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Sammanfattning 
 
Den här undersökningen är en fallstudie vars syfte är att ta reda på lärarens 
uppfattningar om elevers motivation till matematiken. Vidare siktar undersökningen 
mot lärarens syn på hur de tar hänsyn till elevers motivation i matematiken på 
gymnasieskolor. För att samla in forskningsdata har jag använt semistrukturerande 
intervjuer med fyra gymnasielärare. Resultatet konstruerar enligt kategorier som 
avbilder syftet med undersökningen. Dessa kategorier definierar elevers motivation 
som att uppnå till olika mål, elevers baskunskaper, förmågor och uppfattningar om 
matematik och yttre faktorer som påverkar elevers motivation. Vidare konstruerades 
resultatet enligt kategorier som avbilder lärarnas hänsyn till elevers motivation i 
matematikundervisning. Dessa kategorier är lärarens inställningar, arbetsätt och 
individualisering av arbetsuppgifter.  
 

Nyckelord: motivation, matematikundervisning, affektiva faktorer, 
gymnasiet och lärare 

 
Abstract  
 
This survey is a case study with the purpose to find out the teacher´s perceptions 
about students´ motivation to mathematics. Further this study aims for the teacher´s 
vision on how they consider students´ motivation in mathematics in secondary 
school. To collect research data I have used semi structured interviews with four 
secondary school teachers. The result constructs according to categories that depict 
the purpose of the study. These categories define students’ motivation like achieving 
different goals, students’ basic knowledge, abilities and perceptions of mathematics 
and external factors that affect students’ motivation. Further the result was 
constructed according to categories that depict the teachers’ consideration to 
students’ motivation in mathematical teaching. These categories are the teacher´s 
attitudes, way of teaching and invidualizing work assignments.  
 

Keywords: motivation, mathematical teaching, affective factors, secondary school 
and teachers  
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1. Inledning   
 
Enligt Skolverkets (2003) tidigare rapport minskar elevers motivation för matematik 
på grund av att de inte ser relevansen och nyttan av kunskaper. Det är därför viktigt 
att tillämpa matematiken i vardagen så att eleverna blir övertygade om matematikens 
vikt i samhället. Detta hjälper eleverna att se meningen med sina studier, vilket leder 
eleverna till att bli motiverade till att lära sig mer om ämnet.  
 

”Många lärare och skolledare konstaterar att så gott som alla barn i de 
tidigare åren har lust att lära men att många elever förlorar den under åren 
i grundskolan. Vad gäller matematik märks relativt tidigt skillnader mellan 
elever som inte lyckas förstå matematik och de som upplever spännande 
utmaningar när uppgifterna blir svårare. Det verkar framför allt vara 
omkring skolår 4 – 5 som dessa skillnader blir tydliga och de förstärks under 
resten av skoltiden. (Skolverket, 2003) 

 
Eftersom Skolverket (2003) konstaterar att många elever tappar bort motivation och 
lust att lära sig matematiken, måste skolans motivationsprocess stärkas så att 
eleverna skaffar sig begreppsförståelse och utveckla sina egna idéer av den inre 
motivationen och drivkraft till lärandet. Den här rapporten visar dessutom att elever 
verkligen vill förstå ämnet för att känna sig motiverade och kunna ta till sig en del av 
matematikundervisningen. Vidare menas i rapporten att elevers negativa 
uppfattningar och erfarenheter av matematiken kan lätt överföras till nästa 
generation. I rapporten tas upp att om matematiken upplevs som ett meningslöst 
ämne leder detta till en känsla av misslyckande, avståndstagande och till och med 
ångest. Många av dessa känslor överförs till vuxenlivet som skapar dåligt 
självförtroende. Vidare tar rapporten upp lärarens betydelse som den viktigaste 
faktorn för lusten att lära kunskap. Det som skapar positiva uppfattningar hos 
eleverna är lärarens engagemang och förmåga att motivera elever, inspirera dem och 
kunna förmedla till eleverna att kunskap är en glädje.  
 
Enligt Skolverket (2011) skall en varierad undervisning omfatta aktiviteter som till 
exempel bild, drama, film eller laborationer. Eleverna ska laborera och utforska för 
att ha kunskaper i både teoretiska och praktiska sammanhang. Det är motiverande 
att kunna se både sammanhangen. Vidare påpekar läroplaner att den undervisning 
som har varierande arbetsformer anses vara viktig faktor till att förebygga en 
enformighet i undervisningen, vilket väcker elevernas intresse och lust till matematik. 
Det finns hos både elever och lärare ett tanke utrymme, upptäcktsglädje, engagemang 
och aktiviteter när de har tillgång till de undervisningsformerna som kännetecknas av 
varierande arbetsformer. Detta har innebörden att lärarna ska fundera över ett 
fungerande arbetssätt som täcker elevers behov och tillgodoser elevers lärostilar. 
 
Hannula (2006) tar upp lärarens central roll för elevernas motivation till matematik. 
Det är lärarens inställning till ämnet som är avgörande för både variation av 
arbetssätt och individualisering i undervisningen. En aspekt om matematikinlärning 
som författare pekar på är att läraren påverkar elevens självbild om lärandet, vilket i 
sin tur påverkar motivationen. 
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Stipek, D., Salmon, J., Givvin, K., Kazemi, E., Saxe, G., & MacGyvers, V. (1998) 
fokuserar på lärarens arbetssätt som främjar elevers motivation i förhållande till att 
lära sig matematik då genom fem motivationsvariabler. Den första variabeln betyder 
att läraren ska kämpa för utvecklingen av elevernas självförtroende i matematik. När 
eleven har ett gott självförtroende i ämnet innebär det att eleven anstränger sig för att 
lösa uppgifter med olika svårighetsgrader, där eleven känner sig stolt över dennes 
kunnighet. Den andra variabeln pekar på elevens lärandemål och prestationsmål som 
båda främjar motivationen hos eleverna. I det första målet ligger elevens fokus på 
förståelse för matematik medan fokus i det andra målet ligger på att få ett rätt svar. I 
den tredje variabeln diskuteras elevers vilja att ta risker i sitt hjälpsökande. I detta 
sammanhang bör lärarna förebygga ett arbete för eleverna där de inte ger upp på 
grund av dennes okunnighet. Den näst sista variabeln tar upp elevers inre motivation 
i förhållande till deras lärande i matematik. Sedan redogör Stipek m.fl. (1998) att om 
eleven upplever glädje över matematiska aktiviteter, utökas dennes förmåga att lösa 
uppgifter och utvecklar strategier för problemlösning, vilket leder till kreativitet och 
flexibilitet i elevers lärande. I den femte variabeln anses elevers positiva känslor som 
en ledande faktor till motivation. 
 
Resultaten i TIMSS (2007) visar att eleverna i både årskurs 4 och 8 har ett dåligt 
genomsnitt när det gäller förmågan att tillämpa förståelse av olika matematiska 
begrepp för att kunna lösa uppgifter. Eleverna har inte tillräckliga baskunskaper, 
fakta och begrepp och därför har de inte kännedom kring resonemang i andra nya 
situationer och detta leder till att eleverna har en lägre kunskapsnivå än 
genomsnittet.  
 
McLeods (1994) studier har visat att ju högre upp eleverna kommer i årskurserna 
desto mer negativ blir motivationen och attityden till att lära matematik samt att 
nivån för lust till lärande sjunker dramatiskt. Eleverna känner sig mer motiverade 
och har det största intresset vid tidigare skolålder. Sedan blir differensen i 
inställningen större och känslan till att förstå matematik tycks försvinna.  
 
Enligt Hedin och Svensson (1997) studerar den motiverade studenten mer frekvent 
och lägger dessutom ner mer tid och engagemang på sina studier jämfört med en 
omotiverad elev. Genom ytliga faktorer ska eleverna uppmuntras och väckas deras 
lust till lärande. Enligt skolverket(2011) ska utbildningen främja elevernas utveckling 
och skapa livslång lust till lärande. Under den tidigare VFU -perioden träffade jag 
elever som upplever matematiken svårt och de kände sig omotiverade till att lära sig 
ämnet.  Vidare har jag upplevt att det finns fler diskussioner kring måluppfyllelsen i 
ämnet matematik än hur lärarna ska försöka motivera de elever som har svårigheter. 
Diskussionen handlar ofta om hur viktigt det är att eleverna uppfyller kunskapskrav, 
medan den sällan handlar om det arbetssättet som motiverar eleverna till lärandet.  
 
Jag är motiverad att genomföra den här studien som kan vara ett viktigt och 
omdiskuterat ämne i dagsläget. Min undersökning berör några gymnasielärares 
tankar kring elevers motivation i förhållande till ämnet matematik. Som blivande 
matematiklärare är jag intresserad av att undersöka och förstå de bakomliggande inre 
- och yttre faktorer till att eleverna saknar motivation till matematiken. Med hjälp av 
detta skapar jag en självbild om hur man ska bidra med rätt stöd till mina elever i 
mitt framtida yrke. Jag vill synliggöra lärarens inverkan på elevernas motivation i 
matematikundervisningen. Det är nyttigt för mig som blivande lärare att kunna 
stödja och inte stjälpa sådana elever i framtiden.  
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka lärarnas uppfattningar om elevers 
motivation till matematiken på gymnasienivå. Vidare undersöks lärarnas idéer och 
metoder som är till stöd för att öka elevers motivation i matematik. Mina 
frågeställningar är: 
 

 Vilka uppfattningar har läraren om elevers motivation till matematiken? 
 Hur kan lärarna öka elevers motivation i matematik? 

 
3. Teoretiskt ramverk 
 

Eftersom denna studie berör elevers motivation till matematik, förtydligar jag vad 
som menas med begreppet motivation i allmänhet och även i relation till elevers 
kompetens och effektiva faktorer. Efteråt kommer en beskrivning om motivationens 
relation till några faktorer i matematikundervisningen. Det kommer en beskrivning 
om läraren som leder matematikundervisning, förmedlar och erbjuder anpassad 
kunskap på ett arbetssätt som främjar elevers motivation till lärande.  

