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Sammanfattning 

Studien undersöker åtta lärares resonemang om mellanstadieelevers motivation i matematik samt 

om resonemangen skiljer sig relaterat till elevernas sociala bakgrund. Analysen utgår från en 

kvalitativ ansats där intervjuer använts vilka har analyserats utifrån en tematisk innehållsanalys 

som har kompletterats med en kvantifiering av lärarnas svar. Fyra skolor valdes utifrån föräldrars 

generella utbildningsnivå vilket användes som underlag för att hitta lämpliga lärare. Teorin som 

används i studien är Self-Determination Theory vilken delar upp motivation utifrån de tre olika 

grundaspekterna, amotivation, yttre- och inre motivation. Det resultat som framkommer av studien 

visar bland annat att lärare främst anser att motivation kommer inifrån. De faktorer som påverkar 

elevernas motivation är till exempel att få lyckas och känna sig kompetent, lärarens attityd till 

ämnet, elevernas påverkan på varandra samt föräldrarnas utbildningsnivå. Resultatet visar även att 

lärarna anser att ett varierat arbetssätt som ökar elevernas inflytande är något som främjar 

motivation i matematik. Vidare visar resultatet att lärarna visar på stora likheter i resonemangen 

om elevernas motivation oavsett föräldrarnas generella utbildningsnivå. Det som dock skiljer 

mellan lärarna är framförallt hur de resonerar om vissa aspekter av inre- och yttre motivation. 

Lärarna som arbetar på skolor där föräldrarna till eleverna har högre generell utbildningsnivå 

framhäver framförallt vikten av elevinflytande och därmed den inre motivationen. Lärarna i den 

andra gruppen framhäver nödvändigheten av att eleverna förstår nyttan och därmed syftet med 

att studera matematik för att öka motivationen vilket hör samman med yttre motivation. 

 
Nyckelord: Motivation, Grundskolelärare, Matematik, Intervjuer 
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Inledning 

 
Vad får dig motiverad? Hur många av oss vet egentligen vad som verkligen påverkar 

motivationen. Somliga hävdar att det är yttre faktorer såsom belöningar, bestraffningar eller andra 

former av utomstående faktorer som påverkar motivationen medan andra skulle påstå att det 

handlar om inre faktorer såsom tillfredsställelsen i det man föresätter sig och ytterligare en grupp 

skulle säga att det beror på ett samspel mellan olika faktorer. 

  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på elever som är omotiverade i skolan som 

till exempel föredrar att sysselsätta sig med annat än vad de ska göra under en lektion. Likväl 

finns det elever som har en hög motivation och ett stort driv i skolan. Frågan som dyker upp är 

således vad är det som påverkar elevernas motivation i skolan? Skolan är samhällets största 

satsning på barn och ungdom och en av våra största mötes- och arbetsplatser. Att skolan har stor 

betydelse för elevers utveckling är ett odiskutabelt faktum. Idag lever vi i ett samhälle där 

utbildning premieras, kanske mer än någonsin. Att gå ut skolan med ofullständiga betyg, eller 

hoppa av, kan få efterföljande konsekvenser då det ofta krävs kompletta betyg och examen för att 

kunna få ett arbete.  

 

Forskning indikerar att motivation är en viktig faktor för elevernas lärande men också för deras 

inställning till skolan. Skolverkets rapport, Lusten att lära – med fokus på matematik (2003)  visar att 

elever i årskurs 4-5 riskerar att skapa en negativ inställning till matematik som kommer följa 

eleverna genom resterande år i skolan. Rapporten framhåller också att lärare i stor utsträckning 

kan påverka elevernas motivation (ibid. s. 25). Även om det inte konkret skrivs fram att lärarna 

ska verka för att främja elevers motivation nämns det redan i läroplanens första stycke att skolan 

ska arbeta för att främja elevernas utveckling och lärande samt skapa en lust till att lära genom 

hela livet. Skolan och dess personal ska också främja lärande där individen stimuleras att utveckla 

kunskaper och värderingar vilket kan ses som ett sätt att beskriva motivation som viktigt 

(Skolverket, 2018, ss. 5; 7). I både skollag och läroplan framhålls också skolans kompensatoriska 

uppdrag och likvärdighet (SFS 2010:800, kap. 1, 4§, 9§; Skolverket, 2018, s. 6). Med anledning av 

ovan nämnda skrivelser i Skollag och läroplan är det är av intresse att undersöka hur lärare tänker 

och reflekterar kring arbetet med att befästa och locka fram motivation hos elever och om 

elevernas motivation skiljer sig beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. 
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Den forskning som sedan tidigare finns på området framhäver främst motivation kopplat till 

prestation. Däremot är det bristfälligt med forskning som belyser lärares resonemang angående 

elevers motivation i förhållande till deras sociala bakgrund.  
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Bakgrund 

När man slår upp ordet motivation i Svenska Akademins Ordlista, SAOL (2015), nämns 

motivation som “system av motiv för handlande, inre motivering, drivkraft”. Att motivation 

behövs för att kunna tillskansa sig kunskap är troligen de allra flesta eniga om men hur går det till 

i praktiken och vilken relevans fyller motivation i en skolkontext?  I innevarande kapitel kommer 

begreppet motivation att belysas på en generell nivå kopplat till skolans styrdokument, vilka 

konsekvenser motivation kan få beroende på social bakgrund man har men även motivation 

kopplat till matematikämnet och det internationella testet TIMSS där motivation i matematik 

belyses både ur ett elev- och lärarperspektiv. 

Skollagen och läroplanen  

I skollagen poängteras redan i första kapitlet att 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen (SFS 2010:800, 1 kap. 4§). 

 
Ovanstående citat innebär att skolan har ett uppdrag att kompensera för eventuella skillnader 

beträffande elevers förutsättningar, det så kallade kompensatoriska uppdraget. Dessa 

förutsättningar kan skilja på många olika punkter, även när det gäller elevers olika förutsättningar 

på grund av social bakgrund. Vidare nämns både i skollagen och i läroplanen för grundskolan att 

elever har rätt till likvärdig utbildning (SFS 2010:800, 1 kap. 9§; Skolverket, 2018, s. 6). 

Likvärdighet handlar således om att oavsett vilken social bakgrund eleven har eller vilken skola 

eleven går på ska hen få tillgång till samma typ av utbildning. 

Social bakgrund 

Social bakgrund är ett omfattande begrepp som i olika sammanhang betyder och tolkas på olika 

sätt beroende på sitt sammanhang och vem som använder det, därmed är det av vikt att förtydliga 

vad som menas med social bakgrund. I studien kommer social bakgrund att likställas med 

föräldrarnas generella utbildningsnivå det vill säga hur hög- eller lågutbildade föräldrarna till alla 

elever på den undersökta skolan är. Flera rapporter pekar på att barn till föräldrar med högre 

utbildning tenderar att klara sig bättre i skolan (Skolverket, 2018:467; UHR, 2017).  
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I Universitets- och högskolerådets rapport (UHR, 2017) Utbildningen går i arv går det att läsa om 

hur elever från studievana hem, det vill säga med minst en förälder som har en 

högskoleutbildning, i större utsträckning väljer att studera vidare. Rapporten visar att elever från 

studievana hem får mer information kring att studera vidare, de stöttas hemifrån att fortsätta 

studera, går i skolor där fler väljer att läsa vidare och beaktar således utbildningens status. I 

motsats elever med föräldrar med hög utbildningsnivå framträder tydliga mönster hos elever från 

studieovana hem som visar att de helt enkelt har svårare att hävda sig inom utbildningssystemet 

(UHR 2017, ss. 5-6). För att utbildningen i Sverige ska bli likvärdig är det därför av stor vikt att 

elever från studieovana hem kompenseras i skolan för att alla ska få samma förutsättningar.  

Motivation inom matematikämnet 

I skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik framkommer det att många barn i de 

tidigaste skolåren har en stor lust att lära men att eleverna tappar lusten under åren i grundskolan. 

Inom matematiken märks tidigt en skillnad mellan de elever som lyckas och de som misslyckas. 

Rapporten visar att den mest kritiska tiden är i skolår 4-5 då skillnaderna blir tydligast och riskerar 

att befästas under resten av skoltiden (Skolverket, 2003, s. 19).  

 

TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, är en internationell studie som 

undersöker elevers kunskaper och attityder inom matematik i årskurs 4 och 8.  Sverige har 

deltagit tre gånger med årskurs 4 och fem gånger med årskurs 8 och det senaste tillfället var 2015. 

Utifrån det senaste resultatet har en rapport författats av Skolverket, Svenska grundskoleelevers 

kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv, i vilken det går att utläsa både 

resultat på genomförda uppgifter men även elevers och lärares inställning till skolan inom 

ämnena matematik och naturkunskap. Det som i TIMSS kallas för elevers inställning till ämnet är 

jämförbart med begreppet motivation varför det är av intresse att se hur och om inställningen 

förändras mellan de olika mätningarna och årskurserna. Resultatet som presenteras i rapporten 

bygger på ett index vilket är baserat på många olika frågor såsom Jag tycker om att lära mig 

matematik, Jag önskar att jag inte behövde lära mig matematik, Jag gillar att lösa matematiska problem, Jag ser 

fram emot att ha matematiklektioner, Jag tror jag kan ha nytta av matematikkunskaper i min vardag, Jag måste 

vara duktig i matematik för att komma in på den utbildning jag vill gå, Jag vill ha ett jobb där jag får använda 

matematik, Det är viktigt att lära sig matematik för att bli framgångsrik och Mina föräldrar tycker att det är 

viktigt att det går bra för mig i matematik. (Skolverket, 2016, s. 63).  
 

Även om undersökningens huvudsakliga syfte är att jämföra Sveriges resultat med andra länder 

går det också att utläsa skillnader mellan de år då undersökningen genomförts liksom mellan 

årskurs 4 och 8. Den senaste TIMSS studien visade att elever i båda årskurserna uttrycker att de 

är mer negativt inställda till att lära sig matematik i förhållande till förra gången studien 
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genomfördes. Det är dock en tydlig skillnad mellan årskurs 4 och 8 då det 2015 var 25 % av 

eleverna som hade en negativ inställning till matematik i årskurs 4 medan motsvarande siffra för 

årskurs 8 i samma mätning visade 52 % (Skolverket, 2016, ss. 63-64). Rapporten poängterar att 

det finns ett samband mellan elevernas inställning till ämnet och deras resultat på proven men att 

det inte visar om eleven presterar bra därför att hen är positivt inställd till ämnet eller om det är 

så att eleven blivit positivt inställd därför att hen presterar bra (Skolverket, 2016, s. 62). Studien 

visar även elevernas självförtroende i matematik och här kan man se en viss förändring till det 

sämre sedan 2011 års undersökning. Framförallt skiljer självförtroendet mellan årskurserna 

markant då 15 % av eleverna i årskurs 4 nämner att de har dåligt självförtroende i matematik 

2015 medan hela 41 % av eleverna i årskurs 8 säger sig ha dåligt självförtroende i matematik. Det 

går alltså att konstatera att någonting påverkar elevernas självförtroende negativt under dessa 

skolår. De elever som anser sig ha bra självförtroende är ungefär detsamma mellan årskurserna 

medan de som anser sig ha mycket bra självförtroende minskar i paritet med att de som anser sig 

ha dåligt självförtroende ökar mellan årskurs 4 och årskurs 8 (Skolverket, 2016, s. 67). 

