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Sammanfattning 

Denna studie har utförts med hjälp av elever som intervjuats, eleverna har fått tala fritt om hur de 

upplever motivation i matematikämnet. Intervjuerna har analyserats utifrån väletablerade teorier 

som berör inre motivation, yttre motivation och tilltro till sin egen förmåga. I enlighet med 

existerande forskning har denna studie kommit fram till att elevers tilltro till sin egen förmåga är 

en mycket viktig faktor för att påverka elevers motivation och resultat. 

Studien bekräftar också tidigare forskning om att lärare bör vara vaksamma vid användandet av 

belöningar. De enda belöningar som kan användas utan risk är de som muntligt uppmuntrar elever 

när de presterar väl. Eleverna har i intervjuerna beskrivit hur det som påverkar deras inre 

motivation i högst grad är om de upplever att de lyckas eller inte. Genom analysen av intervjuerna 

har detta arbete bidragit till en modell som föreslår att yttre motivation inte är negativt för elevers 

resultat, men att dåliga resultat kan bidra till att elever i högre grad ser på sin egen motivation som 

yttre. Modellen föreslår också att när elever lyckas bidrar det till en positiv spiral där de inte behöver 

tänka på betyget. Denna positiva spiral leder slutligen till att de känner inre motivation.  
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Inledning 

Under min skolgång har jag upplevt hur jag har fått goda resultat och lärt mig mycket när jag haft 

hög motivation, och det omvända vid låg motivation. Som lärare vill jag skapa optimala 

förutsättningar för mina elever att lyckas. Forskare är eniga om att hög motivation är bättre än låg 

motivation för goda resultat (Orosco 2016, 945–946). Under mina studier på Uppsala Universitet 

har jag många gånger kommit i kontakt med ordet motivation, främst genom kategorierna inre och 

yttre motivation. Under mina praktikperioder har även motivation varit ett kontinuerligt tema där 

de elever som arbetar hårt beskrivs som motiverade och de som inte arbetar alls beskrivs som 

omotiverade. Jag vill lyckas motivera mina elever i hög så grad som möjligt. För att göra det känner 

jag ett behov av att förstå mig på hur eleverna själva upplever sin motivation. Detta är inget som 

tidigare tagits upp på utbildningen och inte heller något som diskuteras i lärarrummen. För att få 

en vetenskapligt förankrad förståelse av motivation har jag valt att analysera elevers motivation 

utifrån välkända motivationsteorier. För att inhämta material från elever har en kvalitativ 

intervjumetod valts där elever får tala fritt om hur de upplever motivation. Genom att låta eleverna 

diskutera utan förutbestämda ramar och teman skapas möjlighet för eleverna att diskutera 

motivation utifrån egna begrepp och ramar.  

För att analysera intervjuerna används två av de mest erkända teorierna kopplade till motivation 

och psykologi, Deci och Ryans teori om self-determination och Banduras teori om self-efficacy 

(Google scholar 2019a, Google scholar 2019b). Målet med detta arbete är att jag ska få en djupare 

kunskap om området motivation och bättre kunna relatera till elevers upplevelser och tankar. Syftet 

med uppsatsen är även att ge andra lärare en djupare förståelse av hur elever tänker och redskap 

för hur de ska kunna förbättra sina elevers resultat. 
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Bakgrund 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studien är att få en inblick i hur gymnasieelever bedömer sin egen motivation i 

matematik samt att tolka elevers motivation utifrån self-determination theory och self-efficacy 

theory. 

De frågor som ska besvaras är följande: 

• Hur kan elevers motivation kategoriseras utifrån Self-determination theorys kategorier 

”inre motivation” och ”yttre motivation” och Banduras Self-efficacy theory. 

• Vad upplever eleverna vara det som i högst grad bidrar till ökad motivation? 

• Finns det något samband mellan de olika kategorierna, inre motivation, yttre motivation 

och self-efficacy?   
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Teoretiska utgångspunkter 

Self-determination theory 

Skaparna av Self-determination theory Richard Ryan och Edward Deci (2000a) beskriver hur 

motivation innebär en inre drivkraft att göra någonting. Motivation driver en människa till 

handling, medan avsaknad av motivation leder till avsaknad av handling (Deci & Ryan 2000a, 54). 

Enligt författarna fokuserar de flesta motivationsteorier på mängden motivation, inte hur 

motivationen tar sig i uttryck (ibid). Self-determination theory skiljer på olika typer av motivation 

beroende på hur motivationen uppkommer. Motivation delas främst upp i två typer, intrinsic 

motivation och extrinsic motivation (Deci & Ryan 2000a, 55). Deci och Ryan (2000b) har observerat tre 

psykologiska behov som beroende på hur väl de tillfredsställs ger uttryck till olika sorters 

motivation (Deci & Ryan 2000b, 68). De olika medfödda behoven är: kompetens (competence), 

självbestämmande (autonomy) och social meningsfullhet (relatedness) (Deci & Ryan 2000a, 57; 

Deci & Ryan 2000b, 68). 
 

Intrinsic motivation – inre motivation 

Intrinsic motivation, eller inre motivation (svensk översättning), beskrivs av Deci och Ryan (2000b) 

som en inneboende strävan efter att upptäcka, behärska, utmanas och lära sig mer (Deci & Ryan 

2000b, 70). Enligt Self-determination theory är det denna sorts motivation som driver individer att 

leka, lära och utforska, helt utan belöningar eller yttre press. Deci och Ryan (2000a) menar att den 

inre motivationen är väldigt viktig då det är genom att handla efter eget intresse som individer 

fortsätter att utvecklas (Deci & Ryan 2000a, 56). Alla människor har möjlighet att känna inre 

motivation, men om den inre motivationen uppkommer eller inte är beroende på sammanhang. 

Den inre motivationen uppstår när individer upplever glädje, stimulering eller möjlighet att utveckla 

sin kunskap i en aktivitet (ibid). Self-determination theory fastslår att alla människor har en 

inneboende möjlighet att känna inre motivation. Denna inre motivation är inte antingen på eller 

av, utan förekommer i ett spektrum från väldigt låg inre motivation till väldigt hög inre motivation. 

Vilka faktorer som påverkar den inre motivation utreds med teorin Cognitive Evaluation Theory (Deci 

& Ryan 2000a, 58).  

 

Cognitive Evaluation Theory 

Cognitive Evaluation Theory undersöker hur yttre faktorer kan påverka den inre motivationen. 

Teorin menar att om yttre faktorer som belöningar och feedback bidrar till känslan av att individens 

kompetens har ökat kan det stärka den inre motivationen. Detta gäller endast om individen vill 

utvecklas. Det innebär att om individen tvingas att lära sig något kommer det inte bidra till inre 

motivation (Deci & Ryan 2000a, 58). För att en individ ska känna stor inre motivation behöver 

individen känna att den utvecklar sin kompetens på frivillig basis. Mycket av forskningen som skett 



 8 

inom Cognitive Evaluation Theory har handlat om hur känslan av kompetens och 

självbestämmande kan gynnas eller missgynnas i olika situationer (Deci & Ryan 2000a, 58–59). 

Det har visat sig att belöning i form av komplimanger när individen presterat väl kan gynna den 

inre motivationen (Harackiewicz 1979; Cameron, Banko & Pierce 2001). Kritik vid dålig prestation 

kan minska den inre motivationen. Dock är inte alla belöningar nödvändigtvis bra. Flera 

undersökningar indikerar att vissa sorters belöningar kan minska den inre motivationen (Deci, 

Koestner & Ryan 1999; Lepper, Greene, & Nisbett, 1973; Cameron, Banko & Pierce 2001; 

Harackiewicz 1979). Istället för att belöningarna bidrar till självbestämmande och individens 

upplevelse av kompetens skapar det istället en yttre kontrollerande omständighet (Deci & Ryan 

2000a, 59).   

 

Extrinsic motivation – yttre motivation 

Cognitive Evaluation theory beskriver endast vad som händer när yttre faktorer påverkar individen 

inom områden där individen redan har intresse. De flesta individer gör dock en mängd olika 

handlingar som de inte är intresserade av, framför allt från och med tonåren. Ofta motiveras dessa 

handlingar av att få eller slippa ett resultat som inte är kopplad till själva aktiviteten (Deci & ryan 

2000a, 60). Deci och Ryan (2000a) beskriver att inre motivation är när belöningen finns i själva 

aktiviteten i form av glädje, stimulering eller kunskap, medan yttre motivation är när belöningen 

finns utanför aktiviteten, till exempel pengar eller betyg (ibid). 

Enligt Self-determination theory varierar graden av självbestämmande även vid yttre motivation. 

Om en individ utför en handling för att slippa ett straff är graden av självbestämmande låg. 

Individen kan också utföra en handling av egen vilja för att få goda betyg. Det sistnämnda är en 

högre grad av självbestämmande eftersom individen själv har valt att handla på ett visst sätt utan 

att någon tvingar den till det (Deci & Ryan 2000a, 60). För att reda ut de olika formerna av yttre 

motivation finns det ytterligare en delteori under Self-determination theory – Organismic Integration 

Theory (Deci & Ryan 2000a, 61). 

 

Organismic Integration Theory (OIT) 

Organismic Integration Theory ser motivationen som ett spektrum från total avsaknad av 

motivation med en stark yttre kontroll till en successivt mindre kontrollerande form av motivation 

- en yttre motivation som integreras som en del av individen. När denna integration skett i 

tillräckligt hög grad leder det till slut inre motivation (Deci & Ryan 2000a, 60–61). Nedan visas en 

figur som illustrerar spektrumet. 
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Yttre motivation 
 
 

Form av 
motivation 

→ 

Amotivation Yttre 
reglering 

Introjektion Identifikation Integrering Inre 
motivation 

Beteenden Värderar 
innehållet lågt, 
upplever låg 
kompetens.  

Yttre 
belöning 
eller straff. 
Uppgiven. 
Motstånd. 

Berör 
självbilden. 
Söker 
bekräftelse från 
sig själv och 
andra 

Personligt värde. 
Medveten 
värdering av 
uppgiften. 
Berör ens mål. 

Stabila 
värderingar. 
Målen har 
blivit en del av 
en själv. 

Intresse, 
glädje, 
välmående. 

Upplevd 
orsak till 
beteende för 
individen 

Opersonligt Yttre Något yttre Något inre Inre Inre  

FIGUR 1, BESKRIVNING AV OLIKA FORMER AV MOTIVATION. SKAPAD AV INNEHÅLLET FRÅN FIG. 1. I DECI OCH RYAN 

2000A S. 61. 