 

3.1 Motivation  
 
Det är många författare som har gjort olika beskrivningar av begreppet motivation 
och det blir därmed svårt att kunna få en klar överblick och de olika beskrivningarna 
har benägenhet att gå in i varandra.  Walker (2004) beskriver motivation som en 
psykologisk sammanfattande term av olika processer som sätter i gång och riktar ett 
beteende. Jenner (2004) gör en överblick på motivation, att den är som strävan efter 
njutning, handlar om medfödda instinkter som styr vårt beteende och attityder vilket 
i sin tur styrs av tidigare erfarenheter. Vidare menas att motivation är ett 
målorienterat beteende som styr mot olika bestämda avsikter. Stensmo (1997) skriver 
att motivation är en process som sätter människan i ett antal rörelser och krafter 
vilket ger både energi och riktning till att utföra arbetet. Lundgren och Lökholm 
(2006)  tar upp innebörden av motivation som strävan hos en människa som är 
konstruktiv och målinriktad för att så mycket som möjligt ha ett meningsfullt liv. 
Enligt Gran (1998)  är ett motiv som eleverna har en av de viktigaste grundläggande 
aspekterna för att ta in olika kunskaper. Författaren hävdar att motivation är att 
människan inser att hon är en målsträvande varelse och är intresserad och vill få 
kunskap. Glasser (1996) menar att man bör sikta mot att skapa en grundläggande 
förståelse för vad man har för mål både i nuet och i framtiden. Genom att sträva efter 
ett mål, skapas motivation och vilja att nå upp till målet. 
 

3.2 Elevers motivation till lärande 
 
Magne (1998) hävdar att det finns ett samband mellan matematikprestationer d.v.s. 
förmågor och elevers inre motivation. Elever med en stark inre motivation kan 
tendera att få en högre prestation än de svagare inre motiverade eleverna inom 
ämnet. Vidare tas upp skillnaden mellan svaga och duktiga elever och deras inre 
motivation i matematiken. Elever som uppfattar sig vara duktiga har ofta en ökad 
inre motivation medan elever som har matematiksvårigheter har en låg inre 
motivation för ämnet. Walker (2004) förklarar att när eleven har motivation och 
intresse till ämnet, har denne bättre förmåga att nå olika mål. Hjärnan hos 
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människan fungerar något annorlunda om den drivs av inre motivation d.v.s. elevers 
egen inställning till ämnet jämfört med yttre motivation d.v.s. belöningssystemen 
som kan vara manipulerande och göra mer skada än nytta p.g.a. att det frigörs olika 
kemiska ämnen i hjärnan som kan hämma olika förmågor såsom 
problemlösningsförmågan och minnesförmågan. Malmgren (2008)  påstår att elevers 
kompetens, självförtroende och skolattityder är relevanta faktorer som man måste 
fundera över när man diskuterar vad som leder till en motiverande skolmiljö hos 
eleverna. 

Wedege (2002) definierar affektiva faktorer ur ett forskningsperspektiv som 
attityder, uppfattningar och känslor vilket påverkar individens motivation till nya 
kunskaper. Enligt Sandahl (1997) är det vanligt att vissa elever har en bestämd känsla 
och attityd kring ämnet matematik och matematikundervisning. Därför är det viktigt 
att man tar hänsyn till elevers känslomässiga eller affektiva delar vilket spelar så stor 
roll för motivation till lärande. Kloosterman (1996) påstår att eleverna lägger ner 
mycket energi för att lära sig matematik om de uppfattar ämnet som användbart. 
Elever bör vara mer medvetna om hur viktig matematiken är och hur det ska 
användas i vardagslivet.  
 
Pehkonen (2001) beskriver människouppfattningar som ett filter som påverkar 
tankar, mål och inställningar vilka påverkas av andra faktorer i omgivningen. Vidare 
påvisar Pehkonens (2001) studie att elevers uppfattningar i matematiken är starkt 
förbundna med deras motivation. Stensmo (2008) pekar på att motivationen 
påverkas av inre faktorer d.v.s. känslor som eleverna bär inom sig medan de yttre 
faktorer som påverkar elevers motivation kommer från deras omgivning. Straff och 
belöning kan kopplas till detta. Belöningen är att undvika något negativt eller att 
erhålla något positivt medan straffet utsätter eleven för något fysiskt, psykiskt obehag 
eller att något positivt inte inträffar. Carlgren (1999)  skriver att elevers uppfattningar 
och lärande är beroende av den totala omgivningen, d.v.s. den verklighet som de 
befinner sig i. Med det menas att omgivningen har en stor roll för elevers 
uppfattningar om ämnet. Med totala omgivningen menas samhället, föräldrar, lärare, 
osv. Imsen (2000) diskuterar prestationsteori som handlar om strävan efter att 
kunna uppnå ett mål istället för misslyckanden. Teorin att uppnå en viss uppfattning 
och ett mål påverkas av den omgivande miljön som ger en känsla av stelhet eller 
skam. Vidare menas att när eleverna uppfattar en meningsfullhet och ett värde med 
de kunskaper som skolan erbjuder, ökar elevernas engagemang och intresse till 
ämnet.  

 
3.3 Motivation i matematikundervisning 

3.3.1 Lärarens egen motivation 

 
Pehkonen (2001) menar att elevers uppfattningar påverkas av den undervisning som 
eleven deltar i. Därför är det viktigt att lärarna beaktar elevers intresse vid planering 
av matematikundervisning så att eleverna får goda förutsättningar till positiva 
uppfattningar som ökar elevers motivation till lärandet. Vidare menas att lärarnas 
egna uppfattningar färgar matematikundervisningen och påverkar därmed elevers 
uppfattningar.  
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Butterworth (2000) påstår att elevernas motivation till lärandet påverkas av den 
feedback som läraren lämnar till dem. Det menas att elevernas tankar och känslor 
kring ämnet påverkas lärarnas inställning till variation av undervisningsformer.  
 
Skolverket (2003)  och Malmers (2002) anser att lärarens entusiasm, engagemang 
och intresse för ämnet matematik är avgörande till grunden för elevers uppfattningar 
och motivation. Det är en viktig aspekt som uppmärksammats i Skolverkets rapport 
(2007) att elevers uppfattningar är positiva kring ämnet matematik om läraren är 
lyhörd.  
 
Malmgren (2008) redovisar lärarkompetens i sju specifika faktorer, som påverkar 
elevers motivation till lärande. Dessa faktorer betecknas som lärarens förmåga att 
uppehålla goda discipliner och ordningar i klassrummet, social kompetens, 
undervisningsskicklighet, ämneskunskaper, positiva inställningar till elever, 
återkoppling på elevprestationer och att ha rimliga krav. Lärarens kompetens 
omfattar flera förmågor som läraren tar hänsyn till i undervisningen för att öka 
elevers motivation till lärande.  

 

3.3.2 Arbetssätt och motivation 

 
Skolinspektionens (2009) rapport förklarar att ett arbetssätt som är starkt styrd av 
läroboken, har en konsekvens av att eleverna inte använder logiska resonemang i 
olika områden i matematik, vilket leder till att de inte har tillgång till egna 
kompetenser och förmågan att utvecklas. Löwing (2004) nämner att det är 
nödvändigt att läraren undviker ett traditionellt arbetssätt utan att sträva efter att se 
undervisningsämne i ett större sammanhang. Den traditionella undervisningen där 
läromedlet är styrningen kan bli riklig och obegriplig för att eleverna inte får 
möjlighet att konstruera upp sina kunskaper. Carlgren (1999) menar att eleverna är 
omotiverade på grund av att matematiken inte är förankrad i verkligheten och inte 
fyller en verklig funktion utanför skolans värld.  
 
Lindberg (2011) nämner att eleverna ska experimentera för att verkliggöra teorin i 
praktiska sammanhang och att öva kunskaper praktiskt. Andersson (1994) 
undersöker ett övergripande arbetssätt som fångar olika delar samman till en helhet. 
Matematiken blir rolig och spännande när eleverna har möjligheter att prova, se 
mönster och förfina resultatet på sina uppgifter. Om eleverna kan se ett helt mönster 
i ett specifikt område, når de en djup förståelse inom detta område, vilket ökar deras 
motivation till att engagera sig i kunskapsinlärning. Ingelstam (1988) redogör 
helhetsperspektivet som en viktig del för kunskapsinlärning. Det är en uppmaning 
när kunskapssyner inte tampas om ett utrymme utan istället siktas mot att bilda en 
helhet.   
 
Sjöström (1998) diskuterar hur eleven angriper olika uppgifter när det bestäms av 
egen metakognition som eleven har. Med metakognition menas förmågan att kunna 
reflektera över sina egna tankar, sin förståelse och sitt lärande. Det är förmågan att 
bli medveten om hur eleven ska lära sig på bästa sätt som skapar motivation till 
lärande. Vidare menas att det finns en koppling mellan att eleven ser en mening i det 
han/hon lär sig och metakognition. Ett meningsfullt lärande leder till metakognition 
och tvärtom. Författaren anser att eleverna stärker sitt lärande ifall de har en 
möjlighet till att reflektera över sina tankar och ser någon mening i de kunskaper som 
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de får. Med hjälp av metakognition kan eleverna själva identifiera kunskaper och 
strategier som de behöver till att slutföra uppgifter med hög energi och motivation till 
att nå sina mål.  
 
Halldén (2002) menar att den sociala interaktionen som skapas genom 
kommunikationen mellan läraren och elever anses vara mycket viktig för byggandet 
av ny kunskap. Det menas att socialkonstruktivisten hos individen spelar en stor roll 
för motivation till kunskapsinlärning. Vidare menar författare att kunskap byggs upp 
inom varje människa genom bearbetning av ny information mot hennes tidigare 
erfarenheter. Dysthe (2003)  skriver att en motiverande situation som eleverna 
befinner sig i är när de samarbetar med varandra och är delaktiga i klassrummet vid 
lösningen av uppgifter. Med det menas att den kognitiva och den sociokulturella 
synen på motivation ofta kompletterar varandra. 
 