 

När det gäller elevernas åsikter om lärarnas engagemang har man i rapporten valt att lägga ihop 

svaren för matematik och NO-lektioner. Här kan man dock se stora skillnader mellan elevernas 

syn på lärarnas engagemang mellan årskurserna. I årskurs 4 anser 60 % av eleverna att lärarna 

undervisar mycket engagerande, att jämföra med att endast 30 % av eleverna i årskurs 8 upplever 

sina lärares undervisning som mycket engagerande. Dessa siffror är lägre än genomsnittet i EU 

och OECD där motsvarande värden är 70 % respektive mellan 35-40 % (Skolverket, 2016, s. 78). 
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Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning att tillgå när det gäller elevers prestationer i förhållande till 

föräldrars utbildning samt elevers prestationer i förhållande till motivation. Det som även lyfts 

fram i forskningen är lärarens roll för elevers lärande. Läraren är en viktig faktor, kanske till och 

med den allra viktigaste, för att motivera eleverna. Däremot är det svårt att hitta relevant 

forskning som belyser hur lärare reflekterar om motivation kopplat till föräldrarnas generella 

utbildningsnivå. Det är dock tydligt i den forskning som finns att motivation är starkt förknippat 

med elevers prestationer varför det är relevant att utgå från den forskning som finns att tillgå 

inom området då det finns en korrelation mellan prestationer och föräldrarnas utbildningsnivå. 

Motivation som framgångsfaktor 

Många studier visar på att motivation och tro på sin egen förmåga är faktorer som har en hög 

inverkan på elevers lärande.  

 

Corpus, McClintic-Gilbert & Hayenga (2009), vilka genomförde en enkätundersökning för 1051 

elever mellan årskurs 3 och årskurs 8 i Portland, USA, undersökte elevernas motivation i skolan 

och om den förändrades över ett läsår. Studien använde sig av Likertskalan för att mäta vilken typ 

av motivation elever upplever kopplat till olika klassrumsaktiviteter. Enkätens svar jämfördes 

sedan med elevernas betyg och tidigare skolprestationer som samlades in. Samma undersökning 

genomfördes en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Studien visar på en positiv 

korrelation mellan framgångar i klassrummet och inre motivation. Yttre motivation visade sig dock 

inte ha någon stark påverkan på elevernas resultat (ibid. ss. 163-164).  

 

Lepper, Corpus & Iyengar (2005) undersökte med hjälp av enkäter vad som motiverade 797 barn 

i årskurs 3 till årskurs 8 i Kalifornien, USA. Enkätsvaren mättes med Harters skala för motivation 

där elever exempelvis får en aktivitet, till exempel läsa en bok, och därefter uppmanas att ange 

varför de tar sig an aktiviteten. Motivationen klassificerades som inre, till exempel njutning, eller 

yttre anledningar, till exempel för att läraren vill. Skalan ger en indikation på om elever upplever 

sig mer inre- eller yttre motiverade i samband med olika klassrumsaktiviteter som de ställs inför (ibid. 

s. 186). Enkätsvaren samkördes sedan med elevernas tidigare skolprestationer. En fördel med 

skalan är att eleverna explicit blir tillfrågade i samband med aktivitet om vad som är skälet till 

deras beteende. Nackdelen är att eleverna inte kan uppge båda typerna av motivation eller att de 



 

 12 

inte upplever motivation alls. Resultatet av studien visar att elevernas inre motivation minskar från 

årskurs 3 till årskurs 8. Inre motivation visade också på en positiv korrelation med elevernas 

skolresultat. Yttre motivation visade på små skillnader mellan betygsnivåerna och visade sig ha en 

negativ korrelation med skolprestationer (ibid. ss. 189-190). 

 

Dessa två forskningsstudier, vilka har undersökt elevers motivation i skolan, visar på att elever 

som har en hög inre motivation presterar bättre samt är mer engagerade i sina studier och skolgång 

än elever som inte upplever inre motivation. 

Social bakgrund och motivation  

Socioekonomisk bakgrund är en sammansättning av flera komponenter som handlar om 

människors sociala ställning vilket värderas beroende på tillgång eller kontroll över resurser som 

finns såsom social status, makt och välstånd. Enligt Skolverkets rapport 467 (2018) anses inkomst 

och utbildningsnivå som de viktigaste komponenterna vid mätning av socioekonomisk bakgrund 

(ibid. s. 6).  

 
Forskning visar att det finns en stark korrelation mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers 

prestationer i skolan. Davis-Kean (2005), som studerat elever i åldern 8-12 år, menar att det 

exempelvis handlar om olika förväntningar på barnens skolprestationer då lågutbildade föräldrar 

tenderar att ha antingen låga eller alltför höga förväntningar på sina barn medan högutbildade 

föräldrar snarare har höga, men mer realistiska förväntningar som är anpassade efter barnets 

förmåga (ibid. ss. 294-296).  

 

Myrberg och Rosén (2009), vilka studerat elevers läsförmåga i årskurs 3 i relation till 

socioekonomisk status, kopplar föräldrars utbildningsnivå till kulturellt kapital det vill säga 

resurser som anses har ett värde inom skola och utbildning. Vidare menar de att elevers 

prestationer i skolan kan förstås som ett uttryck av klassreproduktion, där elevers förutsättningar 

att lyckas till viss del kan bero på föräldrarnas tillgång till kulturellt kapital. Föräldrars 

utbildningsnivå är i deras studie inte en indikator på deras klasstillhörighet, utan enbart en faktor 

som visat sig vara av vikt för elevers prestationer (ibid. ss. 696-697). 

 

Även Gustafsson, Katz & Österberg (2017) menar att elevers utbildningsval påverkas av deras 

sociala bakgrund och omgivning. De framhåller att föräldrarnas förmåga och intresse att stödja 
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och motivera barnen i deras skolgång samt inflytande från jämnåriga och grannskapets 

socioekonomiska förutsättningar påverkar elevers studier (ibid. s. 17). 

 

En amerikansk studie av Svoboda, Rozek, Hyde, Harackiewicz & Destin (2016), som fokuserar 

på elevers val av avancerade kurser i matematik eller naturvetenskap i årskurser som motsvarar 

den svenska grundskolans senare år respektive gymnasiet, visar också på skillnader som anses 

bero på socioekonomiska förutsättningar. Svoboda et al. (2016) menar att elever från familjer 

med lägre socioekonomisk status i större utsträckning väljer bort avancerade kurser i matematik 

eller naturvetenskap beroende på brist på självförtroende i ämnet. Forskarna anser att det finns 

ett samband mellan en elevs självförtroende, att de ska klara av en kurs, samt att de kan se sig 

själva som en person som gör karriär inom vissa ämnen det vill säga individens identitet. 

Forskarna delar därför upp elevernas motivation i två huvudmekanismer vilka de kallar 

expectancy-value theory och identity-based motivation. Dessa båda mekanismer anser forskarna 

viktiga då de samverkar så tillvida att höga förväntningar på att kunna klara en kurs även kan leda 

till att en elev kan ändra sin bild av sig själv och möjligheten att göra en karriär inom ett område. 

Forskarna menar att man genom att arbeta för att motverka dessa mekanismer kan bryta mönster 

och därmed öka motivationen att läsa avancerade kurser även för elever vars föräldrar inte själva 

har högre utbildning (ibid. ss. 8, 10-11). 

 

Lärarnas roll för att främja elevers motivation 

Skinner och Belmont (1993), vilka studerat lärarnas påverkan på elevers motivation under ett 

läsår i årskurserna 3, 4 och 5 i USA, menar att det finns ett starkt samband mellan lärares 

interaktion med elever och elevernas engagemang i klassrummet. Studien visar att elevers 

engagemang påverkas både av deras uppfattning av läraren och av lärarens uppträdande i 

klassrummet. Lärare som av eleverna anses vara engagerade, varma och omtänksamma gör att 

eleverna känner sig gladare och mer entusiastiska vilket även fungerar åt andra hållet, det vill säga 

att även elevers beteende påverkar lärarens beteende och bemötande. Det innebär att de elever 

som visar ett positivt beteende får ett mer engagerat och positivt bemötande tillbaka av läraren 

vilket i sin tur ytterligare förstärker dessa elevers engagemang i klassrummet medan det omvända 

gäller för de elever som uppför sig sämre vilka då får ett sämre bemötande som i sin tur 

förstärker deras negativa beteende (ibid. ss. 577-578).  

 

Giota (2002) belyser hur lärarens krav och förväntningar, hur uppgifter presenteras samt om 

lärare uppmuntrar alternativt förhindrar elever från att ta eget ansvar, påverkar elevers 

motivation. Att uppmuntra elever till eget ansvar påverkar deras autonomi och därmed även 
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deras inre motivation. Att förhindra elevers autonomi kan därför få negativ påverkan på deras 

motivation. Hon menar att det finns olika typer av lärareffekter såsom indirekta respektive 

direkta. De indirekta lärareffekterna kommer av att läraren har olika förväntningar på eleverna, 

såsom att de får uppgifter på olika nivåer, vilket kan komma att påverka deras självbild samt 

motivation. De direkta effekterna sker i samband med till exempel genomgångar och 

instruktioner (ibid. s. 296).   

 

Hufton, Elliot & Illushin (2003) har i en studie intervjuat 108 lärare från Storbritannien, USA och 

Ryssland om vad de anser kring ungdomars motivation i skolan. De faktorer lärarna upplevde sig 

kunna påverka, oavsett land eller social kontext, var relationen till eleverna, att eleverna 

uppskattade ämnet men även olika former av belöningar. Belöningar kategoriserades på två sätt, 

materiella och symboliska. Materiella belöningar bestod av någon form av sak som eleverna får 

vid prestation. Symboliska belöningar kommer i form av muntlig feedback (beröm) från lärare 

eller från föräldrar. En annan faktor som visade sig påverka motivationen var föräldrarnas 

engagemang och intresse för elevens skolgång vilket lärarna upplevde var de svåraste att själva 

påverka. Gemensamt för dessa faktorer är att de kan både höja men också sänka elevernas 

motivation (ibid. ss. 371-374). 

 

Ovan nämnd forskning visar på hur olika faktorer påverkar elevernas motivation till skolan och 

ämnet matematik. Det finns dock sparsamt med forskning kring lärarnas resonemang och 

reflektioner angående elevers motivation kopplat till elevers sociala bakgrund. För att kunna 

bredda perspektivet är det därför av intresse att studera hur lärarna reflekterar och tänker kring 

arbetet med att motivera eleverna i matematik beroende på elevernas föräldrars generella 

utbildningsnivå.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar om elevers motivation i matematik samt 

om lärares resonemang skiljer sig åt beroende på den generella utbildningsnivån hos föräldrarna 

till eleverna på de undersökta skolorna. 

Forskningsfrågor: 

 

 Vad innebär begreppet motivation för lärarna som ingår i studien?  

 Vilka faktorer uppger lärarna påverkar elevernas motivation i matematik? 

 Hur uppger lärarna att de arbetar motivationsfrämjande i matematik?  

 Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas syn på elevers motivation i förhållande till 

föräldrarnas utbildningsnivå på undersökta skolor? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teori, Self-Determination Theory, utgår från att motivation studeras ur tre olika aspekter, 

något som sker inom eller utanför eleven. Dessa är också det två mest återkommande synsätten 

inom motivationsforskningen vilka benämns som inre- och yttre motivation (Deci & Ryan, 2000a; 

Grant, 2008; Vallerand, 2012). Teorin lyfter även fram ett tredje synsätt amotivation vilket innebär 

att eleven inte har någon motivation eller att det finns en avsaknad av den. Med tanke på studiens 

syfte och utformning kommer följande kapitel först och främst definiera vad motivation anses 

vara för att sedan definiera inre- och yttre motivation. Därefter kommer självbestämmandeteorin, 

Self-Determination Theory, att presenteras. Avslutningsvis lyfts den kritik som finns mot teorin 

fram. 