 
Beskrivning av de olika formerna av motivation i figur 1 

- Deci och Ryan (2000a) beskriver hur amotivation är ett tillstånd som uppstår när 

individen inte känner att den är kompetent nog att utföra uppgiften, inte ser något värde i 

uppgiften och tror att om uppgiften utförs kommer det inte resultera i något gott (Deci & 

Ryan 2000a, 61–62). 

- Yttre reglering är när individen upplever beteendet som kontrollerande och att det 

kommer från en extern källa. Det är yttre reglering som har använts när behaviorister talat 

om belöningar (ibid). 

- Introjektion handlar om att individen agerar för att upprätthålla sin självbild. Detta kan 

ske utifrån en önskan om att kunna vara stolt över sig själv, eller för att undvika att känna 

skam och skuld. Trots att detta är en inre känsla är den i viss grad kontrollerande då 

individen känner sig tvingad att upprätthålla självbilden (ibid). 

- Identifikation sker när en individ ser det personliga värdet av det som den håller på med. 

Detta kan till exempel vara att man vill ha bra betyg för att nå ett karriärsmål. Drivkraften 

för att klara uppgiften kommer då inifrån, trots att karriärsmålet inte har med uppgiften i 

sig att göra (ibid). 

- Vid identifikation vill individen jobba med en uppgift för att de ser värdet resultatet ger. 

När detta har skett i sådan grad att individen börjar värdera uppgiften högt för att det 

leder till gott resultat är målen integrerade. Denna sorts motivation upplevs komma 

innifrån men motivationen är inte knuten till uppgiften i sig utan till yttre mål som kan 

uppnås genom att utföra uppiften (ibid).   

Self-Efficacy Theory 

Skaparna av Self-efficacy theory Bandura och Adams (1977) beskriver self-efficacy som tilltron till 

sin egen förmåga i ett speciellt sammanhang. Bandura och Adams (1977) menar att self-efficacy 

kan förklara beteenden och skillnad i resultat. Mängden self-efficacy påverkar hur mycket energi 

individen lägger på en uppgift och hur enkelt de har för att ge upp. Om individen har låg self-
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efficacy kommer den ha lågt satta mål, undvika hot och generellt göra en svag insats. Om individen 

har hög self-efficacy kommer den anta utmaningar, sätta utmanande mål och inte ge upp på vägen. 

Om individer gör krävande uppgifter som de egentligen helst skulle vilja undvika men trots det 

lyckas med uppgifterna upprepade gånger kommer de till slut inte längre se uppgifterna som ett 

hot. Om individer istället undviker krävande uppgifter kommer känslan som skapar det undvikande 

beteendet att kvarstå (Bandura & Adams 1977, 287–288). Bandura och Adams beskriver hur 

individers self-efficacy kan påverkas genom insatser som får individen att tro att det går att lyckas 

i en situation. Insatserna kan variera i effektivitet. Om en elev lyckas göra en matematikuppgift 

själv kommer det ge högre self-efficacy än om eleven ser en klasskamrat lösa samma 

matematikuppgift. I båda fallen kommer dock mängden self-efficacy att öka (Bandura & Adams 

1977, 288).  

De olika faktorerna som påverkar self-efficacy kan delas in som följande (ibid): 

• Erfarenhet – Hur framgångsrik individen har varit när den gjort en snarlik uppgift tidigare 

• Ställföreträdande upplevelse – När de ser andra lyckas/misslyckas med uppgiften. Om de 

ser någon som liknar dem själv är det större chans att det påverkar deras self-efficacy. 

• Muntlig övertalning – Förväntningar från andra uttryckt verbalt.  

• Fysiska tillståndet – Människor känner efter hur de mår och ser det som en riktlinje över 

hur det kommer gå. Här är det framför allt stress som spelar in. När människor känner 

stress hamnar de i ett defensivt läge där de vill bli av med stressen. Det enklaste sättet är 

att sluta med det som skapade stressen från början (ibid). 
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Forskningsöversikt 

Yttre motivation, inre motivation och self-efficacy, hur påverkar det resultaten? 

Yttre motivation bidrar till att elever anstränger sig mer kortsiktigt. Med hjälp av yttre motivation 

kan de ta sig an uppgifter de annars inte skulle gjort. (Deci, Koestner & Ryan 1999; Murayama, 

Pekrun, Lichtenfeld & Hofe 2013). Trots detta är forskningsfältet i princip helt eniga om att det 

finns en koppling mellan yttre motivation och låga resultat. (Areepattamannil 2014; Lemos & 

Verissimo 2014; Lepper, Corpus & Lyengar 2005; Leroy & Bressoux, 2016; Murayama, Pekrun, 

Lichtenfeld & Hofe 2013). Värt att notera är att samtliga dessa studier som utförts för att mäta 

effekten av yttre motivation bad eleverna själva motivera i vilken grad de kände inre kontra yttre 

motivation. Hannula (2006) menar att en del av motivationen är undermedveten och därmed inte 

möjlig att helt förstå sig på genom ”att känna efter” (Hannula 2006, 166). Detta är också tydligt i 

Deci, Ryan och Koestners (1999) metastudie av belöningar som visar att elevers upplevda inre 

motivation i form av intresse skiljer sig från den observerade av forskarna.  

Skaalvik, Federici och Klassen (2015) visar ett r-värde på 0,472 mellan inre motivation och 

provresultat. Detta innebär att ca 20% av variationen i resultatet kan kopplas till inre motivation. 

Tian och Fang (2018) presenterar i sin forskning hur inre motivation kan förklara 11% av 

provresultaten, medan self-efficacy kan förklara ca 6% av provresultaten. 

Ayotola och Adedeji (2009) ger stöd åt Banduras teori om att self-efficacy påverkar både elevers 

beteenden och resultat. När de studerade sambandet mellan self-efficacy och resultat kom de fram 

till ett r-värde på 0,72 vilket innebär att det runt 50% av variationen i resultat kan beskrivas med 

hjälp av self-efficacy. Skaalvik, Federici och Klassen (2015) kommer fram till ett snarlikt värde, där 

self-efficacy förklarar ca 40% (r=0,635) av resultatet. Stevens, Olivarez, Lan och Tallent-Runnels 

(2004) kommer fram till en mindre påverkan på 22% (r=0,47)   

 

Inre motivation och self-efficacy – hur hänger det ihop? 

Det finns en tydlig koppling mellan inre motivation och self-efficacy. Tian och Fang (2018) visar 

hur 15% av den inre motivationen kan förklaras av self-efficacy (r=0,35). Skaalvik, Federici och 

Klassen (2015) kommer dock fram till en betydligt högre siffra på runt 40% (r=0,644). Stevens, 

Olivarez, Lan och Tallent-Runnels (2004) beskriver i sin undersökning hur self-efficacy påverkar 

om eleven får inre eller yttre motivation i matematikämnet och också hur self-efficacy leder till 

högre resultat även borträknat hur den inre motivationen ger bättre resultat. (Stevens, Olivarez, 

Lan & Tallent-Runnels 2004, 215–216). Forskning visar att inre motivation och self-efficacy har 

ett samband även i andra ämnen än matematik (Walker, Greene & Mansell 2006). 
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Hur förändras motivation med tiden? 

Ett flertal studier har visat hur den inre motivationen succesivt minskar när elever blir äldre. Denna 

minskning börjar redan i lågstadiet och fortsätter succesivt termin för termin ända upp till 

universitetsåldern (Wigfield, Eccles & Rodriguez 1998; Lepper, Corpus & Lyengar 2005; Nishimura 

& Sakurai 2013; Wigfield & Eccles 2002). Vad som händer med den yttre motivationen är inte lika 

tydligt, då olika studier har kommit fram till att den ökar, bibehålls eller minskar (Nishimura & 

Sakurai 2013, 546). 

Verklighetskopplade uppgifter och självständigt lärande 

Schukajlow et al. (2012) beskriver hur forskningsfältet har efterfrågat mer verklighetsförankrade 

uppgifter i matematikklassrummet. Verklighetsförankrade uppgifter leder till ökad kunskap, ökad 

motivation, ökad glädje och mer intresse för matematik (Schukajlow et al. 2012, 216). Detta visas 

bland annat i Petersens (2012) undersökning där hon visar att elever känner att ämnet blivit mer 

intressant när matematik presenteras i ett sammanhang (Petersen 2012, 10). Schukajlow et al. (2012) 

visar dock att det i princip var försumbar skillnad på elevers intresse, värdering och self-efficacy 

när det gällde uppgifter som var helt verklighetsbaserade, textbaserade eller endast teoretiska 

(Schukajlow et al. 2012, 231).  Eriksson, Helenius och Ryve (2019) visar i sin studie av 

undersökningen TIMMS att det finns en koppling mellan verklighetsbaserade uppgifter och lägre 

resultat för elever. Deras arbete kan dock inte besvara vad som är orsaken till detta. Eriksson, 

Helenius och Ryve spekulerar i att det kan vara att effektiva lärare använder andra metoder istället 

som är ännu effektivare, eller att lärare i lågpresterande klasser i högre grad använder sig av 

verklighetsbaserade uppgifter, varav då klasser med verklighetsbaserade uppgifter har lägre resultat 

i undersökningar (Eriksson, Helenius & Ryve 2019, 13).  

Echazarra et al. (2016) beskriver hur resultaten från PISA 2012 visar hur elev-centrerade 

metoder där eleverna i högre grad får samarbeta och styra över undervisningen ger sämre resultat. 

(Echazarra et al. 2016, 9–10). Däremot menar Deci och Ryan att högre självbestämmande hos 

elever leder till mer inre motivation och därmed bättre resultat (Deci & Ryan 2000a, 58) 

 

Belöningar  

Att belöningar fungerar kortsiktigt för att motivera elever till att utföra en uppgift är allmänt 

vedertaget (Deci, Koestner & Ryan 1999, 627). Dock har det sedan 70-talet uppkommit en 

diskussion huruvida belöningar kan påverka den inre motivationen negativt (Deci, Koestner & 

Ryan 1999, 627). Hundratals undersökningar har skett och de visar på väldigt skilda resultat 

(Cameron, Banko & Pierce 2001, 38–43).  

Deci, Ryan och Koestner (1999) utförde en stor metastudie om hur belöningar påverkar inre 

motivation efter det att belöningen delats ut. De kom fram till följande: 

Kategorier som ökar den inre motivationen: 
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- Verbala belöningar i form av positiv återkoppling ökar den inre motivationen. Detta var 

extra tydligt på äldre elever. 

Kategorier som varken ökar eller minskar den inre motivationen: 

- Oförväntade påtagliga belöningar. Om eleven inte vet om i förväg att den ska få 

belöningen och inte heller förväntar sig den i fortsättningen påverkar det inte den inre 

motivationen. 