Bentley (2008) påstår att undervisningen idag har en procedurell inriktning som 
innebär att eleverna är tillräckligt övade i beräkningsprocedurer, men de har 
bristfällig förståelse som orsakar felaktiga strategier för användning av matematiska 
kunskaper i en ny situation. Om undervisningen är konceptuellt inriktad som siktar 
och fokuserar på att eleverna skall ha en fördjupad förståelse i olika matematiska 
begrepp, stärker detta de gamla kunskaper som eleven har och skapar motivation 
som underlättar överföringen till nya kunskaper. Bentley (2008) diskuterar att 
tidigare fanns det obligatoriska halvklasstimmar på grundskolan som sedan blev 
alltmer sällsynta med avseendet på kommunens ekonomiska svårigheter. I början av 
1900- talet försvann dessa halvtimmar som hade gett läraren mer chans att 
individualisera och variera undervisningen då de hade mer tid. Bentley (2008) pekar 
i sin rapport på behovet av att kunna förbättra kvaliteten på undervisningen i 
matematik då i samband med att öka undervisningstid. I sådana fall har lärarna 
möjligheter till att individualisera uppgifter så att de passar elevers olika 
förutsättningar.  
 

3.3.3 Matematikuppgifter och motivation 

 
Magne (1998) menar att eftersom elevers inre motivation är varierande bör 
arbetsuppgifter och behov till kunskap tillgodoses i ordning för att kunna bilda en 
helhet av motivation. Vidare nämns att eleverna ska ha tillgång till både ett fysiskt- 
och trygghetsbehov för det aktuella ämnet innan de med självförtroende antar några 
utmaningar på ämnet. Med ett fysiskt- och trygghetsbehov menas den uppmuntrande 
arbetsmiljön som är kopplad till de lagom anpassade arbetsuppgifter som passar 
elevers olika kunskapsnivå och prestationer i klassrummet.  
 
Pehkonen (2001) menar att när en lärare uppmuntrar sina elever och ger dem 
känslan för att kunna lösa uppgiften i matematik skapar det motivation och möjlighet 
för att ta sig an uppgiften med rätt ansats. Känslan leder också till en lust att börja 
lösa nya uppgifter och reflektera över andra lösningar.  Enligt Imsen (2000) bör 
eleverna utrustas med de uppgifter som passar deras kunskapsnivå och ger känslan 
för kunnighet. Vidare skriver Imsen (2000) att en lågpresterande individ tänker ofta 
på misslyckanden och väljer lätta arbetsuppgifter för att klara sig utan 
misslyckanden, medan en högpresterande individ har tankar som är inriktade på 
egen förmåga och vill få mer utmanade uppgifter i olika svårighetsgrader. Syftet med 
att prestera är att åstadkomma något bättre.  
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Pintrich (2002) förklarar att eleverna ska uppleva ett värde eller en mening med att 
lösa uppgifter. Detta värde ökar elevens motivation till att påbörja och slutföra 
uppgifter i olika svårighetsgrader. Värde-teorin är beroende av olika faktorer såsom 
individens mål, emotionella minnen och uppgiftens svårighetsgrad. För elever som är 
motiverade till kunskap bör ges medelsvåra uppgifter så att de upplever dessa 
uppgifter som meningsfulla att lära sig jämfört med lätta uppgifter som leder till att 
sänka värdet.   
 
Hagland m.fl. (2005) redogör ett arbete med olika uppgifter och problem vilket 
utvecklar elevens förmåga för att resonera, tänka självständigt samt logiskt, 
strukturerat och systematiskt. Att utmana eleverna för att lösa ett knep i 
matematiken, ökar deras lust och motivation till att lära sig mer om ämnet.  
 

4. Metodologi 
 

I denna del kommer en beskrivning om fallstudiens urval, datainsamling, intervjuer 
och analys av data. Sedan beskrivs en motivering av hur denna fallstudie följer de 
etiska aspekterna. Därefter kommer en beskrivning om fallstudiens tillförlitlighet. 

 
4.1 Fallstudie  
 
Denscombe (2009) pekar på en fallstudie metod som utgår från källor och olika 
synpunkter vilket ger djupgående kunskaper och tydliga resultat om det man vill 
undersöka. För att kunna samla in olika synpunkter om detta arbete och komma 
djupare in i ämnet motivation ur lärarens synvinkel, används en kvalitativ fallstudie 
för att täcka en större bredd av ämnet. Det utförs intervjuer med fyra gymnasielärare 
som en pilotstudie, men för att kunna tydliggöra resultatet och få tillräckligt med 
information så genomförs ytterligare fyra intervjuer till denna studie. Resultatet för 
denna studie byggs på analys av data från de fyra sista intervjuerna. 
 
Bryman (2002) påpekar att i en kvalitativ studie finns det olika steg som forskaren 
måste ta hänsyn till. I detta arbete tar jag hänsyn till det som Bryman (2002) pekar 
på, att forskaren bör utgå från de forskningsfrågor som anses relevanta för den 
undersökta studien. Detta för att kunna ha en insamling av relevant data och en 
tolkning av datamaterialet. Vidare menas att i en kvalitativ studie vore det viktigt att 
samla in ytterligare datamaterial om forskaren anser ha lite data.  Jag är medveten 
om att i metoden finns det en risk att forskaren beskriver detaljer som är viktiga för 
sammanhanget av en kontext, men dessa detaljer inte alltid anses som relevanta.  

 
4.2 Urval 
 
Till den här undersökningen valdes för intervju fyra gymnasielärare d.v.s. 
informanter som undervisar i matematik för årskurs 1-3  på gymnasieskola.(Tabell 1). 
Denscombe (2009) föredrar att använda ett fåtal informanter i kvalitativa studier, för 
att dels få en bättre och djupare förståelse för specifika områden och dels för att få så 
mycket detaljerad kunskap som möjligt från informanterna i det undersökta 
ämnesområdet. Med hänsyn till de lärarna som ville ställa upp i intervjun för att ge 
information om denna studie, intervjuades de fyra gymnasielärarna. De valda lärarna 
undervisar i olika program och har elever från olika kunskapsnivå. Detta kunde skapa 
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ett meningsfullt sammanhang i det som undersöks. Här nedan finns en tabell som 
beskriver matematiklärarnas bakgrund. 
 
Tabell 1 visar sammanställning av lärarna som ingår i studien. 
 
lärare   Inriktning Erfarenhet  Ålder 

 
1 Specialutformat IT program som är 

motsvarighet till Teknik- Dataprogrammet- 
gymnasiet 

14 år 57 år 
gammal 

2 Naturvetenskapligaprogrammet- gymnasiet 22 år 59 år 
gammal 

3 Teknikprogrammet- gymnasiet 12 år 46 år 
gammal 

4 Industri tekniska programmet-gymnasiet 25 år 61 år 
gammal 

 
4.3 Intervjuer 
 
Bryman (2002) menar att intervjun i en kvalitativ forskning är den vanligaste 
metoden. Forskaren önskar att intervjuer ska röra sig i många olika riktningar då det 
ger så mycket information som möjligt. Informanternas åsikter och uppfattningar är 
det som forskaren lägger tyngden på för att få kunskap. Forskarens önskemål i 
intervjuer är att informanterna ska kunna påverka samtalets utveckling så att man får 
så mycket information som möjligt. Vidare menas att forskaren bör ta hänsyn till den 
miljö där lärarna befinner sig, för att kunna förstå deras beteende. Intervjuerna som 
genomfördes i denna studie skedde öga mot öga på informanternas arbetsplats.  
 
Intervjuerna med fyra gymnasielärare genomfördes eftersom jag ville få reda på deras 
uppfattningar om elevers motivation och deras synpunkter om hur de tar hänsyn till 
elevers motivation ii matematik. Innan intervjun kontaktades varje lärare genom ett 
telefonsamtal för tillåtelse till intervjun. Lärarna valde datum, tid och plats för 
intervjun. Davidsson (2003) menar att det är viktigt att informanterna ska känna sig 
trygga genom att ge dem möjlighet till en öppenhet för nya tolkningar, tankar och 
personliga reflektioner under samtalet. Varje intervju ägde rum i respektive lärares 
arbetsrum i lugn och ro. Lärarna blev informerade om undersökningssyfte, 
intervjuinspelning, frivillig intervjuplats och intervjutid. Det var viktigt att lärarna 
hade tillräckligt tid, minst en timme för reflektion över sina tankar.  Detta för att de 
inte skall bli stressade på grund av brist i tiden.  
 
Stukat (2005) anser att semistrukturerade intervjuer är en bra metod om man vill ha 
anpassande och följsamma intervjuer för att samla in data. Utifrån mitt syfte och 
mina frågeställningar kunde jag förbereda intervjufrågor i två delar av följdfrågor (se 
bilaga 1). Vidare menas att det är viktigt att undvika sådana specifika och ledande 
frågor som leder lärarana till ett specifikt svar istället för att ha allmänna eller öppna 
frågor om det man vill undersöka.   
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Eftersom intervjuerna inte är styrda gavs lärarna möjlighet att reflektera över sina 
egna tankar och idéer. Detta är även vad Denscombe (2010) nämner och hävdar att 
semistrukturerade intervjuer ger en beskrivning av olika intervjufrågor på ett 
utförligt sätt. Lärarna blev tillfrågade om deras godkännande att spela in intervjuer. 
Det var en bra idé att spela in intervjuerna för att lättare komma ihåg dem och för att 
göra tydliga och bra analyser av dem.  
 