Begreppet motivation  

Motivation beskrivs som ett inre tillstånd som väcker, styr och upprätthåller känslor och 

beteenden, att känna sig benägen att exempelvis utföra en uppgift (Deci & Ryan, 2000b, s. 56). 

Vissa forskare gör skillnad på inre- och yttre motivation. Några förklaringar av motivation grundar 

sig i inre, personliga drivkrafter som behov, nyfikenhet och intresse medan andra förklaringar 

antyder att det är yttre faktorer såsom belöningar, bestraffningar eller andra yttre incitament som 

påverkar motivationen. Ett tredje sätt att se på motivation är att dessa två faktorer inte är statiska 

utan samspelar och går in i varandra. 

Olika synsätt på begreppet motivation 

Deci & Ryan (2000b) skriver huruvida individer kan uppleva både olika mängd men också olika 

former av motivation (s. 54). Inre motivation definieras som människans inneboende benägenhet att 

utforska och klara utmaningar i en strävan efter inre tillfredsställelse av sina egna intressen. När 

inre motivation upplevs behövs inte yttre faktorer då aktiviteten i sig är tillfredsställande (ibid. s. 56) 

 

När en aktivitet däremot genomförs med ett annat mål än själva uppgiften handlar det istället om 

yttre motivation till exempel i form av belöningar eller bestraffningar. Belöningar kan tillexempel 

vara att få små stjärnor i läxboken, gå tidigare eller samla poäng till en trevlig aktivitet. 

Bestraffningar kan istället vara att inte få göra planerade trevliga aktiviteter, kvarsittning eller att 

för eleverna tråkigare aktiviteter eller undervisning planeras. Yttre motivation kontrasterar således 

med inre motivation, människor som anser att själva njutningen är att genomföra uppgiften 
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upplever inre motivation medan de som styrs av yttre incitament så som exempelvis belöningar eller 

bestraffningar utför uppgiften för att få något annat (Deci & Ryan, 2000b, s. 60) 

Uppdelningen av motivation i inre och yttre tenderar att bli alltför svart-vit. Enligt en tredje 

tolkning av begreppet motivation befinner sig människors handlingar på en spännvidd, från att 

vara självbestämda och drivas av inre motivation till att vara helt eller delvis bestämda av andra och 

således drivas av yttre motivation. Exempelvis väljer människor att göra saker som i stunden 

upplevs som tråkiga för att i slutändan uppnå ett självförverkligande (Vansteenkiste, Lens & Deci 

2006).  

Self-Determination Theory 

Teorin som används i studien är hämtad från Edward Deci & Richard Ryan och som 

tillsammans, utifrån flertalet experiment och studier över olika lärandesituationer, utvecklade Self-

Determination Theory (SDT). Teorin grundar sig på att människors motivation påverkas av tre 

olika sorters behov, autonomi, kompetens och tillhörighet. Dessa tre behov leder människan till ett 

personligt välbefinnande och social utveckling. Enligt teorin ses motivation som något som finns 

inom individen men kan påverkas av olika typer av yttre faktorer (se modell 1). Forskarna delar 

upp begreppet motivation i tre olika aspekter: amotivation, yttre- och inre motivation. (Deci & Ryan, 

2000a, ss. 227-268). 

 

 

Figur 1. Self-Determination Theory. Tolkning av Deci & Ryans modell (2000a, s. 237). 
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Amotivation  

Amotivation är ett tillstånd då individen saknar intentioner till att utföra en viss uppgift eller 

aktivitet. Amotivation uppstår på grund av att individen inte värderar uppgiften, inte känner sig 

kompetent att genomföra den eller inte tror att uppgiften kommer ge ett önskat resultat (Deci & 

Ryan, 2000a, s. 242). 

Yttre motivation 

Trots att inre motivation är en viktig källa till motivation är det flesta aktiviteter som människor 

utför trots allt inte förankrade, strikt menat, i den inre motivationen. Yttre motivation innebär att 

aktiviteter eller uppgifter utförs enkom för den stimulans som kan uppnås genom exempelvis 

bestraffningar, uppmuntran eller bekräftelser från omvärlden. Inre- och yttre motivation kontrasterar 

således med varandra då den förstnämnda avser att uppgiften utförs för själva njutningen i att 

utföra uppgiften snarare än dess instrumentella värde (Deci & Ryan, 2000a, s. 235). I motsats till 

andra motivationsforskare menar dock Deci & Ryan att yttre motivation kan variera beroende på i 

vilken utsträckning den är självständig. Fyra olika nivåer av yttre motivation har identifierats. 

Extern reglering  

Innebär att eleven handlar för att få erhålla belöningar eller undvika straff vilket rent konkret kan 

vara att eleven utför en utgift för att få en guldstjärna eller slippa ta hem läxor.  

Introjektiv reglering 

Innebär att eleven handlar för att undvika skuldkänslor eller inre press. Såsom att göra läxor för 

att undvika dåligt samvete. 

Identifierad reglering 

Innebär att eleven kan förstå nyttan av ett beteende eller en uppgift på längre sikt eller i andra 

miljöer. Exempelvis att man studerar matematik för att man behöver det för att nå en högre 

utbildning. 

Integrerad reglering  

Innebär att eleven tillägnar sig de värderingar som finns i den kontext hen befinner sig i och 

upplever dem som sina egna. Exempelvis den inställning till ämnet som finns i kontexten.  

 

Utifrån Self-Determination Theory anses de första två nivåerna ligga längst ifrån den inre 

motivationen då dessa innefattar låg grad av autonomi vilket innebär att aktiviteten företrädelsevis 

utförs för att tillfredsställa andras önskemål. Identifierad reglering är till viss del kontrollerad men 
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börjar närma sig den inre motivationen och självbestämmande. Integrerad reglering är den nivån 

som anses vara mest självbestämmande av dessa fyra nivåer och därmed närmast den inre 

motivationen (Deci & Ryan 2000a, ss. 235-237). 

Inre motivation 

Inre motivation definieras inom Self-Determination Theory som att eleven utför en aktivitet för sin 

egen tillfredsställelse snarare än någon yttre konsekvens. När elever som drivs av inre motivation 

utför uppgifter är det för det roliga eller utmaningen som uppgiften medför snarare än yttre 

stimulerande belöningar. Redan från människans tidiga ålder drivs vi av vår nyfikenhet till 

omvärlden då vi strävar efter att utvecklas och berikas av de lärdomar vi möter. Enligt 

ovanstående synsätt är motivation något som är biologiskt medfött då alla människor har ett 

inneboende behov av att utforska och interagera med omvärlden. För att uppnå den inre 

motivationen behöver framförallt behoven autonomi och kompetens uppfyllas (Deci & Ryan, 2000b, s. 

56). Inre motivation handlar således om elevens inneboende känslor kopplat till den uppgift eleven 

utför, då motivationen finns latent hos varje elev är den inre motivationen något som läraren därmed 

kan påverka genom att påverka elevens autonomi, kompetens och tillhörighet.  

Autonomi 

Individen behöver för att uppleva autonomi känna att hen får göra egna val och uppleva kontroll 

över sitt eget liv. Individen behöver få styra sitt eget handlande och därmed få fatta personliga val 

(Deci & Ryan, 2000a, s. 233). 

Kompetens 

En individs uppfattning om att känna sig kompetent uppstår när hen står inför en uppgift och 

upplever att uppgiften eller aktivitet varken är för svår eller för enkel att utföra (Deci & Ryan, 

2000a, s. 234). 

Tillhörighet 

En individ behöver uppleva känslan av samhörighet med de som finns i individens omvärld för 

att uppleva motivation. Det är människans naturliga tendens att söka acceptans och en säkerhet i 

deltagandet med sin omgivning (Deci & Ryan, 2000a, s. 235). 
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Kritik mot teorin  

Även om mycket av den senare forskningen kring elevers motivation i skolan har lutat sig mot 

Self-Determination Theory, har viss kritik riktats mot densamma. Den kritik som framkommit är 

delvis att de tre aspekterna av behov som anses vara grundläggande för människans motivation är 

få och allmängiltiga. Dock menar Ryan & Deci att det finns en fördel med att belysa ett komplext 

fenomen med färre aspekter där varje aspekt av fenomenet får vara innehållsrikare och därmed 

blir mer tillämpbara. De lyfter fram i sin tur fram kritik mot andra studier som istället har 

kategoriserat begreppen i flera aspekter då de anser att studierna genom det blivit för stora och 

därmed svåra att genomföra (Ryan & Deci, 2000, ss. 324-325). 

 

Jang, Reeve, Ryan & Kim (2009) har också riktat kritik mot i vilka kulturella sammanhang som 

teorin appliceras och menar att behovet av autonomi och individualismen inte är ett lika stort 

behov i olika kulturella sammanhang. Österländska kollektivistiska kulturer värdesätter inte 

erfarenheten av autonomi på samma sätt och i samma utsträckning som västerländska 

individualistiska kulturer gör (s. 645). Representanterna för Self-Determination Theory framhäver 

dock att autonomi ej ska ses på samma sätt som individualism, snarare att det handlar om 

människans inre vilja och värderingar som styr dess handlande (Ryan & Deci, 2000, ss. 332-333). 
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Metod 

I kommande kapitel presenteras studiens insamlingsmetod, lämpligheten i vald metod men även 

dess begränsningar kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Då studiens syfte är att 

undersöka lärares resonemang utgår studien från en kvalitativ forskningsmetod som kompletteras 

med kvantitativa inslag. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa data i en studie ges en 

större förståelse och tydlighet i det insamlade materialet vilket också bidrar till ökad trovärdighet 

(Harrison & Reilly, 2011, s. 12). Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att forskarna 

försöker förstå hur människor upplever sig själva och den omgivning hon befinner sig i. Metoden 

innebär att forskarna samlar in data genom exempelvis intervjuer, observationer eller 

fokusgrupper och tenderar att ge en djupare insikt i de idéer samt attityder som är orsaken till 

människans reaktioner och handlingar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). 

Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa metoder kan genomföras på en rad olika sätt, det dessa metoder dock har gemensamt 

är att alla syftar till att försöka förstå människors sätt att reflektera och tänka utifrån sina 

erfarenheter (Trost, 2005, s. 33). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) menar att 

intervjuer ger möjligheten till mer berikande och djupgående svar från respondenten till skillnad 

från andra tillvägagångssätt (s. 260). Då syftet med studien är att studera hur lärare resonerar om 

elevers motivation har kvalitativa intervjuer genomförts. Dessa gav möjlighet till att söka 

information kring respondentens uppfattningar samt deras subjektiva erfarenheter i tolkningen av 

motivation. Intervjuerna utgår från en intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna har formulerats på 

förhand. Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre standardiserade och strukturerade 

(Larsen, 2009, s. 84). Fördelen med kvalitativa intervjuer är att informanten får ge sin subjektiva 

uppfattning och att frågorna ska bjuda in till så mångfacetterade och djupgående svar som 

möjligt, därmed har frågorna en låg grad av strukturering och standardisering. I intervjuerna har 

neutralitet och objektivitet genomsyrat intervjuarens förhållningssätt.  