- Förväntade påtagliga belöningar som inte är kopplad till uppgiften. T.ex. om en elev får 

20 kronor för att den varit på lektionen oavsett hur den presterar kommer det inte 

påverka den inre motivationen när den jobbar med uppgifter.  

Kategorier som minskar den inre motivationen:  

- Belöning om eleven arbetat. 

- Belöning om eleven klarat en uppgift. 

- Belöning efter prestation där hur väl eleven presterar spelar roll för belöningen. (Deci, 

Ryan & Koestner 1999, 638–644) 

Deci, Ryan och Kostners (1999) resultat skilde sig från Cameron och Pierces (1994) studie som 

utfördes fem år tidigare. Detta medförde att Cameron, Banko och Pierce (2001) i en ny meta-studie 

försökte reda ut hur dessa skillnader kunde uppkomma. Cameron, Banko och Pierce lade också till 

en ny kategori att undersöka - hur elever reagerar på belöningar vid uppgifter som inte är 

intressanta. Författarna förklarar hur tidigare undersökningar endast fokuserat på hur den inre 

motivationen förändras om intresse redan finns för uppgiften (Cameron, Banko & Pierce 2001, 8–

9).  

Cameron, Banko och Pierce (2001) kom fram till att om eleverna inte har ett intresse för 

uppgiften ökas eller bibehålls nivån av inre motivation vid alla sorters belöningar. De undersökte 

också aktiviteter där intresse redan fanns för uppgiften och kom till skillnad från Deci, Ryan och 

Koestner (1999) fram till att samtliga belöningar baserade på elevens prestation ökar eller bibehåller 

den inre motivationen (Deci, Ryan & Koestner 2001, 16–20). Liksom Deci, Ryan och Koestner 

kom Cameron, Banko och Pierce (2001) fram till oavsett elevens tidigare motivation är belöningar 

som är stora, förväntade och inte kopplade till elevers prestation negativa för elevers resultat 

(Cameron, Banko & Pierce 2001, 1).  

 

Automatisk reglering 

Hannula (2006) beskriver hur inställningen hos en individ kan förändras både genom medvetna 

val, men också genom det förmedvetna (Hannula 2006, 170). Det förmedvetna är enligt Colman 

(2015) mentala ting som inte är medvetna förutom när något specifikt sker som plockar fram 

mentala tingen till ytan (Colman 2015, preconcious). Hannula (2006) beskriver hur individer kan 

ge en automatisk respons till något stimuli baserat på tidigare erfarenheter.  Detta kan få individer 

att känna skam när de ska fråga en lärare en fråga, eller obehag när de ser en matematikuppgift 

(Hannula 2006, 170–171). Ett angränsande område är en del av Bandura och Adams (1977) teori 
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om self-efficacy, där de beskriver hur fysiska tillstånd kan påverka en individs benägenhet att anta 

utmaningar (Bandura & Adams 1977, 288).   
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Metod  

Detta arbete har som fokus att besvara de frågor som beskrivits i syftet. För att göra det har en 

kvalitativ metod valts ut. Informanter intervjuas grundligt och svaren kan utredas, vändas och 

vridas på. Detta står i kontrast till en kvantitativ metod som samlar in ytligt material från många 

olika personer (Christoffersen & Johannessen 2015, 15–16). Christoffersson och Johannessen 

(2015) beskriver hur kvalitativa intervjuer kan användas när det eftersträvas att informanterna ska 

kunna uttrycka sig med större frihet än vad de skulle kunna göra med ett frågeformulär. Med hjälp 

av kvalitativa intervjuer finns det också möjlighet för forskaren att skräddarsy frågorna under varje 

enskild intervju och på så sätt fånga upp olika nyanser av svaren (Christoffersen & Johannessen, 

84). Savenye och Robinson (2004) beskriver hur kvalitativa intervjuer kan hållas enskilt eller i grupp 

(Savenye & Robinson, 1056). För att eleverna skulle få möjlighet att prata fritt om sina individuella 

upplevelser bestämdes det att intervjuerna skulle hållas enskilt. Ett undantag skedde dock då två 

elever inte ville intervjuas ensamma. Eleverna tilläts att deltaga i intervjun tillsammans. Detta 

motiverades med att det låg i arbetets intresse att även de med lågt självförtroende skulle våga ställa 

upp på intervju. 

Savanye och Robinson (2004) beskriver hur det finns flera olika sätt att hålla intervjuer på. 

Antingen kan strukturerade intervjuer hållas där frågorna är förbestämda i förväg och alla elever 

förväntas besvara samtliga frågor (Savenye & Robinson 2004, 1056). Dessa intervjuer blir då 

enklare att jämföra med varandra då eleverna besvarat samma kategorier. Den andra sortens 

intervjuer som kan hållas är ostrukturerade intervjuer som påminner om en konversation, där 

informanten kan leda intervjun i den riktning som den behagar. Den som intervjuar kan vid behov 

ta upp vissa frågor för att öka resultatens jämförbarhet (ibid). Till detta arbete valdes ostrukturerade 

intervjuer. 

Urval 

Hedin (2011) menar att vid urval av informanter finns det flera saker att ta i beaktande. Det är en 

fördel om informanterna har olika åsikter för att på så sätt få en bredare bild av läget. Det är också 

en fördel om informanterna har något att berätta om området (Hedin 2011, 3–4). Hedin beskriver 

också vikten av att elever måste delta frivilligt (Hedin 2011, 5). 

Genom kontakt med en lärare på en skola i Uppsala uppkom möjlighet att intervjua elever från 

två klasser. Utöver det framkom det genom personliga kontakter till efterforskaren möjlighet att 

intervjua ytterligare en elev från en annan skola. Samtliga elever läser matematik 2 eller matematik 

3 i naturvetenskapsprogrammet eller samhällskunskapsprogrammet. Då intervjuerna var frivilliga 

var det de elever som anmälde sig som frivilliga som blev intervjuade. 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver hur vissa grupper av informanter som t.ex. 

skolkare kan vara svåra att få tag i då det ligger i deras natur att inte ställa upp frivilligt på 

skolaktiviteter (Christoffersen & Johannessen 2015, 57). Denna problematik var någonting som 
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behövdes ta i beaktande i urvalsprocessen då otrygga elever med låg motivation till skolarbete, 

rädsla för att misslyckas och fulla av skam, rimligtvis är mindre benägna att ställa upp frivilligt på 

en intervju. För att motverka detta fenomen presenterades tanken med projektet för eleverna där 

det betonades hur elevernas motivation inte spelade någon roll. Denna presentation skedde före 

eleverna behövde ta ett beslut om att bli intervjuade eller inte. Fenomenet att lågt presterande elever 

undviker intervjun motverkades ytterligare av att intervjuerna skedde under lektionstid. Detta 

innebar att eleverna fick lämna den vanliga lektionen och istället få sitta på en avslappnad intervju 

där fika erbjöds. Det ter sig rimligt i den situationen att de med låg motivation till matematik blir 

mer motiverade att intervjuas, medan de som tycker matematik är kul och har god självbild redan 

från början har hög motivation till att intervjuas. Detta är även något som uppdagades efter 

intervjuerna utförts där eleverna låg jämt fördelade från E-A i betyg, med viss övervikt mot de lägre 

betygen. Detta stämmer väl överens med hur betygen fördelas mellan elever enligt skolverkets 

(2019b) statistik över de nationella proven.  

Intervjuer 

När elever skulle väljas ut till intervjun gick först efterforskaren in i klassrummet och förklarade 

för eleverna hur intervjun kommer gå till och att det är helt frivilligt att deltaga. Eleverna 

informerades även om att det inte gick att säga rätt och fel, utan oavsett vilken syn de har på 

motivation kommer det bidra till forskningen. Samtliga elever som ställde upp frivilligt intervjuades. 

Intervjun skedde avskilt i en tom lokal. Eleverna erbjöds fika för att skapa en mer avslappnad 

stämning. För att samla in materialet används ljudinspelning. 

Intervjun startades med något som Kvale och Brinkman (2014) beskriver som orientering. Detta 

gick ut på att intervjuaren definierade situationen för eleven genom att kort berätta om syftet och 

att intervjun spelas in. Vidare fortsatte intervjuaren med att gå igenom att eleven inte kan pressas 

till att göra någonting den inte vill (Kvale & Brinkman 2014, 170). Eleven informerades om att den 

får avbryta intervjun när den vill. Innan intervjun sattes igång tillfrågades eleven om den hade några 

övriga frågor. 

När orienteringen var avklarad startades intervjun med frågan ”Vad tycker du om ämnet 

matematik, och vad har du tyckt om det under tidigare kurser?” Därefter diskuterades elevernas 

motivation där eleverna fick prata fritt. Följdfrågor ställdes och när eleverna inte hade mer att säga 

introducerades vid behov ett nytt område som inte diskuterats än. Intervjun avslutades med att 

eleven tillfrågades om den hade något avslutande att säga. 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver hur ett manus till intervjun kan vara en detaljerad sekvens 

av frågor, eller bara bestå av några ämnen som ska täckas (Kvale & Brinkman 2014, 172). I dessa 

intervjuer gällde det senare. De områden som berördes var: 

• Motivation 

• Betyg 

• Stöd 
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• Ämnets relevans. 

• Belöningar 

• Självbild 

Förutom dessa områden var det en specifik fråga som ställdes till samtliga elever, ”Hur skulle du 

reagera om du inte hade betyg men det var obligatorisk närvaro på lektionen?”. Denna fråga ställdes 

till alla elever då det inte var någon elev som tog upp detta hypotetiska scenario själv. 

Bearbetning och analys av intervjudatan 

Intervjuerna blev först inspelade och transkriberades sedan ord för ord, inklusive slanguttryck. 

Även skratt togs med i transkriberingen. Även om meningen verkade ologisk skrevs den ner 

ordagrant, för att förhindra att forskarens egen tolkning kom in i materialet. Vid transkriberingen 

spelades också inspelningen upp i halv hastighet för att fokus skulle ligga på ord för ord, och inte 

meningens innehåll. Kvale och Brinkman (2014) skriver om hur olika personer kan transkribera 

olika, där vissa skriver mer ordagrant medan andra försöker skriva ner innebörden (Kvale & 

Brinkman 2014, 225). I detta fall valdes det ordagranna alternativet. När citat från eleverna används 

i texten är de omarbetade till skriftligt språk. Detta lovades eleverna i förväg att de inte skulle 

behöva fundera på hur de formulerar sig. Detta är ett etiskt rätt beslut enligt Kvale och Brinkman 

(2014, 228).  