Kvale (2009) redogör olika aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. Ur den 
deskriptiva aspekten bör forskaren vara nyfiken, lyhörd och fokuserad för att få 
exakta beskrivningar av informanternas livsvärld, känslor och upplevelser i någon 
specifik situation. Forskaren måste hålla sig inom undersökta teman. Under intervjun 
kan det hända att lärarna ändrar sina uppfattningar om det undersökta temat när det 
kommer nya aspekter, eller när forskaren kommer med nya tankebanor. Jag var 
medveten om att forskningsintervjun enligt Kvale (2009) är en mellanmänsklig 
situation och har ett utbyte av uppfattningar och synpunkter mellan två personer, 
d.v.s. intervjuare och informant som reagerar ömsesidigt på varandra. Vidare menas 
att en forskare har möjlighet att välja mellan att intervjua informanterna enskilt eller 
i grupp. Metoden har olika nackdelar och fördelar som är baserade på vad man söker 
efter. Mina lärare intervjuades enskilda för att undvika risken att en informant 
dominerar hela det samtal som pågår. Lärarna fick större utrymme för att diskutera, 
reflektera och argumentera runt egna åsikter utan risk för att en annan lärare 
dominerar hela samtalet.  

 
4.4 Analys av data 
 
För att analysera och jämföra de fyra intervjuerna med lärarna utgick jag från de sex 
gemensamma intervjufrågorna som var indelade i två delar (Bilaga 1). Med hjälp av 
de två delar av följdfrågor, kunde jag strukturera upp kategorierna med hänsyn till 
forskningsfrågorna. 
 
Analysen av data inleddes med att transkribera samtliga intervjuer med lärarna. 
Råmaterialet, det vill säga det som varje lärare har sagt inklusive pauser och 
harklingar under intervjun, skrevs ned ordagrant. Detta för en upprepad läsning som 
skapar en fördjupad helhetsförståelse.  
 
Efter läsningen av varje intervju och varje följdfråga som ställdes i intervjun, klipptes 
dessa intervjuer sönder och för varje fråga, med den information som lärarna gav 
under intervjun. Informationerna sorterades enligt matematiklärarna som 
markerade 1-4. Efteråt lästes varje svar på varje fråga för respektive lärare igen och 
igen och sedan klipptes frågan ytterligare till delar av svar som lärarna gav på 
intervjufrågorna. Då bildades en hög med pusselbitar. För att inte ta ett svar ur sitt 
eget sammanhang placerades dessa pusselbitar under markeringen med lärarna 1-4  
för att lättare kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen. Sedan sorterades 
dessa pusselbitar genom att sortera liknande svar på en och samma fråga i en hög. 
Denna hög som innehöll samma kärna med information markerades med ett 
nyckelord som motsvarar vad svaren i högen kan stå för. De nyckelorden blev till 
hjälp för att kunna skriva ned olika definitioner på alla kategorier. Det gick att 
strukturera upp mina data utifrån följdfrågorna (Bilaga 1).  
 
Exempel: Svar på följfråga 1 (se bilaga) för lärare 1 klipptes sönder till kunskap och 
betyg. Svar på samma följfråga för lärare 2 klipptes sönder till endast betyg osv 
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försattes svaranalys för resten av intervjuadelärarna. Då bildades pusselbitar med 
olika svar och liknande svar samlades i en hög med betyg för nyckel ord i detta 
exempel. Sedan blev nyckelordet till hjälp för att identifiera kategori nummer 1 alltså 
motivation att uppnå olika mål (se tabell 2). 
 
När jag strukturerade upp data, tog jag hänsyn till mina två forskningsfrågor och 
syftet med detta arbete. Ibland blev det en överlappning mellan svaren på mina två 
forskningsfrågor. Jag menar att lärarna ibland svarade på forskningsfråga 1 istället 
för forskningsfråga 2, som egentligen var min frågeställning. Men jag var medveten 
om att undvika överlappningen vid dataanalys och försökte tänka igenom att skilja 
mellan svaren som anknyts till respektive forskningsfråga.  
 
Med hänsyn till det som nämndes ovan kunde jag strukturera upp kategorier d.v.s. 
resultat som underrubriker. För att göra resultaten mer tydliga sammanställdes de i 
en tabell. Jag valde även att ta med några olika beskrivande citat till 
sammanfattningarna av dessa intervjuer.  
 
4.5 Forskningsetiska aspekter 
 
Enligt forskningsetiska principer ska de intervjuade informanterna vara medvetna 
om syftet med den aktuella undersökningen. Lärarna i denna studie fick veta om 
undersökningens syfte, hur undersökningen kommer att gå till och att den 
information som de lämnar ifrån sig endast används just i detta 
undersökningsarbete. Den person som utför forskningsarbete skall visa respekt för 
informanterna och ta hänsyn till deras frivilliga delaktighet i en intervju. Därför 
skickades ett mail till lärarna som tillfrågades om deras deltaganden i intervjun. 
Informanterna hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst om de vill göra det. 
Dessutom hade läraren rätt att bestämma olika villkor för intervjun.  
 
Det är viktigt att ta hänsyn till de etiska principerna som pekar på att inte identifiera 
personer som redan har ställt upp i en intervju. Det var viktigt att informera lärarna 
om att den information som de lämnar ifrån sig, speciellt den information som krävs 
för jämförelse av resultaten i intervjuer mellan lärarna, ska vara anonym. Den 
information och det material som lämnades under intervjuerna, kommer inte att 
lämnas ut till någon annan person utan används uteslutande i detta 
undersökningsarbete. 

 
4.6Tillförlitlighet 
 
William m.fl. (2006) pekar på en kvalitativ undersökningsmetod som används för att 
studera och tolka individens olika upplevelser och erfarenheter. Metoden undersöker 
lärarnas synpunkter och åsikter om undersökningens innehåll.  
 
Trovärdigheten i fallstudie ökar för att jag har använt mig av externa granskare, det 
vill säga de lärare som deltog i studien. Sedan har jag använt mig av flera lärare med 
olika kunskap och kunde se resultatet ur deras olika perspektiv. För att kunna öka 
trovärdigheten i resultatet från min pilotstudie gjorde jag uppföljande intervjuer med 
fyra nya gymnasielärare. Dessa lärares åsikter blev inspelade som dokumentation av 
material. Jag tror att resultatet av intervjuerna går att se på en liknande 
gymnasieskola (Denscombe, 2009). Jag tycker att jag har noggrant redovisat 
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deskriptiv data när det gäller urval, kontext, händelser/processer som har ägt rum 
medan denna undersökning har pågått. Jag har påvisat tillräcklig information och 
beskrivit samtliga delar i denna undersökning så noggrant att läsaren kan bedöma de 
kontextuella likheterna samt överförbarhet av resultaten. 
 

5. Resultat 
 

I denna del redovisas de resultatet som förekommer från datainsamlingen med 
hjälp av intervjuerna. Det presenteras resultatet från lärarens uppfattningar om 
elevers motivation i matematiken och lärarnas synpunkter på hur de tar hänsyn till 
elevers motivation i matematikundervisning. Dessa resultat började jag med att 
presentera i tabell 2.  
 
tabell 2 visar från kategorin nummer 1 till och med kategorin nummer 4 resultat för vilka uppfattningar de intervjuade 

lärarna har om elevers motivation till matematiken.  

Tabellen visar vidare från kategorin nummer 5 till och med kategorin nummer 7 resultat på lärarnas hänsyn till elevers 

motivation i matematikundervisning. 
Kategori 
nummer  

Kategori Definition 

1 Motivation  
att uppnå olika mål 
 

Läraren uppfattar en del elevers motivation som ett 
mål för att lära sig kunskap. En annan uppfattning är 
att elevernas motivation är enbart till att få ett visst 
betyg eller att få både kunskap och betyg. 

2 Elevers motivation 
som uppfattningar 
om matematiken  
 
 

Lärarna tycker att elevers motivation till 
matematiken är som elevers uppfattningar och 
känslor om ämnet. Dessa uppfattningar om 
matematiken som är roligt, tråkigt, svårt, användbart 
eller onödigt ämne, påverkar hur eleverna blir 
motiverade till att läsa matematiken.   

3 Motivation som 
relation till 
baskunskaper och 
förmågor 
 
 

Lärarna uppfattar ett starkt och cykliskt samband 
mellan elevers baskunskaper som grunden till 
motivation och till att träna förmågor för att ta emot 
nya kunskaper. 
Elevers motivation och grundkunskap i ämnet 
matematik påverkas av tidigare upplevelser i 
grundskolan.  

4 Elevers motivation 
påverkas av yttre 
faktorer  

 
Lärarna uppfattar samhällets syn som en yttre faktor 
som påverkar elevers motivation i matematik.  

5 Inställningar till 
ämnet 

Lärarna tar hänsyn till elevers motivation genom att 
de visar sina egna intressen, engagemang och 
inställningar till ämnet, vilket påverkar elevers 
uppfattningar om och motivation till matematiken. 
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6 Arbetssätt 
 
 

Lärarna tar hänsyn till elevers motivation genom ett 
varierande arbetsätt som siktar mot att upptäcka 
tema, samband, logik, helhetsperspektiv, 
fördjupande förståelse, Vikten och användbarheten 
av matematik. 

7 Individualisering av 
uppgifter 
 

Lärarna anser det viktigt att kunna ta hänsyn till 
elevers motivation när de utför en individuell 
handlingsplan för varje elev för att kunna lyckas med 
studierna 
 

 

 
5.1 Lärarnas uppfattningar om elevers motivation  
 
5.1.1 Motivation att nå upp till olika mål 
 
Vid intervjutillfällena visas det att samtliga lärares uppfattningar om elevernas 
motivation till matematiken är att uppnå ett mål. Lärarna påstår att eleverna är mer 
motiverade till att få ett betyg än att få kunskap i matematiken. Det menas att elever 
är fokuserade på betyg istället för kunskaper när deras motivation är begränsad på ett 
betyg vilket gör de behöriga till högskolan.  
 