Urval  

Då studiens syfte är att undersöka hur lärare resonerar om elevers motivation i matematik samt 

om det skiljer sig åt beroende på den generella utbildningsnivån hos föräldrarna till eleverna på de 

undersökta skolorna har ett väl avvägt urval gjorts. De kriterier som de intervjuade behövde 

uppfylla var: undervisar i matematik i årskurs 4-6, undervisar på en skola där föräldrarnas 
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generella utbildningsnivå ligger över medelvärdet i Sverige alternativt undervisar i en skola där 

föräldrarnas generella utbildningsnivå ligger under medelvärdet i Sverige. Uppsala läns kommuner 

undersöktes för att lokalisera andelen invånare med eftergymnasial utbildning i respektive 

kommun. För att undvika att utbildningar, såsom korta yrkesutbildningar, skulle ge en 

missvisande bild begränsades sökningen till innevånare med minst tre års eftergymnasial 

utbildning. Statistiken är hämtad ur SCBs statistikdatabas (SCB, 2018). 

 

 
Figur 2. Andel högutbildade (minst 3 års eftergymnasial utbildning) per kommun, Uppsala län. Källa: SCB 

 

Utifrån statistiken från SCB beträffande utbildningsnivån hos invånare i de olika kommunerna 

söktes skolor med hög respektive låg andel föräldrar med eftergymnasial utbildning. Föräldrars 

utbildningsnivå för varje skolenhet går att finna på Skolverkets hemsida med hjälp av det 

statistiska verktyget SiRiS (Skolverket, 2019). Utifrån ovanstående förutsättningar lokaliserades 

skolor som uppfyllde kriterierna för att delta i studien. Därefter kontaktades rektorer på 

respektive skola för att genom dem komma i kontakt med matematiklärare i årskurs 4-6. Fem 

skolor svarade på förfrågan, två där andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning ligger under 

riksgenomsnittet och två som ligger över. Den femte skolan valdes bort då den låg närmare 

riksgenomsnittet, då studiens syfte delvis är att studera skillnader söktes ytterligheter. Därefter 

kontaktades matematiklärare på berörda skolor och intervjuer bokades in på respektive 

arbetsplats. Totalt intervjuades åtta mellanstadielärare i matematik varav fyra arbetar på skolor 

med låg andel generell utbildningsnivå hos elevernas föräldrar och resterande fyra arbetar på 
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skolor där en hög andel generell utbildningsnivå hos elevernas föräldrar (se tabell 1). Tre av de 

fyra skolorna i studien har kommunal huvudman. 

 
Tabell 1.  Andelen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning på utvalda skolor i Uppsala län. Källa Skolverket 

År 

 

Område Skola            Lärare Föräldrar m. efter-
gymn. utb. *  

2014-2018 Uppsala län Skola 1         H3, H4 över 90 % 

 

2014-2018 Uppsala län Skola 2         H1, H2 ca 80 % 

2014-2018 Riksnivå  

 
 ca 57 % 

 

2014-2018 Uppsala län Skola 3          L1       ca 45 % 

2014-2018 
 

Uppsala län Skola 4         L2, L3, L4 ca 40 % 

 
* Föräldrar med eftergymnasial utbildning 
Eftergymnasial utbildningsbakgrund innebär att eleven har minst en förälder som har 3 års eftergymnasial utbildning 
eller mer. 

Begränsningar  

Kvalitativa undersökningar, såsom intervjuer, är lämpliga för att undersöka resonemang och 

tankegångar angående ett visst fenomen. Metodens begränsningar är delvis att den endast 

undersöker lärarnas resonemang och inte vad de i praktiken gör, samt tidsåtgången vilket 

medförde att endast ett fåtal lärare ingår i studien. I undersökningen efterlyses dock inte 

handlande utan hur lärarna resonerar om elevers motivation. Viktigt att poängtera är att lärarna 

vid en intervju, omedvetet eller medvetet, kan anpassa åsikter och tankegångar till det som anses 

vara normen vilket metoden ej kan kontrollera. Studiens tidsaspekt medförde att det endast blev 

möjligt att belysa fenomenet ur ett perspektiv och därmed valdes att endast intervjua lärare. 

Genomförande 

Innan intervjuerna ägde rum gjordes en pilotintervju för att testa intervjufrågorna. Pilotintervjun 

genomfördes med en lärare som författarna känner sedan tidigare. Pilotintervjun genomfördes 

utifrån samma kriterier som var tänkta för intervjuerna i studien. Efter pilotintervjun justerades 



 

 24 

vissa av frågorna för att bli tydligare för de lärare som skulle ingå i studien samt att värderande 

ord togs bort. Ett exempel är fråga 6 som först var formulerad enligt följande ”Hur mycket kan 

du som lärare göra för att påverka elevers motivation?” vilken efter pilotintervjun ändrades till 

”Kan du som lärare påverka elevers motivation i matematik?”.  

 

Före varje intervju fick respektive lärare berätta kort om sin bakgrund för att skapa en informell 

stämning. Intervjuerna genomfördes i april månad 2019, varje intervju tog 20-30 minuter. 

Intervjuerna genomfördes med en lärare åt gången på respektive lärares arbetsplats för att lärarna 

skulle få vara i en välkänd miljö. Båda studenterna deltog vid samtliga intervjuer, intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Transkriberingarna genomfördes direkt efter intervjuerna, dels 

för att snabbt kunna höra av sig till läraren och fråga om något var otydligt, dels för att ha 

intervjun färskt i minnet. I samband med intervjuer framkom det att fem av åtta lärare tidigare 

har arbetat på andra skolor. Deras tidigare erfarenheter från andra arbetsplatser kan ha påverkan 

på deras resonemang angående motivation i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå. Lärarnas 

tidigare erfarenheter var inget som gick att förutse och bristen på tid innebar att ingen möjlighet 

fanns att söka efter andra lärare. För att öka tillförlitligheten i studien informerandes de ej i förväg 

om att studien avsåg att studera skillnader i deras resonemang baserat på den generella 

utbildningsnivån hos föräldrarna till eleverna på undersökta skolor. Lärarna blev dock 

informerade om hela studiens syfte efter intervjun (se forskningsetiska överväganden).  

Analysmetod  

Analysmetoden som används i studien är tematisk innehållsanalys som kompletterats med en 

kvantitativ del. Tematisk innehållsanalys är en av de mer återkommande analysmetoderna då 

kvalitativa data analyseras. I jämförelse med andra analysmetoder har inte tematisk innehållsanalys 

något specifikt tillvägagångssätt. Det som är centralt i tematiska analyser är sökandet efter 

huvudteman och underteman (Bryman, 2008, s. 528). I sökandet efter olika teman följdes 

rekommendationerna från Bryman där den sökande ska vara extra uppmärksam på repetitioner, 

lokala typologier eller kategorier, metaforer, övergångar, likheter och skillnader, språkliga 

kopplingar, saknade data och teorirelaterat material (ibid, s. 529). Innan analysen genomfördes 

transkriberades de inspelade intervjuerna. Forskningsfrågorna användes som utgångspunkt i 

analysen där intervjufrågorna kategoriserades in under respektive forskningsfråga. 

Forskningsfrågan “Vad innebär begreppet motivation för lärarna som ingår i studien?” analyserades utifrån 

fråga 1 i intervjuguiden (bilaga 1). Den andra forskningsfrågan “Vilka faktorer uppger lärarna 

påverkar elevernas motivation i matematik?” analyserades utifrån frågorna 4, 5, 6, 8. Den tredje 

forskningsfrågan “Hur uppger lärarna att de arbetar motivationsfrämjande i matematik?” analyserades 

utifrån svaren på frågorna 3, 4, 6 och 7.  



 

 25 

 

De tre första forskningsfrågorna analyserades genom att söka efter olika teman kopplat till 

respektive forskningsfråga. Här följdes Brymans rekommendationer där sökandet efter 

upprepningar, likheter och skillnader, saknad data och teorirelaterat material var centralt (ibid, s. 

529). Det tema som fanns kopplat till den första forskningsfrågan var: Motivation finns inom oss. De 

teman som upptäcktes kopplad till den andra forskningsfrågan var: Läraren som inspiratör, Vikten av 

att lyckas, Kamratpåverkan, Föräldrarnas utbildningsnivå. Till tredje forskningsfrågan identifierades 

temat: Variation. Därefter kategoriserades de olika begreppen från studiens teori in under de 

temana som hittats (bilaga 5). Begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet  liksom de olika 

typerna av yttre motivation såsom extern reglering, introjektiv reglering, identifierad reglering och integrerad 

reglering blev här centrala för att förankra analysen i studiens teori.  

 

Den fjärde och sista forskningsfrågan “Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas syn på elevers 

motivation i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå på undersökta skolor? söker efter skillnader i 

lärarnas svar på alla intervjufrågor. Frågan analyserades således med hjälp av alla intervjufrågor 

där svaren på frågorna kvantifierades och fördes in i en tabell utifrån de centrala begreppen i 

studiens teori (bilaga 4). Utifrån tabellen skapades ett diagram över de två olika gruppernas svar 

för att lättare kunna få en överskådlig bild över de skillnader och likheter som fanns i respektive 

grupps svar och därmed kunna dra slutsatser både inom och mellan grupperna (se figur 4). För 

att undvika en skev bild samt för att nyansera lärarnas resonemang delades dessa in i positiva 

respektive negativa värderingar. 

Forskningsetiska överväganden  

När forskning bedrivs är det viktigt att beakta och reflektera över de forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav togs i beaktande när studien genomfördes vilket här nedan 

kommer att presenteras närmare tillsammans med vilka överväganden som gjordes. 

 

Informationskravet innebär att informanter ska delges information om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Informationen skickades först via det mail som gick ut till 

rektorerna på berörda skolor, de lärare som sedan visade intresse för deltagande fick personliga 

mail med information angående studien och dess syfte. En del av studiens syfte är att undersöka 

eventuella skillnader i lärarnas resonemang beroende på den generella utbildningsnivån hos 

föräldrarna till eleverna på de undersökta skolorna. För att undvika att lärarnas svar skulle färgas 
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om de fick ta del av den delen av syftet skrevs informationen inte ut i de mail som skickades. 

Efter avslutad intervju informerades dock varje lärare muntligen. (Bilaga 2) 

 

Samtyckeskravet innebär att lärarna ska ge sitt samtycke till att delta i studien (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). Samtyckeskravet upprättades via ett kontrakt med läraren där hen fick skriva under 

och därmed ge samtycke till att delta i studien. Då lärarna först efter intervjun blev informerade 

om att studien även har för avsikt att undersöka skillnader i deras resonemang relaterat till 

elevernas föräldrars generella utbildningsnivå fick varje lärare chansen att välja om dennes svar 

skulle tas med i studien. Alla lärare valde att delta i studien. (Bilaga 3). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen av de medverkandes identitet ska kunna urskiljas av de 

som läser studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). För att uppfylla konfidentialitetskravet 

anonymiserades lärarna genom att istället använda koder. Vid presentation av skolorna namnges 

varken skolorna eller den kommun skolan ligger i, därutöver presenteras enbart ett ungefärligt 

genomsnitt av föräldrarnas utbildningsnivå för de senaste fem åren. 