Analysen av intervjudatan skedde i enlighet med Christoffersen och Johannessen (2015) som 

beskriver hur forskaren betraktar en mängd med olika beståndsdelar som han sedan behöver 

använda för att hitta ett budskap och en mening. När datan sedan analyserats kan forskaren dra en 

slutsats från det materialet för att besvara syfte och frågeställning med uppsatsen (Christoffersen 

& Johannessen 2015, 106). 

Efter att ha läst igenom materialet flera gånger följdes Savanye och Robinsons (2004) råd om 

att skapa kategorier och kategorisera upp materialet efter dessa skilda kategorier. Det som är viktigt 

vid skapandet av dessa kategorier är att allt material ska få plats inom kategorierna (Savanye & 

Robinson 2004, 1060). Följande kategorier används för att kategorisera upp materialet: 

• Självbild 

• Betyg/karriärsdriven motivation 

• Övrig motivation 

• Belöningar 

• Relevans av ämnet 

• Självbestämmande 

• Stöd  

 



 18 

Etiska ställningstaganden 

I arbetet med eleverna har Vetenskapsrådets (2002) text forskningsetiska principer använts.  

Vetenskapsrådet kategoriserar upp de etiska principerna i fyra huvudkrav. För att beskriva de 

vetenskapliga principerna har Hemmingssons (2019) sammanfattning används (Hemmingsson 

2019, 18–19). 

 

De fyra huvudkraven 

Vetenskapsrådet (2002) menar att informanter måste informeras om deras roll i projektet och hur 

den information de förmedlar förväntas användas. Det är viktigt att informanterna informeras om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan Informanterna bör 

få reda på samtliga faktorer som kan påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet 2002, 7). 

Efter informanten tackat ja till intervju bör samtycke inhämtas (Vetenskapsrådet 2002, 9). 

Informanterna bör hållas anonyma och informationen bör framställas så att ingen som medverkat 

kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 2002, 12). Slutligen får ingen av uppgifterna som 

inhämtats användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, 

14). Informationsbrevet använde Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för att säkerställa att alla 

berörda fick den information de hade rätt till. Detta innebar att syftet med uppsatsen preciserades. 

Brevet presenterade kort hur den information som de delade med sig av förväntades användas. 

Brevet presenterade även processen för intervjun och hur de deltagande när som helst kan avbryta 

medverkan. I enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer erbjöds även informanterna att 

ta del av uppsatsen efter den är publicerad (Vetenskapsrådet 2002, 15) 

Metoddiskussion och tillförlitlighet 

För att studera samband mellan elevernas upplevelse av motivation ansågs kvalitativa intervjuer 

vara det bästa alternativet. En aktuell fråga vid analys av transkriberingen är om elevernas upplevda 

motivation är densamma som elevernas faktiska motivation. Hannula (2006) skriver följande: 

”However, the present view emphasises the importance of the unconscious in human 
mind. Motivation, like much of our mind, is only partially accessible to 
introspection.”(Hannula 2006, 166) 

Att eleverna har svårt för att se sin egen motivation utifrån ett objektivt perspektiv styrks av att 

några av eleverna ändrade åsikt under intervjuns gång. Efter intervjun var avklarad var det flera av 

eleverna som uttryckte att det var svårt att diskutera ämnet eftersom de aldrig tänkt på de här 

sakerna innan.  

Denna aspekt av att individer inte kan beskriva sin egen motivation på ett objektivt, korrekt och 

sakligt sätt gör också att tillförlitligheten av den tidigare forskning som används i denna uppsats 

blir lägre, då många av undersökningarna som skett om inre/yttre motivation och self-efficacy har 

baserats på intervjufrågor.    
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Resultat 

Detta arbete strävar efter att studera sambanden mellan olika sorters motivation, i kontrast mot en 

kvantitativ intervju som vill finna konsensus bland elever. Därför kommer resultatet presenteras i 

form av elev för elev för att sedan kunna analysera varje elev var för sig. Samtliga namn är fingerade, 

namnen är slumpade utifrån en lista med vanliga namn. 

Alvin 

Självbild 

Tack vare en god grund som han fått av att läsa mycket och stöd hemifrån har han inga större 

svårigheter med matematik. Han uttrycker dock hur det viktigaste skälet till att han lyckas är att 

han anstränger sig. Om han inte skulle göra någonting skulle han inte heller lyckas. 

 

Betyg/karriärsdriven motivation 

Främsta drivkraft är att få högt betyg. Alvin beskriver hur han aldrig riktigt kan släppa tanken på 

betygen. Han har bestämt att han ska få högt betyg i alla ämnen för att nå sitt karriärsmål. Om han 

inte ligger på den betygsnivå han satsar på kan han inte känna någon glädje eller stimulans av att 

räkna, utan allt fokus blir på betyget. Men (eftersom han ligger på den nivå han vill) är inte betygen 

något som upptar hans tankeverksamhet när han räknar.  

 

Övrig motivation 

Alvin tycker om matematik när han förstår. Han tycker det är ganska roligt att räkna och att klara 

uppgifter. Alvin beskriver hur han även utan betyg skulle han satsa på att få full pott på prov. 

Orsaken till detta är att han tycker om när det går bra för honom och att han vill nå det högsta 

målet som går, oavsett vad han håller på med. Han tycker om att utvecklas och att lära sig nya saker. 

Alvin beskriver hur han känner sig driven att nå sina mål och tycker om när plugget ger resultat. 

Om han väl har satt upp ett mål ska han också nå det. Att sätta ett mål gör att det blir lättare att 

arbeta. Detta resulterar i att han ofta sätter upp delmål. Alvin tycker om prov då man ska räkna ett 

visst antal uppgifter och sen är man klar. Detta ger mer motivation än att bara göra så många 

uppgifter man kan då arbete utan slut inte blir tillräckligt målinriktat.  

Alvin jämför sig inte jättemycket med andra elever, men beskriver hur han inte ser något fel 

med att man jämför sig med varandra då jämförelsen kan bli en drivande kraft. Han är en 

tävlingsmänniska men eftersom han redan ligger på toppen finns det inte så mycket att jämföra sig 

med. Om Alvin stöter på ett utmanande tal som han inte förstår kämpar han på tills han förstått 

uppgiften. Om han skriver en uppsats är det viktigaste att han själv blir nöjd med uppsatsen. Att 

han gjort ett bra arbete/är duktig är belöning i sig. Om innehållet känns dötråkigt jobbar han på 

bara för att det förväntas av honom oavsett vilken uppgift det är. 
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Belöningar 

Yttre belöningar fungerar inte något vidare då den största belöningen för honom är att han känner 

att han är bra i skolan. ”Det är ju kul att få en komplimang men jag säger inte att det påverkar mig 

speciellt mycket.”. Under hans uppväxt har han inte fått några yttre belöningar, utan föräldrarna 

har jobbat utifrån att han ska göra saker för att visa för sig själv att han klarar av det. 

 

Relevans av ämnet 

I matematik spelar relevansen inte så stor roll, han ser mer matematiken som ett sätt att tänka. En 

av orsakerna till detta är att väldigt lite av matematikinnehållet används i vardagen. Däremot i andra 

ämnen som biologi och kemi spelar det betydligt större roll om innehållet är intressant eller inte 

intressant. I andra ämnen om det känns meningslöst ”stängs allt av” men så känner han inte i 

matematikämnet.  

 

Självbestämmande 

Alvin skulle vilja ha mer varierad undervisning men själva innehållet i matematiken får läraren sköta. 

Detta står i kontrast mot andra ämnen där Alvin hellre ser att de läser om det han tycker är 

intressant.  

 

Stöd  

Det är viktigt med en bra lärare. Om han inte förstår ber han läraren om hjälp, och då förstår han. 

Ett ämne kan gå från världens tråkigaste till världens roligaste om man har en intressant lärare 

medan en dålig lärare kan skapa det omvända.  

 

Övrigt 

Tycker att skolan borde fokusera mer på att bygga elevers tilltro på sin egen förmåga.  

Hugo  

Självbild 

Hugo tycker att han förstår matematiken. Han tycker om att lära sig nya saker. Han siktar på att få 

D i betyg, men ligger just nu på C-nivå. Hugo anser att den enda orsaken till att han lyckas i 

matematik är att han anstränger sig, talang spelar ingen roll. Hugo vet vilken nivå han kan klara av, 

och siktar inte högre än den för att slippa bli besviken. 
 
Betyg/karriärsdriven motivation 

Hugo pratar inte mycket om betyget, men när frågan ställs vad som är den största drivkraften svarar 

han att det är betyget som spelar mest roll. Trots detta menar han att om betyg inte fanns skulle 

han ändå vara på lektionerna och jobba för att lära sig och utvecklas i ämnet. Hugo beskriver hur 
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han tänker mycket mer på betyg när han riskerar att inte klara av kursen. När han väl ligger på en 

stabil nivå behöver han inte tänka så mycket på betyget. 
 
Övrig motivation 

Hugo tycker att matematik och övriga ämnen i skolan är roliga när han förstår innehållet. Om han 

känner sig duktig blir han motiverad till att jobba vidare. Han tycker också det är kul att lära sig nya 

saker. I högstadiet tyckte Hugo matematik var svårt, Hugo hinner inte med att jobba i samma takt 

som de andra eleverna. Nu i slutet på gymnasiet tycker Hugo att matematik är mycket roligare. 

Orsaken till att lektionerna inte var roliga i högstadiet var för att lektionerna var tråkiga, men också 

för att Hugo varken förstod ämnesinnehållet eller vad läraren ville att de skulle göra. 

Även om uppgifterna är supertråkiga jobbar Hugo på, eftersom ”som elev är det mitt jobb att 

göra det som läraren säger”. Prov kan vara jobbigt eftersom han kan få lägre resultat än vad han 

hade förväntat sig eller tycker att han förtjänar. 
 
Belöningar 

Hugo förklarar att han blir taggad av alla sorters belöningar, oavsett sort. Han använder belöningar 

på sig själv i vardagen och uppskattar när han får belöningar på lektionerna Hugo menar att 

belöningar gör att det blir ännu roligare att arbeta i matematiken. Belöningarna i form av att få sluta 

tidigare gör att Hugo alltid känner sig motiverad. Om det är en lektion utan belöning i form av att 

få sluta tidigare känner han sig inte mindre motiverad, men mer trött.  
 
Relevans av ämnet 

Hugo förklarar att det knappt finns någonting i matematikämnet som är användbart i vardagen, 

inte ens procent. 
 
Självbestämmande 

Hugo vill inte bestämma någonting utan tycker att det är mycket bättre att läraren får välja kursens 

innehåll. 
 
Stöd  

En orsak till att Hugo tycker matematiken är rolig är för att han vet att läraren kommer hjälpa 

honom oavsett vad som händer. Om ett tal blir för svårt är det bara att fråga läraren kommer han 

få hjälp att klara utmaningen. 