Jag skulle nog tro att de flesta elevers motivation är att få ett E på kursen, Bara betyg 
alltså, elever är inte skolade i att tänka på att de ska ha kunskap generellt .(lärare 1) 

 
För många elever som tänker på högskolan så är betygen väldigt viktiga då kan fokus 
hamna mer på att få betyg än att ha kunskapen med sig till högskolan. (Lärare 4)  

 
Lärarna uppfattar elevers motivation till ämnet matematik som ett mål för att förstå 
och få kunskap. Det menas att en del elever är intresserade i att få betyg, men de är 
också intresserade i att få kunskap. En del elever är motiverade till att ha med sig 
både kunskap och betyg. Läraren menar att en del elever inte är motiverade för att 
bara få ett speciellt betyg utan de även satsar på kunskap. Eleverna vill ha med sig 
kunskap och när de väl har fått det då får de samtidigt ett betyg. Enligt lärarna vill 
elever ha ett betyg och detta kan motivera en att plugga mycket. Men, det finns också 
ambitiösa elever som verkligen vill lära sig, förstå matematik och ha betyg samtidigt. 
 

Frågan är om eleverna är motiverade att lära sig matte eller de är motiverade till att 
få för höga betyg. En del är intresserade av betyget och en del är intresserade att 
förstå. (Lärare 2) 

 
5.1.2 Elevers motivation som uppfattningar om matematiken 
 
Läraren menar att elevers motivation till att få ett mål i matematiken är beroende på 
elevers uppfattningar och känslor kring ämnet. När eleverna väl tycker att 
matematiken är roligt, vill de lära sig mera. Då är elevernas mål att uppnå kunskap. 
Eleverna som tycker matematiken är ett roligt ämne, har större motivation för att få 
kunskap än omotiverade elever.  Eleverna håller kvar sin motivation när de tycker det 
är roligt med att utvecklas kunskapsmässigt. 

 
Förståelse spelar viktigt roll för motivation. När man förstår så blir det roligare och 
då är det roligare att lära sig mera. Att förstå och tycka roligt är en motivation. 
(Lärare 3) 
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Enligt lärarnas uppfattningar minskar elevers motivation i matematik för att de 
tycker ämnet är för svårt att lära sig. Det finns skillnad mellan elevers känsla och 
förnuft. Läraren uppfattar att elevers känsla upplevs som tråkigt och svårt att t.ex. ha 
läxor men förnuftet upplever det som nödvändigt att ha läxor för då lär man sig 
regelbundet. 
 

Svaga elever är inte motiverade att läsa matten, tycker inget ide att lära sig när de 
ändå inte kan, de tycker matten är ett svårt ämne. (Lärare 4) 

 
Läraren anser att eleverna uppfattar matematiken som ett oanvändbart ämne och att 
mycket av det eleverna lär sig i matematik liksom är onödigt. Läraren menade att 
eleverna inte vill lägga ned mer energi på matematik för att de inte ser vad ämnet ska 
användas till. 
 

Eleverna tycker ibland att matematiken framför allt består av regler och att kunna 
komma ihåg saker, inte mer än så alltså. (lärare 1) 

 
5.1.3 Motivation som en relation till baskunskaper och förmågor 
 
Enligt intervjuade lärare finns det ett starkt samband mellan baskunskaper, 
förmågor, motivation och nya kunskaper som eleven får med sig. När eleverna har 
grunderna med sig övar de sina förmågor om dessa baskunskaper vilket underlättar 
förståelse för nya kunskaper. Vidare menar lärarna att eleverna befäster det de kan 
och de blir motiverade till mera kunskaper. För att få känna sig motiverade menar 
lärarna att eleverna måste känna att ens förmåga hela tiden utvecklas och då vill man 
fortsätta att lära sig mera. Enligt samtliga lärare är elevers baskunskaper i matematik 
avgörande för att bygga på nya kunskaper. Detta medför att läraren har ett krav på 
grunder. Eleverna måste upptäcka sina luckor och behärska grunder för att förstå nya 
situationer. Läraren menar att när eleverna har baskunskaper, upptäcker dem att de 
har lärt sig något nytt. Eleverna har svårt att tänkas höja sig kunskapsmässigt när de 
inte har grundkunskaper. Eleverna i så fall behöver kämpa för att skaffa en förmåga 
att kunna fixa någonting. När eleverna har skaffat sig grunder, använder dem sina 
förmågor och de blir motiverade för nya kunskaper. 
 

Förmågor är dels att använda sina kunskaper i ett sammanhang och dels att tillägna 
sig kunskaper. Förmågor och kunskaper räknas tillsammans för att få motivation. 
(Lärare 2)  

 
Motivation, förmågor och kunskap är ju sammanbundna. Den ena är ju det andra.  
Man måste ha motivation för att vilja skaffa sig kunskaper. (lärare 4) 

 
Lärarna anser att förmågor hos elever övas med kommunikation. Det gäller att 
läraren hittar olika metoder för eleverna för att de ska kunna använda sina förmågor 
för att få mer kunskap. Man ska försöka hitta förmågor hos eleverna genom att öva på 
praktiska eller muntliga uppgifter. Ifall de lyckas med en problemlösning kommer de 
att pröva nästa steg för mer kunskap och på så sätt blir de motiverade. 
 

Om eleverna bara har tränat procedurer, kommer deras förmågor att inte övas då 
genom kommunikation eller resonemang. Om de är motiverade så kan de träna på 
högre förmågor. (Lärare 1)  
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Om eleverna har tränat på resonemang eller pratat matematik för att förklara hur 
det tänkts med en uppgift, får dem så småningom använda förmågan att beskriva 
och diskutera matematik och då blir de motiverade. (Lärare 2) 

 
Lärarna anser att elevers baskunskaper påverkar motivationen redan i grundskolan. 
Elevers motivation är varierande beroende på den grundskola de kommer ifrån, vilka 
kunskaper och betyg de har med sig. Elever som har bra kunskapsnivå redan i 
grundskolan är mycket lättare att få motiverade mot mål än elever som har sämre 
kunskapsnivå från grundskolan. Läraren anser att elever som är omotiverade till 
matematiken redan i grundskolan, behöver ha en repetition på gymnasiet. Läraren 
menar även att eleverna blir omotiverade att fortsätta med matematiken på 
gymnasiet när de tycker att ämnet är för svårt att lära sig på grund av att de inte har 
klarat tidigare moment på grundskolan.  
 

En del elever har fått för snälla betyg i grundskolan och de tycker att det är jobbigt 
och tappar lust och motivation att fortsätta vidare med matematik på gymnasiet. 
(Lärare 2) 

  
Många gånger så känns det att elever ligger så långt ifrån från det läraren 
undervisar på grund av att man inte har klarat moment innan på grundskolan. 
(Lärare 3) 

 
5.1.4 Motivation påverkas av yttre faktorer 
 
Det som påverkar elevers motivation kan vara yttre faktorer som samhällets syn på 
ämnet. Lärarna menar att samhällets inställning att det är helt acceptabelt att inte 
kunna matematik eftersom det upplevs som ett svårt ämne, gör det svårare för 
eleverna att bli motiverade till ämnet. Eleverna ifrågasätter varför de ska lära sig 
matematiken när de ändå inte kommer att förstå ämnet. Lärarna menar att 
samhällets negativa attityder till matematik hindrar eleverna från att kunna prestera 
bra i ämnet.  

 
 Jag är den som aldrig kommer att lära sig matematik, säger elever, då 
använder de inte sina förmågor och inte se chans att pröva sig vidare. (Lärare 
1) 

 
Samhällets attityder uppmuntrar elever att tidigt ska dem avbryta sina 
matematikstudier. (Lärare 3) 

  

5.2  Lärarnas hänsyn till elevernas motivation 
 

I denna del kommer en beskrivning om hur lärarna tar hänsyn till elevers 
motivation i matematikundervisning. Det som förekommer som resultat är att 
lärarens egen motivation till ämnet påverkar elevers uppfattningar, inställningar 
och motivation till lärandet. Vidare menas att lärarens arbetssätt och 
individualisering av matematikuppgifter är viktiga faktorer som främjar elevers 
motivation i matematikundervisning.  
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5.2.1 Lärarens inställning 
 
Lärarna i denna studie pekar på att deras inställningar till ämnet matematik 
är en viktig faktor som påverkar elevers motivation till lärande. När läraren 
är lyhörd, ger möjligheter för diskussioner och till en varierad undervisning, 
blir eleverna mer motiverade att läsa matematik. Läraren anser att 
kommunikationen hjälper till att förstå elevers olika kunskapsnivåer och 
därmed erbjuda dem det stöd de behöver. 

 
Att vara lyhörd är viktigt. Så fort de frågar efter något, levererar jag så att de ska 
känna sig motiverade att lösa även svåra uppgifter. (Lärare 1) 

 
Jag kommunicerar mycket med eleverna och uppmuntrar dem att inte vara rädda att 
svara fel på en fråga. (Lärare 2) 

 
Hänsynet till elevers motivation tas genom lärarens egen vilja och intresse att 
undervisa i ämnet matematik. Lärarna menade att när de tycker ämnet är roligt, är 
motiverade att undervisa det och visar positiva inställningar till ämnet, överförs detta 
till sina elever.  
 

Eftersom jag alltid har varit intresserad av matematiken och tycker att ämnet är 
otroligt viktigt i yrkessvets med måttsättning, riktnings, vill jag överföra mitt intresse 
i matematiken till mina elever. (Lärare 4) 

 
Lärarnas olika inställningar påverkar elevernas motivationer att ta emot 
undervisningen. Lärarnas sätt att motivera elever i denna studie är att uppmuntra 
eleverna till inlärning för livet, för användning och för att förstå t.ex. regler och 
formler och tänka på betyget efteråt. Då försöker lärarna överföra dessa motivationer 
till eleverna. Lärarna menade att de försöker motivera sina elever genom att ha 
diskussioner om matematikens värde i verkligheten. Läraren tar hänsyn till elevers 
motivation genom att jobba mot ett mål som borde nås.  
  