 

Enligt nyttjandekravet ska forskarna endast använda det insamlade materialet till det syfte som 

lärarna har gett sitt samtycke till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Lärarna blev informerade om de 

inspelade intervjuerna kommer att raderas och inte användas i något vidare syfte.  
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Arbetsfördelning  

Genom hela studien har arbetet skett i nära samarbete, dels då båda har varit intresserad av att 

vara så insatta i området som möjligt dels för att kunna diskutera och analysera tillsammans. Vissa 

delar har för enkelhetens skull delats upp, dessa är kapitlen “Bakgrund, teoretiska utgångspunkter, 

tidigare forskning samt metod”. Maria Berglund har författat bakgrunden samt 

forskningsöversikten medan Victor Andersson har skrivit avsnitten teoretiska utgångspunkter 

samt metodavsnittet. Dock har alla dessa delar föregåtts av diskussioner samt att feedback på 

skrivna texter givits, då båda författarna önskade så stor insikt som möjligt i studien. Resterande 

kapitel har således författats gemensamt. 
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Analys och resultat 

I följande avsnitt presenteras analys och resultat från studien relaterat till studiens syfte och dess 

frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar samt de teman som 

framkommit vid analysarbetet. Därefter redovisas analysen från samtliga lärare, indelade i 

grupper, under varje forskningsfråga. Grupp H innehåller resultat från de lärare som arbetar på 

skolor med högre generell utbildningsnivå hos elevernas föräldrar medan grupp L består av lärare 

från skolor med lägre generell utbildningsnivå hos elevernas föräldrar. Lärarna har förutom en 

bokstav som härleder till vilken grupp de hör även givits en siffra för att på så sätt koda deras 

identitet men ändå kunna påvisa skillnader mellan olika lärares svar. Därutöver presenteras citat 

från lärarna för att förtydliga analysen. Transkriberingen gjordes med talspråk men för att 

underlätta för läsaren har dessa ändrats till skriftspråk (Trost, 2005, s. 134). 

Vad innebär begreppet motivation för lärarna som ingår i studien? 

Motivation finns inom individen  

För att få en bild av hur de tillfrågade lärarna ser på begreppet motivation mer generellt har 

intervjuerna inletts med frågan Vad är motivation för dig? Här kan man se hur läraren ser på 

motivation, om det är något som företrädesvis kommer utifrån, något som man har inom sig eller 

avsaknaden av den det vill säga amotivation, yttre- eller inre motivation. Samtliga lärare ger 

förhållandevis liktydiga svar och syftar främst på inre motivation i samband med frågan även om en 

liten skillnad mellan grupperna kan skönjas.  

 

Svar som kom från grupp H i tur och ordning från H1, H2, H3 och H4 var att motivation är:  

Det är att viljan göra någonting. 

Att det är meningsfullt och att man får lyckas. 

När man har ett eget driv och intresse så att man vill utvecklas. 

En vilja att jobba vidare och vara nyfiken, känna att man lyckas och utvecklas. 

 
Svaren från lärarna på samma fråga i den andra gruppen, grupp L presenteras i tur och ordning 

L1, L2, L3 och L4:  

Att vilja göra någonting och prestera, att jag känner på mig att det kan ge mig någonting  
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Motivation innebär att man vill göra något att det är roligt. 

Motivation är något som driver en framåt, att man har ett mål man vill nå, ett syfte med 
det. 

Lust, drivkraft och vinning, att man vill göra något för att man vinner på det.  

 

Alla uttalanden i grupp L kan kopplas till en syn på motivation som något som kommer inifrån. I 

det första och sista citatet kan man även se att lärarna ser på motivation som något som kommer 

utifrån såsom “prestera”, “kan ge mig någonting” samt “vinning” dessa kan således både kopplas 

till inre- och yttre motivation.   

Vilka faktorer uppger lärarna påverkar elevernas motivation i matematik? 

Analysen av forskningsfrågan grundar sig på lärarnas svar på intervjufrågorna Vad upplever du 

påverkar elevers motivation i matematik? Upplever du att elevernas motivation förändras över tid?  Kan du som 

lärare påverka elevernas motivation i matematik?  Upplever du att eleverna får den hjälp de behöver från 

hemmet?’ 

Lärarens attityd  

Grupp H tar upp flera parametrar som kan relateras till både yttre- och inre motivation och menar på 

att de själva som lärare genom yttre incitament kan påverka elevernas motivation på flera sätt 

bland annat genom sin inställning till matematik. Lärarens attityd kan påverka elevernas 

motivation både genom extern reglering såsom olika typer av belöningar och genom positiv 

respons, men även genom integrerad reglering vilket ligger nära inre motivation då eleven tillägnar sig 

värderingar som finns i kontexten. Lärare H1 och H2 nämner det som att: 

Jag tycker att matte är kul och då tycker eleverna att matte är kul. (H1)  

Jag tycker att elevernas motivation påverkas mycket beroende på om läraren brinner för 
ämnet, har man en lärare som tycker om matte så smittar det av sig på elevernas glädje 
inför ämnet. (H2) 

 

Två lärare i L-gruppen, L1 och L3, lyfter fram lärarens roll och inställning till ämnet som en viktig 

faktor för elevernas motivation. L1 menar att det är upp till hen att motivera eleverna:   

Det ligger på mig att få eleverna motiverade. 

 

L3 delar åsikten med L1 angående lärarens roll för att motivera eleverna:  
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Lärarens inställning tycker jag är viktig, att jag visar att jag tycker att det är roligt och att 
jag har höga förväntningar på eleverna. (L3) 

 

Lärarna upplever således att de genom sin inställning till ämnet kan påverka elevernas motivation 

vilket handlar om integrerad reglering. Integrerad reglering innebär att eleven tillägnar sig de värderingar 

som finns i kontexten och upplever dem som sina egna då eleverna smittas av lärarens inställning 

till ämnet matematik. Integrerad reglering är den form av yttre motivation som ligger närmast den inre 

motivationen. 

Vikten av att lyckas 

Att få lyckas anses av lärarna som en av de viktigaste faktorerna vilken är starkt förknippad med 

kompetens och inre motivation. En förutsättning är att undervisningen sker på en lämplig nivå så att 

alla individer erhåller känslan av kompetens. Flera av lärarna talar om vikten av att våga misslyckas 

för att kunna lyckas. För våga misslyckas behövs ett tillåtande klassrumsklimat, att man ska våga 

göra fel och förstå att felen leder till utveckling: H2 och H4 säger att:  

Bäst är det när de bästa, starkaste som har hög status i klassen har fel. Då är det 
motivation gånger tio för de som är lite svagare. (H2) 

 
Alla kan göra fel, även läraren, det tror jag är viktigt, att det inte är någon fara att ha fel 
om man provar. Det är ingen som är färdig, vad skulle man göra i skolan då?(H4) 

 

Vidare fortsätter samma två lärare att prata om vikten av att lyckas för att stärka elevernas 

motivation: 

Framförallt att lyckas, det är nummer ett. Känner de aldrig att de lyckas då kommer 
motivationen att dö. (H2) 

Matematik är lurigt för det är så självförtroendestyrt, att många har inställningen att 
antingen är man bra eller så är man dålig, att det är något som går i arv och att man inte 
kan träna sig till att bli bra. (H4) 

 

I grupp L kommer också vikten av att få lyckas upp bland lärarna. L1 säger att: 

 Jag tror att alla människor vill lyckas, det är min policy, det gäller för mig att hitta hur jag 
kan få varje elev att lyckas. 
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L4 pratar inte explicit om att lyckas men menar att det är viktigt att visa eleverna på 

progressionen, vilket handlar om att visa eleverna att de lyckas och blir bättre. Hen säger att:  

Man visar eleverna när de får tillbaka diagnoser att de har presterat bättre än föregående 
gång, att de lär sig och utvecklas. 

 

Att lyckas kan främst kopplas till begreppet kompetens vilket är centralt för att inre motivation ska 

bibehållas eller uppstå. Lyckas kan även kopplas till introjektiv reglering vilket innebär att undvika 

inre press vilket undviks om eleven får känna sig framgångsrik och lyckas i 

matematikundervisningen. 

Kamratpåverkan 

En annan faktor som påverkar elevernas motivation är deras påverkan på varandra. De flesta 

lärare nämner att eleverna påverkar varandra, antingen i positiv eller i negativ riktning. 

Kamratpåverkan kan knytas både till begreppet tillhörighet som starkt påverkar den inre motivationen 

men också till integrerad reglering vilken är den form av yttre motivation som ligger närmast den inre 

motivationen (se figur 1). 

  

I grupp H säger två av fyra lärare, H1 och H2, att kamratpåverkan kan ha negativa effekter på 

elevernas motivation i matematik: 

Om det finns en stark ledare i en grupp som är negativ till matte, då kan det påverka 
andra elever. (H1) 

Från början är det eleverna som påverkar varandra mest, då kan det smitta av sig som till 
exempel om någon säger -Nej, är det matte igen! Då måste jag ju bryta det. Jag har haft 
klasser där jag känt att det varit dålig attityd i början men att det bara blivit bättre och 
bättre. Jag tror att det beror på klassrumsklimatet. (H2) 

 

Grupp L uttrycker också att eleverna har en påverkan på varandras attityder till matematik, L1 

säger att: 

 Jag tycker att de påverkar varandra. Jag tänker på de svagare, de vill vara lika gruppen 
medan de som är duktiga inte har något problem med att vara avvikande. 

 

L2 anser att eleverna påverkar varandra mycket: 

Vi har några som suckar och stönar och tyvärr dras till varandra och drar ner varandra. 
Men de flesta är ändå positiva. 
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Åsikten av att eleverna har en positiv påverkan på varandras attityder delas av flera lärare, L4 får 

summera deras åsikt: 

Jag tror att de påverkar varandra mer positivt än negativt och att det har att göra med 
statusen på ämnet, man ska liksom kunna matte. 

 

Ovanstående citat kan kopplas till integrerad relegering då eleverna påverkas av den kontext de 

befinner sig i. Här är kontexten deras kompiskrets och hur de påverkar varandras motivation i 

matematik i positiv eller negativ riktning. Lärarnas synsätt kan också kopplas till den tillhörighet 

eleverna upplever och vilka värderingar som är rådande i den omgivningen. 

Föräldrarnas utbildningsnivå  

Lärare i båda grupperna lyfter fram elevernas bakgrund som en viktig faktor för motivation i 

matematik vilket gjordes utan att de fått någon explicit fråga om det. Majoriteten av lärare tog 

spontat upp elevernas bakgrund som något som påverkar deras motivation när de fick 

intervjufråga fyra och åtta.  De betonar att bakgrund kan ha en positiv inverkan på motivationen 

men också en negativ sådan. I Grupp H nämner läraren H3 det som att: 

Jag tänker att bakgrunden speglar vad eleverna har för motivation, speciellt i matematik. 
Om det är något man pratar om hemma så påverkar det motivationen i matematik, att 
föräldrarna har upplevt en viss matematikkunskap, om man går igång på det och räknar 
hemma. 

 

Citatet kan tillskrivas begreppet tillhörighet vilket handlar om att söka acceptans och säkerhet i 

deltagandet med sin omgivning och här innebär omgivningen elevens hemmamiljö. Samma lärare 

kommenterade spontant skillnaden mot en tidigare skola hen arbetat på där föräldrarna kunde 

uttrycka att eleven inte kommer att behöva kunskapen eftersom:  

 Hen ändå inte ska arbeta med sådant. Skolan var liksom inte prioriterad. 

 

En annan lärare, H4, uttrycker sig på följande sätt: 

Här får man vara lärare och inte den som uppfostrar och jagar barn som krälar på golven, 
det är jättestor skillnad. Där jag arbetade tidigare var inte skolan viktig, det viktiga var att 
lyckas på fotbollsplanen. Jag kunde sitta på utvecklingssamtal där föräldrarna sa att de inte 
hinner med läxor eftersom barnet tränar så mycket, så är det inte här. Här har man med 
sig en bild hemifrån att man blir akademiker eftersom föräldrarna är det. 
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Även i grupp L tas föräldrarnas utbildningsnivå upp av de intervjuade. L1 menar att eleverna har 

motivation, eller brist på motivation, med sig hemifrån och att det beror på hemmets syn på 

skolan vilket kan göra hens eget arbete med att få eleven motiverad svårare.  