Siri  

Självbild 

Siri har låg självbild. Hon tycker inte att det går så bra i matematiken. Även om hon försöker går 

matematiken inte in i huvudet på henne. Hon tror att det har att göra med att hon har för lite 

förkunskaper men också att hon är för osmart. I tidigare matematikkurser när hon hade en lärare 
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som pekade ut alla hennes fel vågade hon knappt räkna alls av rädsla för att göra fel, men det är 

bättre nu.  
 
Betyg/karriärsdriven motivation 

Siri känner att det inte handlar så mycket om kunskap i matematikkursen, utan att det mer går ut 

på att klara betygen. Hon försöker dock att inte tänka på betygen utan försöker istället fokusera på 

att bara göra sitt bästa hela tiden. Om det går bättre i ämnet känner hon att hon kan släppa tankarna 

på betyget i högre grad. 

Om det inte hade funnits betyg tror Siri att det hade fungerat bättre. Utan betyg hade hon blivit 

mer motiverad att plugga. Orsaken till detta är att när hon har en press på sig för att få ett visst 

betyg blir hon mindre motiverad än om hon vet att hon ska lära sig det för att det är intressant och 

kul. 
 
Övrig motivation 

Betyget är den största drivkraften. Detta är ett resultat av att det inte gå så bra just nu och hon 

måste klara av pressen. I början av året kändes det som att hon arbetade i matematik för att hon 

hade valt gymnasiet frivilligt, men nu känns det mer som att hon gör det för att hon måste få ett 

betyg. Då hon inte vet om hon kommer plugga vidare efter gymnasiet känns det som att hon slösar 

bort tiden. Hon jobbar främst med matematiken för att slippa misslyckas. Hon vill inte sätta för 

hög press på sig själv så hon satsar på att få godkänt. 
 
Belöningar 

Ibland kan belöningar i form av att sluta tidigare fungera, men oftast inte. Däremot komplimanger 

från en lärare hjälper då hon känner att det är ett tecken på att hon faktiskt kan någonting. 
 
Relevans av ämnet 

Matematikämnets relevans påverkar inte, hon tänker inte att matematik är något som man ska 

använda, utan mer något man måste kunna. 
 
Självbestämmande 

Hon tycker att läraren kunde ha lite mer matematikundervisning som man har nytta av i vardagen. 
 

Stöd  

Siri har höga krav hemifrån, detta gör det bara värre eftersom hon redan har höga krav på sig själv. 

Det gör henne mer stressad. Hon känner att hon har svårt att förstå det innehåll läraren försöker 

förmedla och om hon frågar om hjälp tror hon inte att hon kommer klara av det ändå vilket leder 

till att hon ofta undviker att be om hjälp. 

Jacob  

Självbild 
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Jacob förstår matematiken och det gör att den är kul. Han säger att orsaken till att han lyckas är 

55% ansträngning och 45% talang. De gånger han inte förstår vad läraren säger är det för att läraren 

lägger nivån för högt. Han siktar på ett C men som det ser ut nu är han påväg mot ett D. 
 
Betyg/karriärsdriven motivation 

Jacob tänker knappt alls på betyget förutom när det är prov och han inte klarar av uppgifter. 

Om det inte hade funnits betyg skulle Jacob bara lärt sig grunderna och ”sen hade jag skitigt i allt”. 

Om det går dåligt i matematiken tänker han mer på betygen, men om det går bra tänker han bara 

på att ”det här är ju kul”. 
 
Övrig motivation 

Matematiken är kul. Han gillar ekvationer och liknande matematik. Matematik är roligt när det är 

lagom utmanande men man fortfarande känner att man förstår. Jacob berättar om och om igen 

hur det viktiga är att det är kul och roligt, för då jobbar man på. 
 
Belöningar 

Belöningar i form av att få sluta tidigare taggar enligt Jacob igång hela klassen. Jacob känner hur 

han jobbar på bättre om det finns belöningar. Om han inte får sluta tidigare nästa lektion blir han 

lite smågrinig. Belöningar fungerar oavsett hur intressant innehållet är. 
 
Relevans av ämnet 

Det är bonus om matematiken är användbar, men inte nödvändigt. Addition och subtraktion har 

man användning av och han tror att man kommer ha användning av ekvationer i framtiden. 

 
Självbestämmande 

Jacob är nöjd med den nuvarande situationen. 
 
Stöd  

Läraren uppmuntrar Jacob till att jobba hårdare. Jacob har eget driv men lärarens driv gör att det 

går ännu bättre. 

Sofia 

Självbild 

”Det fungerar”. Under tidigare matematikkurser hade hon mer tro på sig själv för då gick det bättre, 

men nu behöver hon krångla på varje fråga och har svårt att förstå. Hon beskriver hur hon beskyllt 

läraren för att det går dåligt men nu känner hon mer att det är för att hon inte ansträngt sig 

tillräckligt och att hon är för osmart. Om hon verkligen försöker förstå så märker hon att det ändå 

inte går, och då tappar hon motivationen helt och försöker knappt förstå.  

En sak som kan hjälpa hennes självbild är om hon får uppmuntran av läraren, då tror hon mer på 

sig själv. Om hon får under C i betyg på ett prov kan hon komma hem och vara jätteledsen och 

känna att inte vill plugga någonting för att hon inte är tillräckligt bra. 
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Betyg/karriärsdriven motivation 

Betyget är det allra viktigaste, men hon försöker att inte tänka för mycket på det för då känner hon 

för stor press. 
 
 
Övrig motivation 

Sofia uttrycker hur det är kul att räkna när man förstår, men just nu förstår inte Sofia matematiken 

så då är det inte kul. På lektionerna jobbar hon oftast på för att hon är tvungen om hon vill slippa 

att kugga på provet eller få extra läxor. När uppgifterna är svåra är det inte lika roligt att räkna. 
 
Belöningar 

Hon brukar ofta tänka att hon ska belöna sig själv efter hon gjort något jobbigt, men vanligtvis 

slutar det med att hon skippar det jobbiga och tar belöningen direkt. Komplimanger från andra kan 

bidra till att hon tror på sig själv. När hon känner att hon inte förstår och någon säger att hon är 

duktig blir hon mer självsäker och jobbar på bättre.  

Att sluta tidigare brukar inte göra henne mer motiverad att räkna. Hon tycker att det är roligt 

att lära sig och att vissa grejer är intressant i matematiken. Men det viktigaste när hon räknar att 

bara klara uppgiften så hon visar för sig själv att hon behärskar innehållet. 
 
Relevans av ämnet 

När det är saker hon tror att hon inte kommer ha användning av utanför skolan pluggar hon bara 

in innehållet för att klara proven, men är det till exempel procent pluggar hon in det mer för att 

lära sig. 
 
Självbestämmande 

Hon kan inte komma på hur hon skulle vilja anpassa innehållet. 
 
Stöd  

Läraren försöker hjälpa henne under lektionerna men oavsett hur mycket tid läraren lägger ner 

förstår hon inte. Ibland har hon skyllt på läraren för att hon inte förstår matematiken. Trots detta 

säger hon att läraren är snäll och gör sitt bästa för att hjälpa dem. 

Emma  

Självbild 

Emma tror att hon skulle klara av matematiken bara hon försökte. Men hon tycker inte 

matematiken är rolig så hon försöker inte. Emma förklarar att om hon inte tycker något är 

intressant blir hon extremt omotiverad och då är det i princip omöjligt att jobba med det ämnet. 

Det framkommer i intervjun att Emma inte tycker att hon har talang för matematik eller är 

”superbyggd för det”. 
 
Betyg/karriärsdriven motivation 
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Emma satsar på att få ett E. Tidigare var hon känd för att plugga endast för betygen, men nu är 

hon så omotiverad så hon satsar på det allra lägsta. 
 
Övrig motivation 

Eftersom Emma tycker matten är tråkig har hon i princip inte någon motivation över huvud taget. 

Bara hon tänker på att hon ska ha matematik kan hon bli trött. De enda delarna som Emma 

anstränger sig på i matematiken är när de berör hennes hobby som är rollspel. Om matematiken 

var mer användbar skulle det hjälpa lite med motivationen. Eftersom matematiken är tråkig och 

inte användbar beskriver hon sig själv som ”jätteomotiverad”. 

Emma beskriver hur matematiken gick bra i första kursen på gymnasiet och att det då var ganska 

kul, men sen när det kom till diagram och kurvor gick det superdåligt, och då var det inte kul och 

hon var inte längre intresserad av att lära sig matematik. En av de få saker som kan motivera Emma 

är om läraren tar tid med henne för då får hon dåligt samvete om hon inte koncentrerar sig och 

slösar bort lärarens tid. Hon förklarar att orsaken till att hon känner så här är för att hon bryr sig 

mycket om andra människor och prioriterar deras behov över sig själv. 
 
Belöningar 

Eftersom Emmas motivation är så låg hjälper det knappt med belöningar. Hon menar att ”det 

krävs mycket för att belöningar ska få mig motiverad” 
 
Relevans av ämnet 

För Emma är det viktigt att det hon lär sig är relevant, antingen för hennes vardag eller för framtida 

karriärsmål. Undantaget är om hon har ett intresse för något, då är hon motiverad även om det inte 

har någon relevans för vardag eller karriärsmål. Emma beskriver hur det som de håller på med nu 

är lönlöst, ”Jag kommer aldrig ha någon användning av himla integraler”. 
 
Självbestämmande 

Enligt Emma finns det inget sätt som läraren kan göra lektionen bättre på eftersom hennes 

motivation är så låg att det inte finns någonting som kan förbättra den. 
 
Stöd  

Emma får mycket stöd av läraren och ska nu få extra-lektioner. Hon menar dock att hon inte vill 

ha så mycket stöd för då känner hon att hon stjäl tid från läraren. 

Märta  

Självbild 

Märta beskriver hur matematik alltid har varit enkelt. Märta har det enkelt för ”siffror och sånt” 

vilket gör att matte alltid varit ett roligt ämne. Om hon misslyckas är det för att hon lagt ner för lite 

energi på det. Hon menar att om man ska få ett A måste hon lägga ner arbete, det går inte bara att 
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förlita sig på tur. Hon siktar på ett A men om hon fortsätter jobba som hon gör nu kommer hon 

nå ett B. 
 
Betyg/karriärsdriven motivation 

Märta brukar inte tänka mycket på betygen. Hon pluggar inte så mycket på proven men får ändå 

bra betyg. Märta beskriver hur hon blir motiverad att fixa betyget om hon har en F-varning, men 

om hon ligger på en nivå där hon får ett betyg hon kan nöja sig med är hon nöjd och tänker inte 

mycket på betygen. Utan betyg skulle hon inte alls jobba på lika bra som hon gör nu. Märta 

beskriver hur hon inte har den kreativitet och lekfullhet hon hade när hon var liten så hon känner 

att utan betyg skulle det gå väldigt dåligt. 
 