Min motivation och syftet med undervisningen är att eleverna ska lära sig för livet 
och inte bara klara kursen på bästa möjliga sätt, utan att ha med sig kunskap. 
(Lärare 1)  
 
Min motivation är att försöka se varje elevs starka punkter, så kan man ta fasta på 
dem och jobba med dem. ( Lärare 2) 

 
5.2.2 Arbetssätt 
 
Lärarna anser att eleverna känner sig omotiverade till att räkna uppgifter i läroboken 
som är enda sättet till kunskap. Matematik är ett fantastiskt ämne om man bara kan 
koppla det till det praktiska eller att hitta andra resurser som främjar elevers 
motivation till lärandet. Resurser är motivationsstimulerande och ger lust att lära sig 
kunskap. Det är en större utmaning att utföra matematiken med en annan resurs än 
läromedlet. Detta är vad lärarna tydligt pekar på vid intervjutillfällena. 
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Det går att t.ex. titta på en triangel genom att skruva på den och vrida på den för att 
räkna ut arean på något som man ser som ett tema mer än att se bara siffror i boken. 
(Lärare 1) 

 
När eleverna sitter på lektionen och inetsar något samband mellan boken och något 
praktiskt koppling då har de inte en motivationshöjning. (Lärare 4) 

 
Resultatet visar sig att läraren tar hänsyn till elevers motivation genom att variera 
arbetssätten där eleverna kan pröva och se länkarna mellan kunskaper i 
matematiken. Eleverna får en förståelse för att matematiken är att ämne som behövs 
för att räkna ut någonting i praktiska sammanhang. Lärarna menar att eleverna 
tycker att det är lättare att göra laborationer och på så vis få fördjupade kunskaper 
inom ett område 
 

Jag vill inte bara mata in teori, utan även format och praktiska exempel då kan man 
kanske känna igen sig i det och förstår helheten. (Lärare 3) 

 
Det går mycket lättare att få eleverna motiverade för svetsning än matematiken 
därför att svetsen är mer praktisk. (Lärare 4) 

 
Lärarna i den här studien var ense om att eleverna måste få möjligheter till att kunna 
förankra sina kunskaper i verkligheten. De försöker stötta elever att förstå nyttan av 
matematiken i andra ämnen och även i vardagliga livet.  Lärarna anser att eleverna 
måste blicka två eller tre år framåt. Det menas att eleverna måste kunna olika 
områden i matematik, t.ex. procent, om man ska titta på löneökningen, att kunna 
statistik om de vill jobba på ett företag så att de ser någon form av statistiskt mätbart 
värde. Motivation ges till eleverna genom förståelse om vad de ska ha kunskapen till. 
Eleverna vet väldigt lite om vad matematiken används till i arbetslivet utanför skolan. 
Läraren vill att eleverna ska få förståelse kring matematikens koppling till yrkeslivet.   

 
Eleverna måste förstå vilken nytta de kan ha av matematiken i sitt framtida yrke. De 
måste få ett grepp om varför ett verktyg behöver användas och tillämpas i 
matematiken. (Lärare 1) 

 
Eleverna har kommit underfund med att kunskaperna som de tog med sig härifrån 
till yrkeslivet inte riktigt räckte till, de skulle ha pluggat mer. (Lärare 4) 

 
Läraren anser det en fördel att integrera matematiken med andra ämnen för att 
övertyga elever om att den ena är nödvändig för det andra ämnet. När eleverna 
upptäcker detta, accepterar de hur viktigt det är att lära sig saker och ifrågasätter inte 
varför. Läraren vill få eleverna att förstå logiken i matematik så att de använder den i 
nästkommande studier och i andra ämnen.  
 

Matematikens roll är att träna logiken som används i många andra ämnen och även i 
kommande studier så logiken är ganska viktigt del i det hela. (Lärare 2) 

 
Man behöver koppla matematiken ibland till andra ämne, att prata om t.ex. hur 
många procent kol innehåller stål så börjar eleverna tänka igenom det. (Lärare 4) 

 
Lärarna var väldigt noga med att eleverna ska få ett helhetsperspektiv över det de 
håller på med. Lärarna nämnde ett övergripande arbetssätt som visar eleverna hur de 
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olika kunskapsbegreppen hänger ihop. Med detta får eleverna en bättre 
helhetsförståelse, ser kopplingar och samband mellan olika kunskaper.  
 

Att varje matematisk operation har en motsatsoperation, t.ex. att multiplicera och 
dividera är samma sak fast man går i olika riktningar. (Lärare 4)  
 
Man lär sig att flera saker är detsamma fast olika sidor av samma mynt. Då kan det 
skapa bättre förståelse. (Lärare 2)  

 
5.2.3 Individualisering av uppgifter 
 
Lärarna i denna studie anser att planering för varje enskild elev är en viktig faktor 
som bör tas hänsyn till.  Denna planering främjar elevers motivation till lärande 
genom att varje elev ska försöka inse och få insikt i vilken kapacitet den har. Därmed 
försöker läraren att se vilka mål och krav som är rimliga för eleverna. Enligt lärarna 
ska man inte sträva mot ett betyg som eleverna inte har en chans att nå. Därför är det 
viktigt att planera uppgifter och sätta rimliga krav utifrån elevers olika kunskapsnivå. 
Dessa anpassade uppgifter motiverar eleverna att lyckas. Genom individuella planer 
försöker lärare ta reda på precis vad som behövs för att klara olika områden och 
fångar in elevers intresse och motivation till lärandet. Läraren i denna studie tar 
hänsyn till elevers motivation genom att välja rätt sorts uppgifter om eleverna har 
svårt att klara uppgifter på en avancerad nivå. Det är bättre att jobba med 
grundläggande förståelse först och sedan motivera eleverna för en hög nivå. Man ska 
hela tiden höja ribban för godkänd och ta bort svåra saker för att deras motivation är 
bara att klara godkänd i första hand. Lärarna tar även hänsyn till duktiga elevers 
motivation genom att ge dem kluriga uppgifter.  
 

Lite svårighets grad på uppgifterna alltså inte för svårt, utan lämplig nivå så att de 
börjar engagera sig. (Lärare 4)  

 
 Det är en balansgång att träna mycket på grundläggande nivå men också att få 
tillämpa matematiska kunskaper till för lite kluriga situationer. (Lärare 2) 

 
Elevers motivation drivs av känslan att lyckas och ha roligt i ämnet matematik. Om 
eleverna får misslyckas flera gånger i rad, sjunker deras motivation för lärandet. 
Eleverna bör erbjudas möjligheter för olika arbetsinsats även om eleven har tidigare 
fått icke-godkända resultat på flera prov i rad. Det viktigaste är att få elever att lyckas 
med inlärningen, då blir de mera motiverade att ta till sig kunskaper. Elever som inte 
lyckas så ofta, blir omotiverade. Eleverna måste själva uppleva att de lyckas.  

 
Om elever får icke-godkänd på flera prov i rad, tappar de motivation och lust att lära 
sig längre. Man försöker hitta vad de här misslyckandena beror på och erbjuder stöd. 
(Lärare 1) 
 
Att lyfta upp det positiva hos eleverna. Sedan uppmuntra dem att lyckas hela tiden. 
(Lärare 2) 
 
Så fort de lyckas med minsta möjliga blir de motiverade att ta nästa steg, då ökar det 
deras motivation. (Lärare 4)  

 
Lärarna anser att undervisningstiden i matematiken är alldeles för kort.  Läraren har 
inte tid att sitta med varje elev och motivera dem till lärandet. Lärarna menade att ju 
mer undervisningstid det blir, desto större chans har eleverna att bli motiverade 
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genom att läraren är mer tillgänglig när det behövs. Lärarna ville ha mer 
undervisningstid så att de kan uppmuntra och motivera varje elev på ett individuellt 
sätt.  

 
Har man 34 elever som en av kollegorna har, blir det inte lika lätt. Vi har så korta 
lektionstider. Jag har en del elever som vill jobba mera, då har jag inte tillräckligt 
med tid att gå igenom svåra uppgifter. (Lärare 1) 

 
Lärare 2: Det finns en gräns för hur mycket man kan hjälpa varje elev om det finns 
30 elever i varje rum. (Lärare 2) 

 

6. Slutsatser 
 
I denna del diskuteras studiens resultat utifrån olika teorier. Studiens 
forskningsfrågor kommer att vara utgång till diskussionen.  Det menas att jag 
utgår från fallstudiens frågeställningar och syfte och drar slutsatser. 

 
6.1 Lärarnas uppfattningar om elevers motivation 
 
Gran (1998), Lundgren och Lökholm (2006) samt Stensmo (1997) menar att 
motivation skapas genom att ha ett mål som man strävar efter. Författarnas åsikter 
stämmer överens med lärarnas uppfattningar om att elevers motivation till 
matematiken är ett mål som ska uppnås. Med det menas att eleverna siktar mot ett 
mål som gör dem motiverade till matematiken. Lärarna i denna studie upplever 
elevers motivation till matematik som ett mål mot betyg, kunskap eller betyg och 
kunskap. 
 
Wedege (2002) och Sandahl (1997) nämner att individens uppfattningar påverkar 
dennes motivation mot ett mål.  Stensmo (2008) menar att elevers motivation 
påverkas av inre faktorer d.v.s. känslor och uppfattningar som eleverna bär inom sig. 
Detta är även något jag tydligt har fått veta från lärarna, att den uppfattningen som 
eleven har kring matematiken påverkar det valda målet. Kloosterman (1996) anser 
elevers motivation som en drivkraft att utföra det som uppfattas som nyttigt och 
användbart. Detta stämmer även överens med lärarnas synpunkter på att eleverna 
vill lära sig mer när de upplever ämnet som roligt och användbart d.v.s. en positiv 
uppfinning om ämnet medan elever som har en negativ uppfattning om ämnet tappar 
motivationen till att lära sig kunskap. I så fall siktar eleverna på att få betyg istället.  
 
