder på att eleverna är införstådda med lärarens betydelse, vilket kan förklara 

varför den faktorn har fått högt värde jämfört med andra kontrollerande yttre 

faktorer. Det är följaktligen av vikt att läraren är engagerad i sin undervisning för 

att optimera elevernas motivation och således även skolprestationer och resultat i 

ämnet matematik. Detta styrks även av Wery och Thomson (2013). 

 

Metoddiskussion  

Valet av metod och deltagare har inte varit helt enkelt till detta arbete. Jag har 

noga övervägt för- och nackdelar utifrån vad jag ville undersöka. Som tidigare 

nämnt vill jag med denna studie synliggöra faktorer som påverkar elevers 

motivation och inlärning. Tanken från början var att skapa frågeformulär som jag 

gjort till eleverna fast med djupgående intervjuer efteråt samt att de undervisade 

lärarna i matematik skulle intervjuas. Vilket är mer tidskrävande både för mig 

men framförallt för eleverna och lärarna. Det gjorde att jag tog beslutet att utgå 

från webbaserade frågeformulär till elever och lärare. Anledningen till att 

lärarsvaren inte redovisas i denna undersökning är att jag fick in för litet underlag 

för vidare analys. På grund av detta valde jag att fokusera helt på elevers 

upplevelse av olika motivationsfaktorer. 



 46 (55) 

 

Val av webbaserat frågeformulär gjordes eftersom det är ett miljövänligt, effektivt 

och tidsbesparande sätt att samla in data på. Allt sker digitalt, således behövs inga 

papperskopior samt att ingen data går förlorad vid eventuell förlust av 

papperskopiorna. Detta tillvägagångssätt är också lättillgängligt och lättförståeligt 

vilket passar när den största delen av urvalsgruppen är i den yngre skolåldern 

(Denscombe 2018).  

Att utgå från en kvantitativ undersökning via webbaserat frågeformulär bidrog till 

att få fram tydlig och hanterbar data. Detta gjorde min studie jämförbar med 

tidigare forskning eftersom merparten av den utgick från kvantitativa metoder. 

Det kvantitativ metod saknar jämfört med kvalitativa undersökningar såsom 

intervjuer är att de kan ge är en mer djupgående och riktad analys, men samtidigt 

genererar den kvalitativa undersökningen en mer svårtolkad och tidskrävande 

data.  

När jag skapade frågorna i till frågeformuläret så utgick jag från Self-

determination theory och Achievement goal theory. Detta gjordes för att jag sedan 

skulle kunna analysera och diskutera resultatet i förhållande till teorierna. I det 

stora hela gav svaren mig bra grund för analys med det finns frågor som kunde 

formulerats bättre. Exempelvis en fråga, vad tänker du på när du får en 

matteuppgift. Där kunde frågan vara mer specifik som, vad tänker du när du får a) 

en rutinuppgift i addition, b) en läs-uppgift eller c) en uppgift som handlar om 

geometri. Det finns fler frågor i formuläret som kunde formulerats mer specifikt 

men när formuläret skapades ville jag försöka skapa en generell bild av elevernas 

upplevda motivation i matematik. Detta tycker jag att jag skapat utifrån mina 

frågor. Hade det formulerats mer specifika frågor hade frågeformuläret blivit 

avsevärt större eftersom studien behandlar matematik i helhet och inte enbart ett 

specifikt område.  

Till denna studie kontaktade jag två skolor i södra Sverige som ville delta. Som 

nämnt tidigare utgick jag från ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2018) då jag 

kontaktade dessa skolor eftersom jag redan hade en etablerad kontakt där. När jag 

skickade ut den slutliga informationen gällande studien valde dessvärre en skola 
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att tacka nej, vilket bidrog till att jag enbart använt mig av en skola. Jag kunde ha 

frågat fler skolor från början för att öka sannolikheten till att få ett större och 

bredare urval, men jag ansåg att det räckte med två skolor som redan sagt att de 

ville delta i studien. Trots detta anser jag att jag har fått bra data som synliggör 

motivationsfaktorerna som elever anser vara viktiga för vidare 

kunskapsutveckling. Undersökningen ger följaktligen en generell bild av den 

skolans elevers syn och upplevelser på motivationsfaktorer inom matematik som 

bidrar till elevernas vilja till kunskapsutveckling.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Frågeformulär  

Jag är 

pojke, flicka, annat / vill inte ange 

Vilken klass går du i? 

Klass 4, Klass 5, Klass 6 

Hur gammal är du? 