Det är inte en faktor som gör att man inte kan få dem motiverade, däremot kan det vara 
svårt när de har en sådan bakgrund.  

 

L4 förklarar den stora skillnaden mellan den skola hen arbetar på idag och den hen arbetat på 

tidigare: 

Det är jättestor skillnad mellan XX-skolan och den här skolan. Där var föräldrarna 
enormt högt utbildade och hade väldigt höga krav på skolan. Det märktes på elevernas 
motivation, de var mer motiverade men också mer stressade. 

 
Citatet visar att L4 ser skillnad mellan både elevers motivation och föräldrars inställning mellan 

de båda skolorna vilken hen anser beror på föräldrarnas utbildningsnivå. Läraren nämner också 

att lärarna är medvetna om att föräldrarna till eleverna på skolan har förhållandevis låg utbildning 

men att man väljer att inte fokusera på det och pratar heller inte om det kollegor emellan.  

 

Genom ovanstående citat från båda grupperna kan det förstås som att lärarna anser att eleverna 

påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå i positiv eller negativ riktning. De former av motivation 

som påtalas i ovanstående citat är bland annat att eleverna påverkas av identifierad reglering, såsom 

att förstå nyttan genom att deras föräldrar är högutbildade och därmed ses skolan som viktig. 

Andra faktorer som påverkar motivation och nämns ovan är integrerad reglering och tillhörighet vilket 

anses påverka eleverna positiv eller negativt beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Därutöver 

påverkas en individs uppfattning om sin egen kompetens hens motivation liksom känslan av 

tillhörighet kopplat både till hemförhållanden och till kamrater. 

Hur uppger lärarna att de arbetar motivationsfrämjande i matematik? 

För att få veta mer om hur lärarna uppger att de arbetar för att motivera eleverna i matematik 

analyserades svaren på frågorna Hur märker du om eleverna är motiverade eller omotiverade? Vad upplever 

du påverkar elevernas motivation i matematik? Kan du som lärare påverka elevernas motivation i matematik? 

Hur ser en matematiklektion ut? 

 
Alla lärare påtalar värdet av att läraren själv har en positiv attityd till ämnet samtidigt som man 

inte får skuldbelägga eller anklaga elever som inte har samma motivation som läraren skulle 
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önska. Dessa tankar kan länkas både till integrerad reglering beträffande den smittsamma positiva 

attityden. Även variation tas upp som en viktig parameter vilket kan kopplas till begreppet 

autonomi eftersom lärarna vinnlägger sig om att försöka anpassa undervisningen så att alla elever 

ska kunna hitta något som de känner är roligt och utmanande och där de kan få göra egna val. 

Variation  

Samtliga lärare nämner att de har olika typer av intressanta och roliga lektioner och aktiviteter för 

att öka motivation hos eleverna i ämnet i matematik såsom matematiska spel, samarbete mellan 

elever och olika former av övningar utanför matematikboken.  

 

I grupp H talar lärarna om att variation i matematikundervisningen är viktigt för att motivera 

eleverna. H3 säger att:  

Jag tror att man måste vara kreativ som lärare och inte bara använda sig av 
matematikboken och tavlan. Jag har massor av saker i mitt klassrum att arbeta med 
förutom boken. Kuber för logiskt tänkande och digitala hjälpmedel bland annat. 

 

H1 betonar vikten av variation då hen beskriver hur lektionen delas upp i olika delar med olika 

moment: 

Man kan ju inte bara jobba i boken hela lektionen, därför brukar jag lägga in andra typer 
av aktiviteter som samarbetsövningar och matematikspel. 

 

Alla lärare i L-gruppen lyfter också fram variation i matematikundervisningen som en viktig 

faktor för att motivera eleverna. L4 säger att: 

Det är cirka en halvtimmes hårt jobb i boken sen måste man göra något annat som 
problemlösningen eller andra övningar där eleverna får arbeta tillsammans.  

 

L2 är inne på samma spår:  

Jag delar upp lektionen för att öka elevernas motivation, först har vi en genomgång och 
jobbar i boken och sista delen får de jobba med problemlösning eller matematikspel.  

 

Det som är gemensamt för dessa svar är att lärarna upplever att endast ett arbetssätt som 

matematikboken inte fungerar som redskap för att motivera eleverna. Ovanstående ståndpunkter 
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kan kopplas till autonomi, vilket innebär möjligheten att själv få påverka sina val och känna 

delaktighet vilket är centralt för inre motivation. 

Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas syn på elevers motivation i 

förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå på undersökta skolor?  

För att åskådliggöra hur de olika grupperna resonerar om motivation har deras svar kvantifierats 

med hjälp av en matris (bilaga 4). Vid kvantifieringen analyserades lärarnas uttalanden utifrån 

Self-Determination Theory. Utifrån teorin kunde lärarnas resonemang och kommentarer kopplas 

till de olika begreppen och genom det kategoriseras som amotivation, yttre- eller inre motivation. För 

att nyansera bilden av lärarnas svar klassificerades deras resonemang som positiva eller negativa, 

vilket gjordes för att studera eventuella skillnader mellan grupperna. Störst skillnad i 

resonemangen mellan grupperna visade sig i samband med begreppen autonomi och identifierad 

reglering. Efter kvantifieringen sammanställdes resultatet vilket redovisas i figur 3. För att göra 

siffrorna jämförbara redovisas andel istället för antal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 visar hur lärarnas resonemang om motivation fördelas utifrån begreppen amotivation, yttre- 

och inre motivation. Här syns det att grupp H, diagrammet till vänster, resonerar mer om olika typer 

av inre motivation medan grupp L, diagrammet till höger, fokuserar mer på yttre motivation. 

Amotivation är en förhållandevis liten andel och i stort sett densamma i båda grupperna. Här 

inkluderas samtliga resonemang, det vill säga både positiva och negativa värderingar av 

begreppen.  

Figur 3. Fördelning av resonemang om olika former av motivation i grupp H och grupp L 
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Figur 4. Andel resonemang av olika faktorer som påverkar motivation 

 

Jämförs de olika typerna av motivation som lärarna resonerar om ses dessa skillnader än tydligare. 

I ovanstående stapeldiagram visas förekomsten av begreppen i de olika grupperna. Grupp H har 

en syn på motivation som något som i första hand kommer inifrån individen även om de också 

anser att de själva i sin roll som lärare kan påverka elevernas motivation. Grupp H för oftare 

resonemang som framförallt kan kopplas till begreppen autonomi, kompetens och tillhörighet vilka är 

centrala för den inre motivationen. Även integrerad reglering nämns i stor utsträckning vilken är den 

yttre form av motivation som anses ligga närmast inre motivation. Ett tydligt exempel på det är 

lärarnas resonemang om kompetens, H2 och H4 talar om kompetens i formen av att lyckas:  

Framförallt att lyckas, det är nummer ett. Känner de aldrig att de får lyckas då kommer 
motivationen att dö. (H2) 

När man får lyckas och känner att man utvecklas. (H4) 

 

När det gäller begreppet tillhörighet betonas det av lärarna,  H3 tog redan tidigt upp ämnet:  

 Bakgrunden och vad man kommer ifrån speglar vad de har för motivation, speciellt i 
matematik. 

H4 resonerar om elevernas syn på sig själva i och med deras bakgrund:  

Här har man med sig en bild hemifrån att man ska bli akademiker eftersom föräldrarna är 
det. 
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Det som dock skiljer mest mellan de olika grupperna är hur de resonerar runt autonomi. Som 

autonomi har, förutom att eleverna själva får välja uppgifter, även räknats när lärarna tydligt uttalar 

hur de varierar undervisningen för att alla elever ska få möjlighet att göra det som just de tycker 

är mest motiverande vilket här uttrycks av lärarna H1 samt H3: 

Variera, genomgångar, jobba i boken, med olika spel, samarbeta, problemlösning. Jag har 
en pärm med massa olika spel de kan välja bland. (H1) 

Jag brukar intervjua dem i början för att veta vad de kan, vad de är bra på och vad de vill 
göra. (H3) 

 

Grupp L däremot fokuserar mer på yttre motivation vid sina resonemang om vad som motiverar 

eleverna i matematik. En tydlig skillnad i förhållande till grupp H syns i lärarnas resonemang om 

identifierad reglering vilket handlar om att se nyttan i att studera. Även om grupp L ligger under 

grupp H när det gäller till exempel integrerad reglering, kompetens och tillhörighet är även det begrepp 

som av lärarna anses viktiga för elevernas motivation. Beträffande extern reglering kommenterar L3 

hur hen brukar motivera eleverna att visa sina uträkningar vid prov genom poängsättning  

Jag fick en idé om att ge eleverna mer poäng om de gjorde en uträkning och det tycker jag 
gav dem mer motivation.  

 

I grupp L nämner alla lärare hur viktig identifierad reglering är med betoning på att eleverna ska 

förstå syftet med att lära sig matematik, L3 och L4 svar representerar tankegångarna som lärarna i 

grupp L hade:  

Jag tänker på förståelse, att de kan se ett framtida yrke där de kan ha användning för 
detta. (L3) 

Jag tänker på syftet, att man vet varför man ska lära sig vissa saker. (L4) 

 

De allra tydligaste skillnaderna mellan grupperna syns beträffande synen på autonomi samt 

identifierad reglering, att förstå nyttan på längre sikt. För att nyansera bilden av lärarnas svar har 

dessa klassificerats som antingen positiva eller negativa i relation till begreppen inre- och yttre 

motivation (bilaga 4). Resultatet som framkommer visas i figur 5. 
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Figur 5. Andel positiva respektive negativa resonemang av inre- och yttre motivation, Grupp H. 

 

I diagrammet ses att en stor andel av svaren handlar om att lärarna i grupp H resonerar om inre 

motivation som något positivt vilket bland annat går att se i citat som är kopplade till begreppen 

autonomi, kompetens samt tillhörighet. Det som är återkommande i grupp H är framförallt positiva 

resonemang som kan kopplas till autonomi och kompetens. Alla fyra lärare belyser de positiva 

aspekterna av dessa två begrepp och då framförallt vikten av att eleverna ska få lyckas och att en 

varierande undervisning har positiva effekter på deras motivation. Lärare i H-gruppen resonerar 

kring elevernas tillhörighet och då deras hemförhållanden som något som både kan ses som 

positivt men också negativt för elevernas inre motivation. H3 gör en jämförelse mot en tidigare 

skola hen har arbetat på och har då upplevt tillhörigheten som något som negativt påverkar 

elevernas motivation. Hen belyser den negativa aspekten av tillhörighet och menar att det spelar 

väldigt stor roll: 

När föräldrar säger att eleven inte behöver kunna detta då hen inte ska jobba med detta 
sen, när man möter det motståndet är inte föräldrarna till mycket hjälp för eleverna, 
bakgrunden spelar roll vilket jag tycker är synd. 

 
Här syns hur begreppet tillhörighet, som är centralt för den inre motivationen, kan påverka i både 

negativ och positiv riktning beroende på elevens bakgrund. 