Övrig motivation 

Märta har lätt för matematik och tycker att det är roligt att klara utmaningar. Hon förklarar att ”om 

jag har enkelt för något blir det roligt, jag vet att jag kan det här, jag tycker det är roligt, då kan jag 

ändå satsa på något högre och utvecklas”. Hon är väldigt tävlingsinriktad. Hennes självförtroende 

gör att hon antar uppgifter med lätthet och det blir stimulerande att arbeta med matematiken. 

Om Märta har en dålig dag fortsätter hon att arbeta på lektionen men skippar de icke utmanande 

uppgifterna och går direkt på de utmanande. Hon blir mer motiverad av att se att klasskompisarna 

inte klarar av tal som hon klarar av, då blir det som en tävling som hon vinner. 
 
 
Belöningar 

Belöningar gör Märta mer taggad, för då blir det mer som en tävling och det gillar hon. Hon gillar 

att pressas för att jobba hårdare. Om hon inte får belöningar undrar hon om den andra gruppen i 

klassen (de är indelade i två grupper) får någon belöning, i så fall kan hon bli avundsjuk. Det finns 

också en risk för att hon jobbar mindre. 

Belöningar behöver inte vara stora för att hjälpa, utan det räcker med att få en liten ”kick”. 

Problemet med belöningar och särskilt de stora belöningarna är att det kan uppmuntra till mer fusk 

för att enklare klara av kraven för att få belöningen. Märta ger som exempel att om man skulle få 

en Iphone varje gång man klarade en uppgift skulle alla fuska för att bli klara snabbare. Märta tycker 

att skolan borde fungera mer som dataspel, där man konstant blir belönad för små saker hela tiden. 
 
Relevans av ämnet 

Märta tycker matematik är viktigt. Hon känner att hon använder det en del i vardagen men för 

henne handlar det mest om att tänka logiskt. Det är ändå viktigt för henne att veta var hon ska 

använda matematiken för annars blir det inte lika roligt, hon tar PQ-formeln som exempel på något 

tråkigt som man inte har användning av. 

 
Självbestämmande 

Det är bäst om läraren får bestämma innehållet eftersom Märta anser att hon inte har någon 

erfarenhet av att lägga upp matematikkursen. Läraren däremot har många år erfarenhet och är 
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därmed bättre lämpad för det. Om det är något hon skulle vilja förändra är det att ge mer små 

belöningar när man klarat av arbetet (gamification). 
 
Stöd  

Läraren finns där som stöd men Märta vill helst klara av talen själv då hon ser de som utmaningar. 

I värsta fall kan hon räcka upp handen för att få hjälp. 

Stella  

Självbild 

Hon har aldrig riktigt förstått matematiken. De övriga i hennes klass förstår inte heller så mycket. 

På det senaste provet fick hälften i klassen F. Hon har fått F på prov trots att läraren sagt att det 

bara är repetition. När detta händer känner hon att det inte kommer gå bra i fortsättningen heller 

då hon inte ens klarar repetitionen. Ibland tror hon att hon förstår matematiken när hon klarat en 

uppgift men sen när hon går vidare till nästa uppgift och misslyckas på den känner hon sig dålig 

igen. 

Enda orsaken till att hon klarar kursen är att hon lagt ner väldigt mycket tid utanför skolan. 

Detta förvärras av att den nuvarande läraren inte förklarar bra. Om hon har en bra lärare kan hon 

lära sig mer under lektionen och lägga mindre tid hemma men ändå få bättre betyg. 
 
Betyg/karriärsdriven motivation 

Enda orsaken till att hon läser nuvarande matematikkurs är för att få meritpoäng. Hon ser det som 

nödvändigt att få sina betygspoäng. Betyg är 100% av hennes motivation med matematiken.  

Stella beskriver tydligt hur betyg är högsta fokus så länge ämnet är svårt. 

”Om det är lätt att få bra betyg då är det ju lättare att fokusera på vad det är man faktiskt 
lär sig. Men om det är ett ämne som det är svårt att få högt betyg i, då är det typ ingenting 
annat som spelar roll.” 

Övrig motivation 

Stella tycker det är superkul att förstå en uppgift och sedan klara den. Om hon klarar uppgifter 

genom att bara gissa sig fram till rätt svar är det inte kul. Hon har aldrig riktigt förstått matematiken 

vilket leder till att hon sällan klarar uppgifter, därför är matten bara tråkig. När hon har fått hjälp 

av sina föräldrar hemma med matematiken har den blivit mycket roligare, men när hon kommer 

tillbaka till lektionerna hänger hon inte med alls. Hon tycker att hur kul undervisningen är beror 

väldigt mycket på läraren. I sjuan i högstadiet och ettan i gymnasiet var matematik mycket roligare 

än andra år då hon hade en bra lärare.  

Att förstå matematiken och sedan lära andra är superkul, de få gånger det händer. Nu jobbar 

hon mest med matematiken för att hon inte har något annat val. En av hennes drivkrafter är att 

känna sig nöjd med sig själv och att andra, främst familjen ska vara nöjd med henne. Hon beskriver 

hur det är kul att komma hem och berätta hur hon fick bra på provet. Men framför allt handlar det 

om att hon ska känna att hon får en framtid. 
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En stark drivkraft för henne är att nå sina mål, om hon har satt ett mål når hon det också. Hon 

vill egentligen förstå matematiken, för det är så hon lär sig bäst men hon känner att det är sådan 

tidsbrist att hon inte har tid att förstå. Hon beskriver också hur formelblad gör att man inte behöver 

förstå utan bara kan lära sig formlerna. 

”Då skiter jag i det (att förstå) så jag lär mig bara hur man räknar utifrån formeln.” 

När Stella väl sitter på lektionen och jobbar tycker hon det är tråkigt, men hon gör det för att det 

är värt det i slutändan när hon kan få sitt betyg. 

 

Belöningar 

Om hon får belöningar i form av att sluta tidigare eller fika känner hon att uppgifterna blir lite mer 

värda att göra, trots att uppgiften är lika tråkig. Nästa lektion är uppgiften lika tråkig, och om de 

inte får belöning har ”värdet” försvunnit och det finns risk för att de tycker att läraren är sur och 

blir ännu mindre motiverade för att jobba än de var ursprungligen. Den största belöningen är om 

de får sluta tidigare för då slipper de räkna matte. Att sluta tidigare brukar fungera för att få klassens 

elever att jobba extra hårt. Om hon redan är motiverad som till exempel när hon skriver 

svenskauppgifter behöver hon inte någon belöning, då skrivglädjen är tillräcklig. 
 
Relevans av ämnet 

Stella har ingen aning om på vilket sätt hon skulle ha användning av den matematik hon lär sig nu. 

Även om hon löser ”verklighetsbaserade” problemlösningsfrågor tycker hon att de är så orealistiska 

att de aldrig skulle hända i verkligheten.  

Stella beskriver hur hon förstår inte vad det är man räknar ut eller varför man ska räkna på de 

uppgifter de får på lektionen. Även om hon lärt sig användbara saker i tidigare kurser skulle hon 

aldrig ha användning av det eftersom hon glömt bort allting. Procent är dock undantaget, det kan 

hon använda när det är till exempel rea. Att det är användbart är bara en bonus, det är betyget som 

är det viktiga. 
 
Självbestämmande 

Stella skulle vilja se att läraren tar en lektion efter varje avsnitt och går igenom vad som gått fel och 

vad som varit svårt istället för att bara gå vidare till nästa del. Under lektionen skulle hon gärna se 

att man går igenom grunderna tydligt först och börjar med enkla tal för att senare gå till en högre 

nivå. Hon tycker om när läraren varierar undervisningen så att inte varje lektion ser lika dan ut. 

Hon skulle gärna vilja ha duggor (småprov) så att man alltid har koll på var man ligger istället 

för att det kommer som en chock med ett stort slutprov och pressen blir för stor. Då finns det risk 

för att man får blackout och känner att man ”typ vill dö”. Ämnesinnehållet tycker hon att läraren 

ska anpassa så att de lär sig det som de behöver kunna till nationella provet. Hur roligt det är spelar 

ingen roll eftersom det viktiga är att få bra betyg.  
 
Stöd  
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När hon ber om hjälp av läraren brukar läraren bara säga att ”det här borde ni kunna” även fast 

Stella inte känner att hon förstår någonting. Samma sak gäller när de har prov. Läraren kan säga att 

”det här är det lättaste provet, bara repetition” men Stella kommer inte ens ihåg att de gått igenom 

det. När Stella ber om hjälp ser läraren inte till att Stella förstår grunderna utan börjar förklara 

någonstans mitt i vilket resulterar i att Stella inte får någon användbar hjälp. Detta har lett till att 

hon har kommit till det stadiet att hon inte orkar lyssna längre på vad läraren säger och att hon bara 

känner sig dum när hon ber om hjälp. 

Läraren har upprepade gånger sagt att ”mitt mål är att ni ska lyckas”, men Stella förklarar hur 

alla lärare säger så och i det här fallet verkar det inte som att läraren menar allvar eftersom hälften 

i klassen fått F och läraren trots det går vidare till nästa område i matematiken. 
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Analys och sammanfattning av intervjuerna 

Varje intervju för sig 

Alvin 

Alvin har framför allt tre motiv som driver honom framåt. Först av allt kommer betygen. Alvin ska 

få A i alla ämnen till varje pris för att lyckas nå sitt karriärsmål. Alvins andra motiv är att han vill 

lära sig mer och han tycker att det är kul på vägen. Alvins tredje motiv är att han vill känna att han 

gör ett bra arbete med vad han än företar sig.  

Alvin har hög grad av self-efficacy – han beskriver hur han klarar alla mål han sätter upp. Alvin 

beskriver hur motivationen i biologi- och kemikursen påverkas av vilket innehåll som läraren väljer 

att undervisa ut. Detta är inte fallet i matematik. I matematik tycker Alvin att det är lika bra om 

läraren får bestämma. I andra ämnen kan det kännas som att innehållet i kursen är värdelöst, men 

så känns det inte för Alvin i just matematik. Det verkar som att Alvin ser matematiken som ett 

ämne som inte riktigt är som alla andra ämnen, där matematik i högre grad handlar om att lära sig 

att tänka, än vilket innehåll som man faktiskt lär sig. 