9 år, 10 år, 11 år, 12 år, 13 år 

Del 1  

Kommande påstående svarades med hjälp av en Likertskala 1 – 6 där 1 = stämmer 

inte alls och 6= stämmer fullständigt. 

Frågor om elevens affektiva egenskaper. 

För mig är det viktigt att lära mig matematik  

För mig är det viktigt att kunna komma vidare i matematikarbetet.  

För mig är det viktigt att visa för mig själv att jag kan.  

Frågor om elevens intresse för matematik. 

För mig är det viktigt att matematiklektionen är intressant.   

För mig är det viktigt att jag får arbeta med svåra uppgifter.      

För mig är det viktigt att jag får arbeta med enkla uppgifter.    

För mig är det viktigt att jag får lära mig mer matematik.   

Jag tycker lika mycket om matematik som andra ämnen.  

Jag tycker bättre om matematik än andra ämnen.  
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Frågor om elevens självuppfattning kopplat till matematik. 

Jag är duktig i matematik.   

Jag vet att matematik är viktigt i livet utanför skolan.  

Jag klarar svårare uppgifter i matematik om jag anstränger mig.   

Det är mitt ansvar att fråga läraren när jag behöver hjälp.  

Frågor om elevens självreglering kopplat till matematik. 

Det är lärarens ansvar att få mig att förstå matematik.  

Jag ber om hjälp när jag behöver.  

Jag räknar ikapp om jag kommer efter.  

Frågor om yttre faktorer kopplar till matematik. 

För mig är det viktigt att jag får den hjälp jag behöver i matematik.  

För mig är det viktigt att jag får beröm när jag gör bra ifrån mig i matematik. 

För mig är det viktigt att jag får bra omdöme/betyg i matematik. 

För mig är det viktigt att jag får visa mina kunskaper i matematik för min 

familj.  

För mig är det viktigt att läraren är engagerad (delaktig) på 

matematiklektionerna.   

 

Del 2  

Välj ETT alternativ som passar bäst  

1. Vad tänker du på när du får en matteuppgift?    

Jag tror jag kommer klara den   

Jag är osäker på ifall jag klarar den   

Med lite hjälp från läraren kommer jag klara den   

Lyssnar jag på genomgången kommer jag klara den   

  

2. Om du kommit efter i matteboken vad gör du då för att komma 

ikapp?   

Tar hem matteboken och räknar ikapp hemma   

Hoppar över uppgifter och börjar där klassen är   

Försöker räkna ikapp på nästa lektion   
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Bryr mig inte att jag ligger efter   

  

3. Hur känner du dig efter du klarat en svår uppgift   

Jag känner mig nöjd   

Vill gärna berätta för läraren eller mina klasskompisar   

Bryr mig inte, räknar bara vidare   

Känner att jag lärt mig något nytt   

Jämför med mina klasskompisar   

  

4. Varför vill du lära dig matematik?  

Få bra betyg   

Lära mig mer   

Jag tycker det är intressant och roligt att räkna   

Göra läraren stolt   

Göra föräldrarna stolt   

Visa / jämföra med mina kompisar   

  

5. Vad gör en matematiklektion bra för dig?   

Att jag blir utmanad med svåra uppgifter   

Att jag får enkla uppgifter   

Att jag får beröm eller inte  

Att jag lär mig något nytt  

  

6. Vad kan matematikläraren göra för att öka din motivation?   

Ge mig beröm   

Ge mig enkla uppgifter   

Ge mig svåra uppgifter   

Varierad undervisningen (varje lektion är inte likadan)  

Låta oss elever vara delaktiga och påverka lektionen  

 

Del 3  

Vad får dig att vilja anstränga dig mer inom matematik? Välj TRE 

alternativ som passar bäst för dig.  

Att mattelektionerna är roliga och intressanta   

Att jag räknar många uppgifter   

Att jag känner mig säker på det jag räknar   

Att jag får klura på lite svåra uppgifter   

Att min lärare hjälper mig när jag behöver   

Att min lärare visar att det finns flera strategier att räkna på    

Att jag får bra resultat på proven   

Att visa mina kunskaper för mina föräldrar    

Att visa mina kunskaper för min lärare   
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Bilaga 2 

Information till läraren (utförandet av frågeformuläret) 

Hej,   
Tack för ni tar er tid att hjälpa mig att samla in data till mitt examensarbete.   
Inför undersökningstillfället, som tidigare bestämt äger rum den 24 november 

2022 informerar ni eleverna hur undersökningen kommer gå till. Detta är en 

frivillig undersökning vilket innebär ifall eleverna inte vill delta, eller vill avbryta 

mitt i deltagandet utan anledning så kan de göra det.   
  