Begreppet yttre motivation tas fler gånger upp som något positivt än som något negativt. Det som 

lärarna främst tar upp som positivt kopplat till yttre motivation är integrerad reglering vilket också ses 

som den form av yttre motivation som ligger närmast den inre motivationen och autonomin. Det som 

nämns som negativt kopplat till yttre motivation berör extern reglering i form av bestraffningar. H1 

säger att:  

Det är ingen mening att skälla på elever som inte har motivation, man måste istället lura 
med sig dem. 
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Ovanstående två citat är tydliga exempel på värderingar av yttre motivation, antingen som något 

positivt eller som något negativt.  

 

 
Figur 6. Andelen positiva respektive negativa resonemang av inre- och yttre motivation, Grupp L 

 
Figur 6 visar hur lärarna i grupp L värderar inre- och yttre motivation. Till skillnad mot grupp H 

värderar grupp L yttre motivation positivt i högre utsträckning. Tre av fyra lärare i grupp L värderar 

extern reglering som något positivt. En lärare berättar i ett tidigare nämnt citat hur hen använder sig 

av poäng vid rättning av matematikprov och hur dessa poäng ökar elevernas motivation.  

L4 pratar om extern reglering i då hen använder deras resultat som belöningar:  

Jag vill visa eleverna deras resultat och poäng som ökar så att de ser sin utveckling. 

 

Samtliga lärare i grupp L betonar fördelen med att få eleverna att förstå den konkreta nyttan med 

att studera matematik och vilken skillnad kunskap kan ge i ett längre perspektiv vilket tydligt visar 

hur viktigt lärarna anser att identifierad reglering är för att påverka elevers motivation i positiv 

riktning. 

 

Resultatet av analysen visar att de båda gruppernas resonemang och värderingar kring motivation 

skiljer sig på några punkter och framförallt hur de värderar inre- och yttre motivation. Grupp H 

pratar i större utsträckning än grupp L om den inre motivationen och då i positiva ordalag om 

sådant som kan kopplas till begreppen autonomi och kompetens. Grupp L däremot resonerar om 

motivation på ett sådant sätt att det kopplas till yttre motivation och framförallt till identifierad 

reglering. De största skillnaderna mellan grupperna finns i deras resonemang om just identifierad 

reglering och autonomi. 
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Diskussion 

Diskussionen grundar sig på resultatet av analysen som presenterades i avsnittet ovan. 

Kommande avsnitt fokuserar på att besvara de olika forskningsfrågorna som är relevanta för att 

förstå studiens syfte. Dispositionen utgår ifrån forskningsfrågorna de tre första kommer en efter 

en besvaras i relation till de olika teman som framkom vid analysen. Den fjärde kommer att 

diskuteras utifrån den kvantifiering som gjordes. Det resultat som framkom i analysen ställs här 

mot den tidigare forskningen för att undersöka om samstämmighet finns mellan lärarnas 

resonemang och den forskning som finns på området. 

Diskussion av forskningsfrågan: Vad innebär begreppet motivation för 

lärarna som ingår i studien? 

Motivation  

Samtliga lärare anser att motivation är något som främst finns inom individen, att det är en inre 

drivkraft till att vilja utföra en uppgift och att uppgiften i sig därmed är tillfredsställande (se figur 

3). Två lärare ur grupp L nämner även yttre aspekter såsom något som kan ge vinning. Således ser 

lärarna främst på motivation som inre motivation vilket stämmer väl överens med forskarna Deci & 

Ryan (2000a) syn på motivation då de delar upp motivation i tre olika kategorier, amotivation, yttre- 

och inre motivation. De ser motivation främst som ett inre tillstånd som väcker, styr och 

upprätthåller känslor och beteenden samt att känna sig benägen att utföra en uppgift (ss. 237-

238). Forskarna menar också att motivation finns medfött i och med vår nyfikenhet på 

omvärlden och därför finns inom oss (Deci & Ryan, 2000b, s. 56). 

Diskussion av forskningsfrågan: Vilka faktorer uppger lärarna påverkar 

elevernas motivation i matematik? 

Lärarens attityd 

Lärarna anser att de själva har en viktig roll som inspiratör för sina elever vilket framhålls av båda 

grupperna men framförallt i grupp H där samtliga nämner vikten av lärarens roll som en positiv 

faktor för att påverka elevernas motivation. Lärarnas åsikter stöds av forskarna Skinner och 

Belmont (1993) vilka i sin studie visar på vikten av lärares positiva uppträdande i klassrummet 

och deras interaktion med sina elever för att påverka elevernas engagemang i skolan (s. 577). 
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Vikten av att lyckas  

Samtliga lärare betonar vikten av att eleverna ska få lyckas som en av de främsta faktorerna för att 

öka elevernas inre motivation i matematik (se figur 4). Lärarnas svar stämmer väl överens med Deci 

& Ryan (2000a) och deras syn på kompetens som en viktig faktor för inre motivation (ss. 233-235). 

Även Giota (2002) menar att eleverna behöver få uppgifter på lämplig nivå för att erhålla en 

känsla av kompetens (s. 296). En lärare uttalar att matematik är självförtroendestyrt vilket innebär 

att det är av stor vikt att eleverna behöver få chans att bygga upp sitt självförtroende inom ämnet 

genom att få lyckas. Att elever får lyckas anses också som en viktig parameter för att inte tappa 

lusten till ämnet enligt Skolverkets rapport Lust att lära-med fokus på matematik (2003, s. 19). 

Kamratpåverkan  

Båda grupperna anser att kamrater påverkar varandra i både positiv och negativ riktning. Är det 

positivt kan det höja den inre motivationen både genom att eleverna fungerar som goda förebilder 

och att det skapar en positiv samhörighet. Om det däremot är negativt kan kamratpåverkan sänka 

den inre motivationen och få oönskade effekter på elevernas motivation. Lärarna påtalar sin egen 

roll för att förhindra negativa beteenden som kan påverka motivationen för flera individer. 

Lärarnas möjlighet att påverka eleverna belyses av Skinner & Belmont då de menar att lärare som 

av eleverna anses bry sig om deras välmående på sikt kommer ge eleverna en mer positiv 

inställning till skolan (s. 578). Lärarna kommenterar att det är viktigt att bryta oönskade 

beteenden då det långsiktigt kan få konsekvenser för elevernas motivation. 

Föräldrars utbildningsnivå  

Lärare från båda grupperna lyfter fram föräldrars bakgrund som en viktig faktor som både kan ha 

en positiv och en negativ inverkan på elevers motivation. I grupp H uttalas betydelsen av 

föräldrarnas bakgrund tydligt av en lärare som menar att hen idag får utöva sin profession som 

lärare till skillnad mot tidigare skolor hen arbetat på. Läraren anser att föräldrarna på nuvarande 

skola har fostrat barnen så att de vet och förstår som förväntas av dem i skolan vilket hen anser 

påverkar elevernas motivation i matematik. De lärare som ingår i grupp L uppger att eleverna har 

en brist på motivation som påverkas av deras bakgrund då skolan inte anses vara lika viktig som 

man som lärare skulle önska. Lärarnas bild av hur föräldrars utbildningsnivå påverkar elevernas 

motivation stämmer med de rapporter och den forskning som finns på området. Skolverkets 

rapport 2018 (s. 6) indikerar att barn till föräldrar med högre utbildning klarar sig bättre i skolan 

vilket styrks av UHRs rapport från 2017 Utbildning går i arv som visar att elever i studievana hem, 

med minst en förälder med högskoleutbildning, i större utsträckning väljer att studera vidare då 

de stöttas hemifrån samt går i skolor där fler väljer att läsa vidare. Därmed är utbildning en 
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prioriterad fråga hos elever vars föräldrar har högre utbildning (2017, s. 5-6). Skolverkets och 

UHRs rapporter visar på likheter med studiens resultat vilken visar att elever från studievana hem 

det vill säga elever vars föräldrar har en hög utbildningsnivå är mer motiverade till matematik i 

skolan då de har insett vikten av studier. Samtliga intervjuade lärare anser att elevers motivation i 

matematik påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå i positiv eller negativ riktning. Davis-Keans 

forskning visar att vissa lågutbildade föräldrar har skeva förväntningar på sina barns 

skolprestationer vilket påverkar dem negativt medan högutbildade föräldrar har en mer realistisk 

syn på barnens förmåga och därmed på sina förväntningar. Betydelsen av föräldrars engagemang 

belyses av lärarna i grupp L som i studien tar upp föräldrars bristande engagemang som en orsak 

till elevers brist på motivation men anser ändå att de själva har både skyldighet och möjlighet att 

påverka eleverna (se figur 4).  

 

Att det finns stark korrelation mellan elevers prestation och inre motivation visas i flera olika studier 

bland annat Corpus et al. (2009) samt Lepper et al. (2005) vilkas resultat påvisar att elever med 

hög inre motivation presterar bättre samt är mer engagerade i sina studier än elever som inte har inre 

motivation. Då studien visar att lärarna anser att elevernas inre motivation påverkas av föräldrarnas 

utbildningsnivå kan det innebära att elever vars föräldrar har en hög utbildningsnivå, i enlighet 

med Corpus et al. (2009) samt Lepper et al. (2005), även presterar bättre i skolan. 

Diskussion av forskningsfrågan: Hur uppger lärarna att de arbetar 

motivationsfrämjande i matematik? 

Variation 

Alla lärare lyfter fram ett varierat arbetssätt som en bidragande faktor för att höja elevers 

motivation inom matematik. Här framgår tydligt att hög variation av övningar såsom spel, 

problemlösning och gruppövningar inbjuder till viss autonomi vilket främjar elevers inre motivation 

(se figur 4). Enligt Deci & Ryan (2000a) är autonomi en av de parametrar som starkast påverkar inre 

motivation då de anser att en individ behöver uppleva kontroll över sitt eget liv genom att få chans 

att fatta egna val (s. 235). Då skolans styrdokument, i form av läroplaner och skollag, till stor del 

påverkar skolans aktiviteter är det inte möjligt att erbjuda alla individer full autonomi på daglig 

basis vilket är något som lärarna är medvetna om och istället försöker hantera genom att erbjuda 

eleverna möjlighet till olika typer av inflytande i undervisningen för att stärka deras autonomi bland 

annat genom att erbjuda både variation och möjlighet till medbestämmande. Även Giota (2002) 

betonar att elever ska uppmuntras till autonomi för att därigenom höja deras inre motivation (s. 

296). 
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Diskussion av forskningsfrågan: Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas 

syn på elevers motivation i förhållande till föräldrars utbildningsnivå? 

Det finns stora likheter mellan hur de båda grupperna resonerar om motivation hos elever inom 

ämnet matematik. Bland annat den generella synen på motivation som något som finns inom 

individen, att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar elevernas motivation samt att elever påverkar 

varandra. Dock kan man se att det också finns vissa skillnader mellan dem. En av dessa skillnader 

är att grupp H i större utsträckning pratar i positiv bemärkelse om begrepp som kan bindas till 

inre motivation såsom autonomi i form av variation och möjlighet att själv styra vilka uppgifter man 

ska arbeta med (se figur 4 och 5). Grupp L resonerar istället positivt om begrepp som rör yttre 

motivation såsom identifierad reglering vilket här handlar om att förstå syftet med att studera 

matematik (se figur 4 och 6). Deci & Ryan (2000b) menar att inre motivation är det som främjar 

elevernas naturliga nyfikenhet efter kunskap medan yttre motivation kan användas som medel för 

att hjälpa eleverna att uppnå inre motivation (s. 56). I studien framgår det att lärare i grupp H, vilka 

representerar skolor där elevers föräldrar har högre generell utbildningsnivå, resonerar kring 

motivation som något som redan finns inom individen. Deras resonemang angående elevers 

motivation handlar således till största del om hur inre motivation ska upprätthållas och stärkas då 

det är självklart att eleverna förstår syftet med studier vilket skiljer mot grupp L som istället 

resonerar om hur man genom yttre påverkan och framförallt identifierad reglering försöker skapa 

motivation hos eleven då lärarna anser att det inte är självklart att dessa elever förstår syftet med 

studier (se figur 4). Det kan innebära att lärarna i grupp L, trots att det inte nämns explicit, 

försöker anpassa sin undervisning till skollagens krav att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med 1 kap. 9§ liksom det 

kompensatoriska uppdraget i läroplanen vilket innebär att elever oavsett förutsättningar ska 

erbjudas en likvärdig utbildning (SFS 2010:800; Skolverket, 2018, s. 6).  