Alvin uppfyller alla kriterier för hög inre motivation. Betygsmålen är inte en extern 

kontrollerande kraft utan Alvin har lyckats att integrera målen som sina egna i enlighet med Deci 

och Ryans (2000a) beskrivning av integrerade mål (Deci & Ryan 2000a, 62). Alvin upplever 

tillfredställelse och välmående av att klara av uppgifter och utöka sina kunskaper vilket stämmer 

väl in på Deci och Ryans (2000b) beskrivning av inre motivation (Deci & Ryan 2000b, 70).  

 

Hugo  

Hugo upplever att de ämnen där det går bra är roliga. Matematik var tidigare tråkigt men nu är 

det roligt. Han beskriver att när han jobbar med matematiken gör han det för att det är kul att klara 

uppgifter och kul att lära sig nya saker. När lektionerna är tråkiga jobbar Hugo på för att det är 

elevens jobb att göra som läraren säger. Elever som arbetar för att det förväntas av dem ses Self-

determination theory som en kontrollerande form av arbete tydligt kopplad till yttre motivation 

(Deci & Ryan 2000a, 60–61). Hugo beskriver hur han älskar belöningar och att belöningar alltid 

fungerar för att få honom mer engagerad i matematiken. Detta är ytterligare ett tecken på att Hugo 

drivs av yttre motivation. Hugo beskriver hur matematikämnet inte är användbart. Hugo vill inte 

heller bestämma något av innehållet i kursen utan tycker att det är bäst om läraren gör det.  

Hugo lämnar över allt ansvar för planering av undervisning till läraren. Enligt Deci och Ryans 

teoretiska ramverk beskrivs detta som en låg grad av självbestämmande (Deci & Ryan 2000a, 58). 

Hugo tar inte upp det sociala samspelet som en faktor som driver honom framåt. Trots Hugos låga 

grad av självbestämmande och social meningsfullhet känner han en inre glädje av att arbeta med 

matematiken. Hugo lyfter hur han i den senaste kursen upplevt att han behärskar innehållet vilket 

kan kopplas till det inre behovet kompetens i Self-determination theory (Deci & Ryan 2000a, 57; 

Deci & Ryan 2000b, 68). Enligt Self-determination theory behöver samtliga tre behov vara 
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uppfyllda för att kunna känna inre motivation, inre behov av kompetens, självbestämmande och 

social meningsfullhet (Deci & Ryan 2000b, 68). I Hugos fall är det tydligt hur det som enligt honom 

påverkar motivationen i högst grad är känslan av kompetens.   

 

Siri 

Siri har låg självbild och känner att betyg får henne att bli ännu mindre motiverad. Hur hon än 

försöker lyckas hon inte förstå matematiken. Egentligen vill hon fokusera på att lära sig innehållet 

men hon känner att som det är nu måste hon kämpa för att bara få sitt betyg. Om det inte fanns 

betyg känner hon att hon skulle kunna lära sig mer eftersom att pressen minskar utan betyg. 

Belöningar hjälper inte men om hon får komplimanger från lärare kan det få henne att tro mer på 

sig själv och jobba bättre. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som visar hur 

uppmuntran vid goda prestationer är en belöning som hjälper elever att känna sig mer motiverade 

(Deci, Koestner & Ryan 1999, 627; Cameron, Banko och Pierce 2001, 1). Hon tycker inte att det 

spelar stor roll hur användbar matematiken är då det viktigaste är att förstå det, men hon skulle 

vilja se lite mer verklighetsnära innehåll. 

Det är tydligt hur Siri inte känner någon som helst kontroll över sin situation. Avsaknad av 

kontroll över sin situation innebär enligt Self-determination theory att den inre motivationen 

minskar vilket är väldigt tydligt i det här fallet (Deci & Ryan 2000a, 60–61). Siri förklarar två sätt 

som hennes motivation skulle kunna öka på. Antingen att pressen från betygen minskar eller att 

hon börjar lyckas att lösa uppgifter. Detta stämmer väl överens med Self-determination theory då 

Siri upplever att minskad yttre kontroll och ökad känsla av kompetens skulle gynna hennes 

motivation (Deci & Ryan 2000a, 60–61; Deci & Ryan 2000b, 68). 
 

Jacob 

Jacob tycker att matematik är roligt, han gillar att lyckas lösa uppgifter. Enda gången han inte tycker 

matematiken är rolig är när uppgifterna blir för svåra. Om uppgifterna blir för svåra är det läraren 

som har lagt nivån för högt. Det viktigaste för motivationen är att det är kul och roligt, för då 

jobbar man på. Belöningar är något som alltid fungerar för att tagga igång Jacob, belöningarna 

fungerar oavsett hur intressant innehållet är. Han beskriver hur det är en bonus om ämnet är 

användbart, men det är inte nödvändigt. Han vill inte heller bestämma över innehållet utan tycker 

det är bäst om läraren gör det.  

Jacob beskriver hur den överlägset största orsaken till att Jacob jobbar på lektionerna är för att 

det är roligt. Enligt Self-determination theory betyder detta att han har mycket inre motivation 

vilket kommer om han känner självbestämmande, social meningsfullhet och kompetens (Deci & 

Ryan 2000a).   

I sin beskrivning av motivation lyfter Jacob flertalet gånger hur känslan av kompetens är viktig 

för den inre motivationen. Jacob lyfter dock inte självbestämmande eller social meningsfullhet som 

några viktiga faktorer. Jacob beskriver hur han inte tänker på betygen så länge det går bra, men om 

det går sämre börjar han tänka mer på betygen. Precis som Hugo går Jacobs beskrivningar att tolka 
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som ett motsatsförhållande där graden av kompetens är avgörande för om han känner inre 

motivation eller yttre motivation.   
 

Sofia 

Sofia tycker att matematik är kul när hon förstår och lyckas att nå sitt betyg. Tyvärr förstår hon inte 

innehållet i matematiken så hon beskriver hur hon mest jobbar för att slippa läxor och slippa få 

underkänt. Betyg är det viktigaste för henne men hon försöker att inte tänka för mycket på det då 

det skapar sådan press. Hon har väldigt låg självbild och känner sig osmart, inte ens läraren kan 

hjälpa henne att förstå innehållet. Om hon försöker förstå misslyckas hon och känner sig ännu 

mindre motiverad. Trots detta förklarar hon hur komplimanger från läraren kan hjälpa henne att 

tro mer på sig själv. Sofias beskrivning stämmer väldigt väl in på Bandura och Adams (1977) teori 

om Self-efficacy theory som beskriver hur graden av tilltro till sin egen förmåga förklarar elevers 

beteenden. Bandura och Adams (1977) beskriver hur self-efficacy påverkas av erfarenheter från 

tidigare försök till att lösa uppgifter men även av lärares uppmuntrande ord, precis som Sofia 

beskriver (Bandura & Adams, 287–288). 

Sofia tycker att det är kul att lära sig matematik, men den bästa känslan uppnås när hon klarar 

uppgifter så hon visar för sig själv att hon behärskar kursens innehåll. I intervjun framkommer det 

hur självbilden påverkar motivationen i hög grad. Hon beskriver hur det viktigaste i matematiken 

är att lyckas få sitt betyg och om hon misslyckas med att få det önskade betyget slår det mot hennes 

självbild.  
 

Emma 

Emma beskriver hur hon skulle klara av innehållet i matematiken bara hon försökte. Emma 

beskriver dock hur matematiken varken är rolig eller ger något av värde vilket får henne att tappa 

all motivation. Emma beskriver hur avsaknaden av motivation gör att det i princip är omöjligt att 

arbeta med matematiken. Senare i intervjun beskriver hon hur hon inte har någon talang för 

matematik och det inte riktigt är hennes grej.  

Den bild som målas upp i intervjun är hur Emma varken har någon inre eller yttre motivation. 

Emma passar perfekt in på beskrivningen av amotivation som ges av Deci och Ryan (2000a) där 

amotivation beskrivs som avsaknad av värde i uppgiften, ingen tro på att man klarar uppgiften och 

en känsla av att om man försöker göra uppgiften kommer det leda till något negativt(Deci & Ryan 

2000a, 61). 

Emma beskriver hur det enda sättet att få henne motiverad är att hon arbetar för att läraren inte 

ska få dåligt samvete. Detta är kontrollerad yttre motivation där hon gör något för någon annan 

istället för sig själv (Deci & Ryan 2000a, 61–62). 

Emma sticker ut från resten av eleverna som intervjuades i denna studie då hon varken känner 

inre eller yttre motivation. Det kan visserligen vara så att hon inte ser något värde i matematiken 

och det är det som resulterar i avsaknad av motivation men eftersom hon låg på en hög betygsnivå 

i matematik för bara två år sedan när matematiken var enklare ter det sig rimligt att det är något 
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mer som ligger bakom. Ett möjligt svar går att finna i teorin om self-efficacy av Bandura och Adams 

(1977) som beskriver hur en av faktorerna som påverkar lusten av att anta utmaningar är det fysiska 

tillståndet. Människor känner efter hur de mår och om de upplever stress försöker de instinktivt 

bli av med stressen, vilket ofta innebär att de undviker det som skapar stress (Bandura & Adams 

1977, 288). Detta hänger också ihop med Hannulas (2006) beskrivning av automatisk reglering, där 

han förklarar att minnen och känslor kan uppkomma som direkt reaktion av ett stimuli (Hannula 

2006, 170–171). Emma beskriver hur hon blir trött bara hon tänker på matematik vilket är en 

förväntad respons i enlighet med Hannulas forskning eftersom Emma varit med om saker innan 

som kan betinga den responsen, som att misslyckas med matematiken.  
 

Märta 

Märta har alltid haft enkelt för matematik. Hon tycker att det är kul att lösa uppgifter och föredrar 

utmanande uppgifter. Märta brukar inte tänka mycket på betygen på matematiklektioner utan 

fokusera på att lösa utmanande uppgifter. Hon gillar att jämföra sig med andra och få belöningar, 

allt för att göra det mer till en tävling och öka utmaningen.  

Märta har en hög tillit på sin egna förmåga vilket gör att hon trots motstånd fortsätter att arbeta. 

Detta beskrivs av Bandura och Adams (1977) som hög self-efficacy (Bandura & Adams 1977, 287–

288). Märta beskrivning av sin egen motivation kan enligt Self-determination theory ses som inre 

motivation då hon beskriver hur hon tycker det är kul att lösa uppgifter och känner inre 

tillfredställelse av att klara utmaningar (Deci & Ryan 2000a, 56). Märtas motivation kan också 

beskrivas som yttre motivation eftersom hon beskriver hur hon drivs av tävling och att jämföra sig 

med klasskamrater. Detta är enligt Self-determination theory introjektion där Märta söker 

bekräftelse från sig själv och andra (Deci & Ryan 2000a, 62).   