Det jag önskar från er sida är att förklara för eleverna hur de ska tänka gällande 

frågorna. Innan eleverna får länken vänligen gå igenom de olika delarna med de 

olika svarsalternativen. Här nedan kommer lite information om dem olika delar 

och avsnitt.   
  
Frågeformuläret kommer bestå av olika avsnitt, kan vara bra att skriva dessa på 

tavlan så eleverna vet:  
Avsnitt 1 - kryssa i ert kön, klass och ålder   
Avsnitt 2 - 6 - välj en siffra på skalan som passar bäst beroende på vilken grad du 

instämmer eller inte på påståendet (mer info nedan)  
Avsnitt 7 – Kryssa i ett alternativ som du tycker mest stämmer överens med 

verkligheten.  
Avsnitt 8 - välj och rangordna tre påstående som du tycker är viktigast för att du 

ska anstränga dig mer inom matematik (mer info nedan)  
   
Till avsnitt 2 – 6   
Frågor med svarsalternativ som skala 1 – 6 (1 = stämmer inte alls, 6 = stämmer 

fullständigt). Här kan det vara bra att förklara att svarsalternativen 1 – 3 är ett svar 

som beskriver att eleven motsättes sig påståendet, det vill säga att elever inte 

håller med och 4 – 6 instämmer eleverna med påståendet.   
 

För förtydliga 1 = instämmer inte alls, 2 = Instämmer lite 3 =Instämmer, men 

oftast inte 4 = instämmer lite 5= instämmer oftast och 6 = instämmer 

fullständigt.   
 

Exempel.  
Alt. 1   

Påstående: På somrarna är det varmt   
Svar 1 – 6 där ett är som ovan “stämmer inte alls” och 6 “stämmer fullständigt”   
 

Alt. 2  

Påstående: Jag tycker det är roligt att räkna matte  
Svar 1 – 6 där ett är som ovan “stämmer inte alls” och 6 “stämmer fullständigt”  
  
Till avsnitt 8   
Här kommer eleverna få nio olika påstående, och eleven ska välja ut de tre 

påstående som de anser passa bäst in hur hen hade agerat. Eleven kan bara kryssa 
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i tre alternativ och dessa måste vara i olika rader. Dessa tre ska sedan rangordnas 

utifrån vilken eleven tycker är viktigast, där nummer 1 är viktigast, 2 är näst 

viktigast och 3 är tredje viktigast.   
Här kommer ett exempel ni kan visa för eleverna,  

  
Ni får gärna hjälpa eleverna genom att läsa högt eller förklara frågan eller 

avsnittet om de behöver hjälp med att förstå.  

 

Har ni några frågor vänligen kontakta mig på *** 
Återigen tack för hjälpen!  
  
Med vänlig hälsning,  
Felicia Jensunger  
 

Bilaga 3 

Informationsbrev till vårdnadshavare   

Hej, mitt namn är Felicia Jensunger och läser min sista termin på 

lärarutbildningen på Kristianstads högskola. Denna termin innefattar bland annat 

ett examensarbete, därav kontaktar jag er. Syftet med mitt examensarbete är att 

synliggöra elevernas syn och upplevda motivation för skolämnet matematik samt 

vilka faktorer som påverkar deras motivation till ämnet.  Undersökningen kommer 

genomföras via ett webbaserat frågeformulär som kommer ske under en 

matematiklektion med elevernas ordinarie lärare samt i deras klassrum där 

undervisningen brukar hållas. Frågeformuläret består av 28 frågor gällande 

elevers syn på motivation till skolämnet matematik.  I denna undersökning är 

deltagandet helt anonymt och frivilligt där inga personuppgifter kommer att 

efterfrågas.   

  

Denna undersökning kommer innebära att de deltagandet, som nämnt tidigare är 

helt anonymt och frivilligt. Vilket betyder att inga personuppgifter kommer 

efterfrågas och att deltagarna har rätt till att hoppa när som helst av under tidens 

gång utan någon anledning. Vill ni INTE att ert/era barn ska delta i studien 

vänligen meddela mig, mentorn eller den undervisade matematikläraren innan 

undersökningstillfället som sker torsdag den 24 november 2022. Elever som 
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själva inte vill delta i undersökningen räcker det att säga ifrån till 

matematikläraren när undersökningstillfället sker.  

  

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig på *** 

  

Med vänlig hälsning   

Felicia Jensunger   

16 november 2022  