 

Studien visar att gruppernas resonemang till stor del stämmer överens med vad den tidigare 

forskningen på området säger beträffande elevers motivation. Det som dock är intressant, vilket 

framkommer i studien och som tidigare forskning ej belyst, är hur lärares resonemang skiljer sig 

beroende på den generella utbildningsnivån hos elevers föräldrar. I skollagen uttrycks det att den 

svenska skolan ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och oberoende av vilken skola 

eleven går på (SFS 2010:800, 1 kap. 9§). Resultatet visar på en övergripande samstämmighet 

mellan lärarnas resonemang om elevers motivation i matematik och vad forskningen på området 

påvisar om elevers motivation. Viss skillnad framträder dock mellan gruppernas resultat av den 

fjärde forskningsfrågan beträffande skillnader i synen på inre- och yttre motivation i förhållande till 
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föräldrars utbildningsnivå. Då studiens omfång är begränsat, på grund av den korta tid som 

funnits till förfogande att genomföra studien, medför det att generaliserbarheten försämras. Trots 

omfånget visar resultatet så pass stora skillnader mellan gruppernas resonemang att det vore av 

relevans att genomföra en mer omfattande studie för att se om mönstret består.  
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Konklusion 

Det är intressant att notera att lärarna till stor del resonerar väldigt lika om motivation inom 

ämnet matematik, oavsett om de arbetar på skolor där elevernas föräldrar har låg- eller hög 

generell utbildningsnivå. Att det är så kan delvis bero på att flera av lärarna tidigare arbetat på 

andra skolor och då även på skolor som skiljer sig från de skolor som de arbetar på idag och 

därigenom skaffat sig olika erfarenheter. Det kan naturligtvis också bero på andra parametrar 

såsom lärarnas utbildning och skolans styrdokument. Dock finns det några tydliga skillnader som 

är värda att belysa, dit hör till exempel lärarnas syn på inre- och yttre motivation vid 

matematikundervisning där man kan se att de lärare som ingår i grupp H, de som arbetar på 

skolor vars elevers föräldrar har högre generell utbildningsnivå, tenderar att se på inre motivation 

som något självklart och inte något som de aktivt behöver arbeta med att stärka genom yttre 

motivation. Resonemangen skiljer sig mot de lärare som ingår i grupp L, de som arbetar på skolor 

vars elevers föräldrar har en lägre generell utbildningsnivå, vilka resonerar mer runt begrepp som 

kan härledas till yttre motivation. Tydligast kan man se hur grupperna skiljer sig beträffande värdet 

av att förstå syftet med kunskap vilket kan bero på att lärarna i grupp H ser det som självklart att 

eleverna tack vare sin bakgrund förstår syftet med att studera matematik, till skillnad från lärarna i 

grupp L vilka ser det som sin uppgift att förklara syftet med studier och matematik för eleverna 

då de inte får det i samma utsträckning hemifrån. Innebär det i sin tur att lärarna i grupp L ser 

som sitt uppdrag att kompensera eleverna för eventuella brister i deras inre motivation och därmed 

arbetar för att genom yttre motivation försöka påverka elevernas inre motivation i enlighet med Self-

Determination Theory? Om lärarna planerar sin matematikundervisning utifrån Self-

Determination Theory skulle man kunna säga att lärarnas didaktiska val påverkas av elevers 

föräldrars generella utbildningsnivå.  

 

En annan fråga som infinner sig är huruvida lärarnas resonemang beror på medvetenhet om 

skillnader i elevernas bakgrund eller om det sker omedvetet? Sker det medvetet kan det betyda att 

lärarna genom yttre påverkan försöker kompensera eleverna för deras sociala bakgrund med 

målet att uppnå likvärdighet i enlighet med skolans kompensatoriska uppdrag. För att utveckla 

resonemangen ytterligare skulle större studier behöva göras på fler skolor samt komplettera 

intervjuer med observationer för att undersöka huruvida lärarens resonemang stämmer överens 

med deras utförande i matematikundervisningen. Det vore även av intresse att studera fenomenet 
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i ett större perspektiv och fokusera på andra ämnen än matematik för att se om det skiljer sig 

mellan ämnena.  

 

Idag förs en aktiv diskussion i media om skillnader mellan friskolor och skolor med kommunal 

huvudman eventuellt påverkar eleverna just utifrån elevernas sociala bakgrund och om det kan 

medföra ytterligare segregering och klassreproduktion. Därmed skulle det vara intressant att 

studera om elevers motivation skiljer sig beroende på vilken huvudman skolan har. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Frågeställningar till intervjuer med verksamma lärare 

 

1. Vad är motivation för dig? 

2. Hur upplever du elevernas motivation i ämnet matematik? 

3. Hur märker du om eleverna är motiverade eller omotiverade?  

4. Vad upplever du påverkar elevers motivation i matematik?  

5. Upplever du att elevers motivation förändras över tid? 

6. Kan du som lärare påverka elevers motivation i matematik? 

7. Hur ser en matematiklektion ut?  

8. Upplever du att eleverna får den hjälp de behöver från hemmet?   

9. Är det något mer du vill tillägga när det kommer till motivationsarbetet i 

matematik?  
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Bilaga 2. Missivbrev till lärare 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet 4-6 vid Institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitet. Utbildningen avslutas med 

kursen självständigt arbete 2 vilket innebär att vi ska skriva en uppsats om ett ämne med didaktisk 

anknytning. Ämnet vi valt är motivation inom ämnet matematik. Efter att ha fördjupat oss i 

litteratur och forskning vill vi gärna ta del av dina tankar och reflektioner, såsom verksam lärare. 

Vi beräknar att intervjun tar ca 30 minuter och den kommer att bestå av ett antal öppna frågor 

som dokumenteras med hjälp av ljudinspelning. Av hänsyn till de etiska forskningsaspekterna är 

deltagandet i intervjun helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst, även efter 

att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Dina svar kommer 

självklart att behandlas konfidentiellt och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter och vilken skola du arbetar på. I redovisningar av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 

resultat. Vi har som mål att genomföra alla intervjuer under vecka 17-18. 

Om du har några frågor eller funderingar kring vårt arbete är du välkommen att höra av dig till 

oss eller till vår handledare. Vi är otroligt tacksamma för att du vill delta och göra vår 

uppsatsskrivning möjlig. 

 

Studiens handledare: Johan Prytz, Lektor, e-post: johan.prytz@edu.uu.se  

  

Uppsala 10 april 2018. 

Victor Andersson, victoryandersson@gmail.com 

Maria Berglund, maria.edbohmberglund@telia.com 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett för lärare 

 
Medgivande till deltagande i en studie om motivation i matematikämnet. 

Studien, som kommer att handla om motivation hos elever, kommer att utföras inom ramen för 

ett examensarbete. Studien utförs av Victor Andersson och Maria Berglund som går sista 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien och är införstådd med att mina tankar och åsikter 

kommer att användas i studien. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt 

att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att 

forskning inte utförs på insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

  

  

Namn: ………………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………………... 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………………... 
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Bilaga 4. Analysschema med kvantifiering 

Grupp H 

GRUPP H H1 H2 H3 H4 Total 
Andel 
+/- 

Andel 
(förekomst) 

Andel 
(förekomst) 

Andel +/- 
amotivation 
exkluderat 

Andel 
positiva 
resonemang 

Andel 
negativa 
resonemang 

Amotivation                       

Positiv 1       1 1,1 4,3 4,3       

Negativ   1 1 1 3 3,3           

Inre motivation         0 0,0   66,3       

Positiv 1 1 1 1 4 4,3 4,3   4,5 59,1 10,2 

Negativ         0 0,0     0,0     

Kompetens         0 0,0 23,9   0,0     

Positiv 4 5 3 7 19 20,7     21,6     

Negativ   1 1 1 3 3,3     3,4     

Tillhörighet         0 0,0 15,2   0,0     

Positiv   2 4 4 10 10,9     11,4     

Negativ   1 3   4 4,3     4,5     

Autonomi         0 0,0 22,8   0,0     

Positiv 7 3 5 4 19 20,7     21,6     

Negativ 1   1   2 2,2     2,3     

Yttre motivation         0 0,0   29,3 0,0 27,3 3,4 

Extern reglering         0 0,0 7,6   0,0     

Positiv 1 3   1 5 5,4     5,7     

Negativ 2       2 2,2     2,3     

Introjektiv 
reglering         0 0,0 1,1   0,0     

Positiv       1 1 1,1     1,1     

Negativ         0 0,0     0,0     

Identifierad 
reglering         0 0,0 3,3   0,0     

Positiv 1     2 3 3,3     3,4     

Negativ         0 0,0     0,0     

Integrerad 
reglering         0 0,0 17,4   0,0     

Positiv 2 5 4 4 15 16,3     17,0     

Negativ     1   1 1,1     1,1     

Summa 20 22 24 26 92 100,0 100,0 100,0 100,0 86,4 13,6 

 

 

 

 

 



 

 54 

 

 

Grupp L 

Grupp L L1 L2 L3 L4 Total 
Andel 
+/- 

Andel 
(förekomst) 

Andel 
(förekomst) 

Andel +/- 
amotivation 
exkluderat 

Andel 
positiva 
resonemang 

Andel 
negativa 
resonemang 

Amotivation                       

Positiv 1     1 2 2,4 4,7 4,7       

Negativ   2 0 0 2 2,4           

Inre motivation         0     44,7       

Positiv 1 1 1 1 4 4,7 4,7   4,9 37,0 9,9 

Negativ         0 0,0     0,0     

Kompetens         0 0,0 18,8   0,0     

Positiv 6 1 1 6 14 16,5     17,3     

Negativ   0 1 1 2 2,4     2,5     

Tillhörighet         0 0,0 11,8   0,0     

Positiv 2 0 1 2 5 5,9     6,2     

Negativ 2 1 1 1 5 5,9     6,2     

Autonomi         0 0,0 9,4   0,0     

Positiv 3 2 1 1 7 8,2     8,6     

Negativ 1   0   1 1,2     1,2     

Yttre motivation         0 0,0   50,6 0,0 46,9 6,2 

Extern reglering         0 0,0 9,4   0,0     

Positiv 0 2 3 3 8 9,4     9,9     

Negativ 0       0 0,0     0,0     

Introjektiv 
reglering         0 0,0 5,9   0,0     

Positiv     1 3 4 4,7     4,9     

Negativ       1 1 1,2     1,2     

Identifierad 
reglering         0 0,0 20,0   0,0     

Positiv 2 5 5 5 17 20,0     21,0     

Negativ         0 0,0     0,0     

Integrerad 
reglering         0 0,0 15,3   0,0     

Positiv 3 0 3 3 9 10,6     11,1     

Negativ 2 1 1   4 4,7     4,9     

Summa 23 15 19 28 85 100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 16,0 
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Bilaga 5. Analysschema tematisering 

 

 