I resultatet förekommer ett förhållande om att både elevers motivation och 
uppfattningar om ämnet påverkas av en yttre faktor nämligen samhällets syn på 
ämnet. Jag tycker att detta förhållande stämmer överens med Pehkonens (2001) 
studie om att elevers uppfattningar och motivation är sammanbundna. Med det 
menas att de yttre faktorer som förekommer i studiens resultat påverkar elevers 
uppfattningar och samtidigt elevers motivation till att få upp ett mål. Pehkonen 
(2001)  tar människans intryck från olika hörn i omvärlden d.v.s. föräldrar, vänner 
och släkt. Imsen (2000) diskuterar prestationsteori där prestationen påverkas av den 
omgivande miljön. Walker (2004) beskriver att yttre motivation både kan ge skada 
och nytta Lärarna i denna studie är ense med författarens åsikter att omgivningen 
såsom samhället är en yttre faktor som elevers motivation påverkas av.  
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Enligt resultatet påverkas elevers motivation av förmågor och baskunskaper. Därför 
tar lärarna upp grundskolan som påverkar elevers kunskap och självbild om 
matematiken. Men det menas att elevers intresse till att skapa sig grundläggande 
kunskaper i matematiken redan börjar i grundskolan. Lärarna i denna studie pekade 
på att elevers motivation är beroende av den grundskola de kommer ifrån, vilka 
kunskaper och betyg de har med sig. Magne (1998) hävdar att det finns ett samband 
mellan matematikprestationer d.v.s. förmågor och motivation. Elever med stark 
motivation tenderar att få högre prestationsförmåga än omotiverade elever.  Bentley 
(2008) påstår att eleven har förmågan att ta emot nya kunskaper när denne har 
fördjupad förståelse i baskunskaper. Vidare menas att eleverna ska öva och diskutera 
procedurer med en fördjupad förståelse för att kunna använda kunskaper i nya 
situationer på ett rätt sätt. Lärarna anser att förmågor hos elever övas med 
kommunikation med varandra. Det kan anses att både lärarens och författarnas 
åsikter stämmer överens om detta. Det är väldigt klart och tydligt ur båda synvinklar 
att elevers motivation att ta emot nya kunskaper är kopplade till sina förmågor och 
baskunskap.  
 

6.2 Lärarnas hänsyn till elevernas motivation  
 

Intervjuerna visar att lärarnas roll i matematikundervisning påverkar elevers 
motivation till lärande. Lärarna pekar ofta på egna synpunkter om hur de tar hänsyn 
till elevers motivation. Detta betyder att lärarna är aktörer som bedriver en process 
d.v.s. matematikundervisning för att få ett resultat, vilket gör eleverna motiverade till 
matematiken. Enligt Malmer (2002) och Skolverket (2003)  är lärarens entusiasm, 
engagemang och intresse för matematiken en grund till elevers motivation. Pehkonen 
(2001) anser att lärarens positiva inställningar påverkar elevers uppfattningar om 
ämnet. Malmgren sammanfattar lärarens kompetens i sju faktorer som är till grund 
för elevers motivation till lärandet. Bland dessa faktorer lyfts upp lärarens positiva 
inställning och sociala faktorn. Lärarna i denna studie menar att de försöker överföra 
sina intressen och känslor om sitt ämne till eleverna genom att vara lyhörd, tar 
hänsyn till elevers olika behov och uppmuntrar de till lärandet. Vidare menas 
tillsammans med både lärarna och Butterworth (1999) att elevernas motivation till 
lärandet påverkas av den feedback läraren lämnar till dem.  
 
Läraren är ense med Löwing (2004) som pekar på att en undervisning som inte styrs 
av läromedlet, ökar motivationen hos eleverna. Läraren uppfattar att det finns ett 
problem med resurser såsom läroboken som leder eleverna till att tycka det är tråkigt 
när de enbart har tillgång till uppgifter i läroboken. Detta är en orsak till att eleverna 
tappar lust och intresse för matematiken. En kvalitetsgranskning från 
Skolinspektionens rapport (2009) redogör ett problematiskt arbetssätt när det styrs 
av läroboken. Lärarna i denna studie försöker ofta komma undan läroboken. Detta 
för att ge eleverna mer chans till att vara motiverade genom att pröva andra material. 
Lärarna pekar tydligt på att elever inte kan träna sina förmågor och därmed inte får 
en kunskapsutveckling när de har tillgång till endast lärobocken.  
 
Lärarna menar att ett arbetssätt som är anknutet till läroboken ger eleverna ingen 
möjlighet att kunna se matematikens nytta och tillämpningar i vardagen. Det visar i 
resultatet att lärarna tar hänsyn till en varierad undervisning och arbetsform där 
konkreta material används. Läraren tar hänsyn till elevers motivation genom ett 
tematiskt arbetssätt som handlar om tillgång till laborationer eller aktiviteter vilket är 
nära vekligheten. Både läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) och Lindberg 
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(2011) nämner en arbetsglädje som eleverna får när de utför praktiska metoder för 
inlärningen. Med det menas att eleverna ska få möjligheter till att öka deras 
motivation genom att kunna prova praktiska tillämpningar i konkreta situationer. 
Eleverna kan, genom ett varierande arbetssätt, pröva, se mönster och upptäcka 
helhetssyn och nyttan av kunskaper. Eleverna får möjlighet att pröva ett mönster när 
de har tillgång till laborationer eller genom att integrera matematiken med andra 
ämnen. Läraren vill få eleverna att förstå logiken i matematik för att kunna använda 
den i nästkommande studier och i andra ämnen. Lärarna menar att syftet med 
ämnesintegrerade undervisningen är att eleverna skall kunna få en helhetssyn på 
kunskapsinnehåll samt att kunna tillämpa och vardagsanknyta dessa kunskaper. 
Lärarna i denna studie är ense med Andersson (1994) och Ingelstam (1988) som 
pekade på elevers förståelse av kunskaper som ett mönster som knyter samman olika 
delar till en hel del. Lärarna nämnde hur lätt det blir att ta emot kunskaper när 
eleverna skapar ett helhetsperspektiv och reflekterar över sina egna läranden. Detta 
är även vad Sjöström (1998) nämner, att ett meningsfullt lärande skapas genom 
metakognition d.v.s. elevers reflektion över kunskaper. Lärarna menar att när 
eleverna väl har tyckt att kunskaper är meningsfulla, användbara och logiska vill de 
lära sig mer och mer. Detta är riktig motivation till matematiken. 
 
Enligt lärarna i denna studie innebär individualiseringens syfte att upptäcka var 
eleven befinner sig kunskapsmässigt och sedan att planera uppgifterna som är 
anpassade till elevens kunskapsnivå. Lärarna menade att motivationen ökar hos 
eleverna när de sysslar med relevanta uppgifter som passar deras nivå och förståelse. 
Med detta är lärarna ense med Ismens (2000) prestationsteorier som är baserade på 
elevers behov att ha tillgång till anpassade samt uppmuntrande arbetsuppgifter. 
Medan Pintric (2002) pekar på att uppgifters svårighetsgrad ökar elevers motivation 
till att pröva vidare mer och mer mot en lösning. Lärarna nämner även detta, att 
försöka behålla motivation hos duktiga elever genom att få dem att pröva svårare 
uppgifter som ger utmaningar och skapar mer motivation att klara dessa uppgifter. 
 
Enligt lärarna, Carlgren (1999) och Ismen (2000) ska läraren uppmuntra elever och 
öka deras inre motivation till lärandet genom att t.ex. hitta den kvalité på uppgifter 
som eleverna upplever som roliga och undvika sådana uppgifter som upplevs tråkiga 
och irrelevanta utifrån elevernas perspektiv och baskunskap.  Lärarna redogör att när 
detta stämmer överens med det krav som ställs, är motivationen som störst. Det 
menas att lärarna försöker individualisera uppgifterna så att de inte skall vara för 
lätta men heller inte för svåra uppgifter. I så fall är både lärarna och författarna ense 
om detta ovan. Enligt Ahlberg (2001), Pehkonen (2001) och mina informanter är det 
viktigt i klassrummet att ge eleverna de arbetsuppgifter som leder till den 
självkänslan för kunnighet. När eleverna lyckas med en uppgift vill denne gärna 
fortsätta med nästa. Det menas att eleverna blir alltmer motiverade att pröva en 
annan uppgift och uppleva samma känsla.   
 
Lärarna anser att undervisningstid i matematiken är alldeles för kort för att reflektera 
kring varje elev. De menade att mer undervisningstid ökar lärarnas tillgänglighet och 
att vara närvarande när det behövs. Lärarnas åsikter stämmer överens med Bentley 
(2008) som pekade på att öka undervisningstiden för bättre individualisering och 
förbättra kvaliteten på undervisningen i matematik.  
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7. Diskussion   
 

I denna del diskuteras fallstudiens resultat utifrån inledningen och tidigare 
forskning. Sedan förekommer ett förslag för fortsatt forskning. 

 
Enligt McLeod (1994) förlorar eleverna intresset till matematiken på grund av den 
negativa uppfattningen de har om ämnet. Detta leder till att eleverna inte längre vill 
söka utbildningar med matematiska inriktningar. Jag håller med lärarna om att det 
skulle vara intressant att diskutera elevers inställningar och uppfattningar om ämnet 
för att planera vidare mot behov av att vara studie motiverad först och att sedan 
tänka på mål. Med det menas att elevers uppfattningar om matematiken påverkar 
tydligt den motivation som eleverna visar för att uppnå ett mål. Det är även Stipek m 
fl (1998) ense om att elevers olika känslor är fakta som påverkar motivationen till att 
lösa uppgifter på olika svårighetsgrader. Både forskarna och lärarna tar upp att 
elevers prestationsmål till förståelse och mål hör ihop som motivation till lärandet.  
 
Resultatet i denna undersökning följer Skolverkets (2003) rapport som visar att 
eleverna tappar lust och motivation till matematiken på grund av att de inte ser 
nyttan av matematiken. Lärarna menar att eleverna bör vara medvetna om att 
matematiken är det ämne som förankrar till andra skolämnen och även till det 
framtida livet. I så fall tänker jag att det är viktigt att skolan ska sträva efter att främja 
elevers motivation till inlärningen. Lärarna menar att skolan bör lägga större vikt på 
utveckling av de kunskaper som eleverna kommer att ha större nytta av efter skolans 
slut. Denna studies resultat är logiska och viktiga eftersom ämnet matematik används 
i yrkes- och vardagsliv inom en stor del av samhället. Genom att förstå matematik 
kan man, på många olika sätt, delta, påverka och granska olika händelser i världen 
såsom ekonomiska och politiska beslut. En av de viktigaste kompetenserna i 
matematiken är elevernas vilja och motivation för lärandet, vilket anses som en insikt 
i matematiskt tänkande, mening, motivering samt användning.  
 
Resultaten i TIMSS (2007) visar att eleverna inte känner till baskunskap, ämnets 
fakta och begrepp tillräckligt mycket. Lärarna menar i denna studie att eleverna i 
grundskolan inte får tillräckliga baskunskaper eller inte har klarat ett moment för att 
kunna fortsätta vidare till nästkommande studier. Resultatet är rimligt eftersom jag 
tänker på varför eleverna ska fortsätta med något nytt om de inte redan visar goda 
kunskaper i förra momentet. I så fall har eleverna luckor som de ska fortsätta med 
istället för att förbättra dem. Lärarna menar att eleverna inte får matas in med nya 
kunskaper istället för att utveckla det de inte kunde tidigare. Lärarna menar när 
eleverna på gymnasiet vill förbättra sina baskunskaper är det redan försent för att 
eleverna inte hinner gå igenom både baskunskaper d.v.s. tidigare oklara moment och 
nya kunskaper samtidigt. Dessutom tycker eleverna att det är jobbigt och tappar lust 
för matematiken när de tänker gå igenom grunder som de inte har med sig för att 
kunna bygga på med resten av kunskapen. 
 
Lärarna i denna studie pekar på att motivationen till matematik inte är så lätt, men 
de försöker ändra på elevers uppfattningar om ämnet på olika sätt. Jag tycker att det 
finns en tydlig linje i studiens resultat som påvisar att arbetssättet är en viktig faktor 
som främjar elevers motivation till lärandet i matematiken. Det nämns olika 
arbetssätt som siktar mot att uppmuntra elever, lyfta upp dem både kunskapsmässigt 
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och känslomässigt samt att behålla motivationen hos duktiga elever. Detta betyder att 
lärarna har en central roll för elevers inställningar till ämnet. Resultatet följer 
Hannulas (2006) påstående om att lärarens professionella roll är grunden till en 
varierad matematikundervisning som når alla elevers behov till kunskap. Lärarnas 
positiva inställningar till matematikundervisning ger eleverna en positiv relation till 
ämnet.  
 
Resultatet visar att konkreta material är viktiga för att koppla ihop teorier och 
verkligheten. Enligt skolverkets (2003) rapport så är det viktigt att ha en balans 
mellan praktiska och teoretiska kunskapsformer. Lärarna följer denna rapport, att 
det blir lättare att förstå genom att konkretisera ämnet matematik och därmed 
synliggöra elevernas egen förståelse. Lärarna i denna studie tycker att 
undervisningen är betydelsefull om den ska vara vardagsanknuten. Det menas att 
matematiken måste tillämpas i det vardagliga livet så att eleverna får en bättre 
förståelse kring matematiska förbindelser. Enligt National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM, 2000) känner eleverna att de har möjlighet till att få en större 
förståelse av begreppen som hänger samman med verkligheten när undervisningen 
är vardagsanknuten. Detta är viktigt för att väcka elevers motivation och intresse till 
ämnet. Utifrån lärarens och författarnas åsikter inser jag att arbetssätten är viktiga 
för elevens helhetsbild, motivation till inlärning, samband förståelse och framtida 
yrkesval. Jag tror att det är viktigt att läraren inte placerar in alla ämnen i olika fack 
utan istället får det att bli till ett pussel som omfattar olika bitar till helhet. Stipek m 
fl.(1998) pekar på att en varierad undervisning innebär en större flexibilitet och en 
högre anpassning till elevers behov, förkunskaper, intresse, engagemang samt 
studieinriktning. Lärarna i denna studie beskriver att en variation av undervisningen 
så småningom kommer att leda till att alla elever kan förstå och hänga med i 
undervisningen.  
 
NCM:s olika konferenser kom fram till att eleverna inte längre är motiverade att 
räkna i matematikboken. Eleverna tycker matematiken är ett tråkigt ämne och inte 
roligt längre eftersom de inte har tillgång till andra resurser än att räkna i läroboken. 
Enligt Kvalitetsgranskning rapport 2009:5 omfattades en matematikundervisning av 
ca 59 procent av arbetet av olika uppgifter i egna läroböcker medan arbete med 
matematikuppgifter som en elev kan få av läraren omfattade ca 40 procent. Detta 
betyder att eleverna arbetar i genomsnitt cirka 33 procent av tiden med bara 
läroboksuppgifter. Jag märkte att lärarna ofta pekar på att användning av läroböcker 
dominerar till nackdel och minskar motivation. Det är viktigt att skolan satsar mer på 
resurser som främjar elevers motivation till lärande och att göra matematiken mer 
spännande genom olika arbetssätt med olika infallsvinklar. Detta enligt resultatet 
leder till större förståelse som passar elevers olika lärostilar. Är det inte värt att 
skolan satsar mera på resurser som främjar elevers lärande? Det skulle vara 
intressant att utföra en undersökning där eleverna har mer tillgång till resurser som 
inte anknyter till läroboken inom matematiken på gymnasienivå, där eleverna inte 
endast får ägna sig åt beräkningar i läroböcker som de inte får ihop med verkligheten.  
 
Enligt Skolverkets (2003) rapport är det viktigt att skapa lusten och arbetsglädje som 
bland annat kan komma upp i känslan av att lyckas med någon uppgift. Detta är i sig 
en starkt motiverande känsla som lärarna i den här studien pekar på, att reflektera 
kring elevers behov av anpassade arbetsuppgifter för att uppnå ett studiemål. Detta 
betyder att lärarna är tvungna att planera anpassade uppgifter beroende på elevers 
förmågor och baskunskap. Studiens resultat visar att elevers största misslyckande 
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beror på att de inte känner sig motiverade till att utföra uppgifter på en nivå som 
ligger bort ifrån deras tanke och kapacitet till att lösa dessa uppgifter. Jag håller med 
studiens resultat om att individualisering av uppgifter är ett steg som gör eleverna 
mermotiverade inom matematiken. Både lärarna och Stipek m.fl. (1998) menar att 
när eleverna får anpassade uppgifter betyder det att de lyckas, vilket ger eleverna 
motivation och självkänsla till att lösa även lite svårare uppgifter. Jag tänker kritiskt 
mot en av lärarna som pekar på att de inte har tid med att planera olika uppgifter och 
individualisera undervisningen. Det är ett stort problem för de svaga eleverna som får 
uppgifter på högre nivå än den nivån de befinner sig på och därmed också för de 
duktiga eleverna som vill ha mer utmaningar. Jag tänker att det är viktigt att satsa på 
individualiseringen och att ha mer tid för planeringen av uppgifter som motiverar 
eleverna till lärandet.  
 
En kvalitativ analys har genomförts i det här examensarbetet.  I denna undersökning 
lyckades jag att få en allmän bild om hur läraren upplever och främjar elevers 
motivation till matematiken. Enligt resultatet är det mål som eleverna vill uppnå 
beroende på elevernas uppfattningar om matematiken. Samtidigt påverkas denna 
motivation av elevers baskunskaper och grundförståelse för ämnet, vilket gör 
eleverna mer motiverade till att ta till sig nya kunskaper. Samhället som en yttre 
faktor påverkar elevers uppfattningar om matematiken, vilket i sin tur påverkar 
elevers motivation till ämnet. Vidare vill lärarna förbättra det som hindrar elevers 
motivation till lärandet genom att ta hänsyn till egna professionella roller, viljan för 
anpassade arbetssätt för undervisning och därmed anpassade uppgifter till eleverna. 
Jag tycker att det är viktigt att vara medveten om olika metoder som motiverar elever 
till lärandet. Samtidigt som eleverna lyckas med sina studier lyckas läraren i sin 
professionella roll. Att behovet skapar motivation är det jag tror på. Lärarna nämnde 
i intervjuer att en del elever är omotiverade till matematik men de pluggar ämnet för 
att få ett visst betyg som gör dem behöriga till högskolan.  Det är en drivkraft för 
eleverna att känna sig motiverade när de har ett mål som ska uppnå. Detta är oavsett 
vilket mål eleverna har som betyg, kunskap eller båda, tar de ansvaret för att läsa 
matematiken, slutföra studier och uppnå målet. Jag tycker att i arbetslaget på skolan 
är det nödvändigt att diskutera ambitioner och intresse med tanke på att motivation 
ligger som centralt till lärandet.  Resultatet visar att utan motivation är det nästan 
omöjligt att tillgodogöra sig kunskaper och uppnå kunskapskraven inom 
matematiken. 
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Bilaga 1 

 
I den här delen tar jag upp de detaljerade frågorna som ställdes under intervjuerna. 
Dessa följdfrågor är indelade enligt forskningsfrågorna. Del A är kopplad till 
forskningsfråga 1 och del B är kopplad till forskningsfråga 2 i den här studien. 

 
 
Del A 
 

1. Vad är din uppfattning av motivation i matematiken? Varför tänker du så? 
2. Vilka aspekter i matematikundervisning påverkar elevers motivation? 
3. Enligt din erfarenhet, berätta om din uppfattning hur elevens motivation, 

matematiska kunskaper och förmågor anknyts med varandra? 
4. Kan du berätta om din syn på dig själv som en lärare undervisar i matematik? 

 
Del B 
 

5. Hur tar du hänsyn till elevers motivation i matematikundervisning? Ge mig 
praktiska exempel. 

 
6. Hur kan elevers motivation ökas i matematikundervisning? Hur förstärker du 

elevers motivation i ditt klassrum? 
 
Det förbereddes även stödfrågor t.ex. Varför? Hur tänker du? Berätta lite mer? Detta 
var som ytterligare små frågor förutom de följdfrågorna här nedan i del A och del B. 
 
 
 
 
 
 