Märta beskriver matematikens användbarhet inte är så viktigt, utan matematik för henne handlar 

mer om att tänka. Hon tycker att det är bäst att läraren får välja vad kursen ska innehålla eftersom 

läraren har mer erfarenhet.  

Om det inte fanns betyg skulle Märta inte alls jobba på lika bra. Märta nämner inte betyg när 

hon beskriver sin egen motivation utan talar endast om glädjen och tillfredställelsen över att arbeta 

med uppgifter. Trots det säger hon att utan betyg skulle hon sluta jobba helt med matematiken. 

Detta är ett paradoxalt beteende som är svårförklarat utifrån både self-efficacy theory och Self-

determination theory. 

 

Stella 

Stella drivs endast av att nå sitt målbetyg. Hon har väldigt liten förståelse av kursens innehåll och 

glömmer bort allt hon lärt sig när kursen är slut. Detta innebär att hon inte har någon användning 

av kursens innehåll. Hon tycker det är väldigt kul att klara av matematikuppgifter om hon förstår 

dem, men det gör hon väldigt sällan. Orsaken till att hon drivs av betyg är för att hon vill känna sig 

nöjd med sig själv och ha en framtid. Belöningar fungerar som morot för att få henne att jobba 

bättre. Enligt Deci och Ryan (2000b) bidrar Stellas avsaknad av känsla av kompetens att hon inte 
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kan känna inre motivation (Deci & Ryan 2000b, 68). Hon nämner att hon drivs av betyg för att 

känna sig nöjd med sig själv vilket enligt Deci och Ryan (2000a) kallas för introjektion. Introjektion 

innebär att Stella i det här fallet agerar för att upprätthålla självbilden. Stella upplever även 

identifikation då arbetet med matematiken berör hennes mål om att ha en bra framtid (Deci & 

Ryan 2000a, 62). 

Stella tycker att där är bäst om läraren bestämmer ämnesinnehållet i matematikkursen, men hon 

skulle gärna se hur läraren hade en bättre plan hur eleverna ska ta till sig ämnesinnehållet. När Stella 

ber om hjälp från läraren blir hon inte behandlad bra, läraren lyckas heller inte förklara matematiken 

så att Stella förstår. Detta gör att hon känner sig dum och inte ens orkar försöka förstå längre. Det 

är tydligt hur Stella i enlighet med vad Bandura och Adams (1977) Self-efficacy theory har så låg 

tilltro till sin egen förmåga att hon inte ens vill ta sig an nya uppgifter (Bandura & Adams 1977, 

287–288). 

Stella har väldigt lågt självbestämmande och känner knappt någon social meningsfullhet. Stella 

har inte heller någon känsla av kompetens. Enligt Ryan och Deci (2000b) innebär det här att hon 

inte har möjlighet till att känna inre motivation vilket i Stellas fall stämmer (Deci & Ryan 2000b, 

68). Det som motsäger Self-determination theory är hur Stella beskriver att bara hon klarar av 

uppgifter blir det kul att räkna. Detta kan tolkas som att om Stella upplever kompetens/self-efficacy 

i matematiken är det tillräckligt för att känna en inre motivation, trots avsaknad av 

självbestämmande och social meningsfullhet. Detta resonemang stämmer bättre överens med 

Bandura och Adams (1977) self-efficacy theory än vad den stämmer med Deci och Ryans (2000a) 

teori om self-determination.  

Stella beskriver hur det optimala är en djupare förståelse av innehållet och tillfredställelse över 

att klara uppgifter, men eftersom hon ligger på en så pass låg nivå är betygen det enda hon kan 

tänka på. Det verkar som att för att hon ska kunna känna inre motivation måste hon först ha 

avklarat det som skapar hennes yttre motivation, dvs betygen. 
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Hur elever beskriver sin egen motivation 

Nedan i figur 2 har samtliga intervjuade elever granskats utifrån fyra kategorier. Kategorierna är 

följande: Förståelse av matematiken, om betyg påverkar motivationen, om matematik är 

utmanande/kul och om eleven räknar för att utöka sin kunskap. 

 

Namn/Vad de 

siktar på 

Beskriver de 

som att de förstår 

matematiken? 

Betyg Utmanande/kul Kunskap 

Alvin (A) JA X X X 

Hugo (C) JA X X  

Siri (C) NEJ X   

Jacob (C) JA  X  

Sofia (D-C?) NEJ X   

Emma (E) NEJ X   

Märta (A) JA  X  

Stella (E) NEJ X   

FIGUR 2: TABELLEN VISAR OM ELEVERNA UPPLEVER ATT DE FÖRSTÅR MATEMATIKEN OCH VAD DE 

BESKRIVER SOM MOTIVERANDE. 

Den tydligaste kopplingen som går att dra från Figur 2 är att avsaknad av förståelse i matematiken 

hänger ihop med avsaknad av inre motivation. Likaså gäller det motsatta, elever som upplever hög 

förståelse känner också inre motivation. Detta stämmer överens med den tidigare forskningen av 

flertalet forskare som visar en stark koppling mellan self-efficacy och inre motivation (Skaalvik, 

Federici och Klassen; Tian & Fang 2018; Stevens, Olivarez, Lan & Tallent-Runnels 2004). 

Det går också att se en koppling mellan yttre motivation och resultat, där de som har yttre 

motivation i form av att de konstant tänker på betyg får lägre resultat än de med låg yttre 

motivation. Det verkar alltså som att graden av self-efficacy påverkar om eleven känner yttre eller 

inre motivation. Det verkar också som att graden av self-efficacy påverkar resultatet. 

Utifrån detta kan följande figur skapas: 
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FIGUR 3: EN KARTA ÖVER KOPPLINGEN MELLAN OLIKA OBJEKT, SKAPAD FRÅN ANALYS AV FIGUR 

2. + STARKT SAMBAND, + SVAGT SAMBAND, – STARKT MOTSATSFÖRHÅLLANDE, – SVAGT 

MOTSATSFÖRHÅLLANDE 

Vid analys av figur 2 ser vi hur samtliga elever som beskrev hög tilltro till sin egen förmåga beskriver 

också hur de känner inre motivation vid arbete i matematik. Det går därför inte att avgöra om det 

är den inre motivationen eller hög nivå av self-efficacy som bidrar till höga resultat eller resultat 

som bidrar till self-efficacy och inre motivation. Utifrån elevernas beskrivning av sin egen 

motivation verkar det som att tilltro till sin egen förmåga leder till både högre inre motivation såväl 

som högre resultat.  

Figur 3 visar hur låg self-efficacy har en koppling till lågt resultat men även hur låg self-efficacy 

har en koppling till yttre motivation som har en koppling till resultat. Det finns också en okänd 

faktor som leder till yttre motivation då två av eleverna med hög self-efficacy upplever hög yttre 

motivation.  

Märta och Jacob menar att det som motiverar dem är att det är kul och stimulerande att arbeta 

med matematikuppgifter. Dock nämner de att om det inte fanns betyg skulle de inte heller arbeta 

med matematiken. Detta skulle kunna vara ett tecken på att eleverna har en stark drivkraft att få 

bra betyg. Om Märta och Jacob ligger på önskad betygsnivå är berörs de inte av betygen och tankar 

på betyg är inget som driver dem att räkna. Om Märta och Jacobs syn på betyg räknas som att de 

har hög yttre motivation framkommer en annan bild vid analysen av samtliga elevers resultat. Det 

som framkommer är att samtliga elever har yttre motivation. Utifrån analysen av detta ringa 

underlag framträder en bild av att yttre motivation inte påverkar resultatet i någon högre grad 

eftersom samtliga elever känner yttre motivation.  

Figuren nedan illustrerar en karta mellan self-efficacy, motivation och resultat om samtliga 

elever känner yttre motivation. 
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FIGUR 4: EN KARTA ÖVER HUR ELEVERNA BESKRIVER TILLTRON TILL SIN EGEN FÖRMÅGA OCH VAD 

SOM MOTIVERAR DEM, KARTAN UTGÅR IFRÅN ATT SAMTLIGA ELEVER KÄNNER YTTRE 

MOTIVATION. + STARKT SAMBAND, + SVAGT SAMBAND, – STARKT MOTSATSFÖRHÅLLANDE, – 

SVAGT MOTSATSFÖRHÅLLANDE 

Då samtliga elever upplever yttre motivation kan yttre motivation inte kopplas till ett annat objekt 

i denna figur. Det framkommer då hur self-efficacy har en ännu starkare koppling till resultat, och 

graden av self-efficacy påverkar om det finns koppling till inre motivation eller inte. Detta stöds 

även av litteraturen som tydligt beskriver ett samband mellan self-efficacy, inre motivation och 

resultat (Skaalvik, Federeci & Klassen 2015; Pantziara och Philippou 2015, Stevens, Olivarez, Lan 

och Tallent-Runnels 2004; Tian och Fang 2018). Denna figur visar hur det finns en stark koppling 

mellan inre motivation och self-efficacy, men det går inte att avgöra vilken av dem som leder till 

goda resultat. Skaalvik, Federici och Klassen (2015) hittar ett liknande samband, i deras analys 

kommer de fram till att kopplingen mellan inre motivation och bra betyg kan förklaras av att self-

efficacy är medierande mellan inre motivation och betyg (Skaalvik, Federici & Klassen, 134).  
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Diskussion 

Enligt Self-determination theory behöver elever få vissa grundläggande psykologiska behov mötta 

för att kunna känna inre motivation, dessa är känsla av kompetens, självbestämmande och social 

meningsfullhet (Deci & Ryan 2000a, 58). Den inre motivationen tar sig i uttryck som en strävan 

efter att få mer kunskap, åstadkomma något och uppleva glädje eller tillfredställelse (Vallerand 

2000, 312). 

Vid analysen av de olika eleverna ses ett tydligt mönster där eleverna för att kunna gå vidare och 

känna inre motivation först behöver nå sina betygsmål. Mycket av det fokus som har lagts inom 

pedagogiken för att hjälpa elever har varit att öka elevers självbestämmande och att ge eleverna ett 

socialt sammanhang (skolverket, 2019a). Denna studie visar hur eleverna inte själva ser 

självbestämmande och social meningsfullhet som en stor faktor till motivation. Samtliga elever 

beskriver hur det är stimulerande att lösa matematikuppgifter om de förstår innehållet i kursen. 

Eleverna beskriver dock hur de för att kunna känna glädje över att räkna först måste ligga på den 

nivå som de strävar efter betygsmässigt.  

En märkvärdig upptäckt var att två av eleverna upplever att matematik är kul och de säger att 

betyget inte motiverar dem. Trots detta beskriver de att om det inte fanns betyg skulle de strunta i 

att arbeta i matematiken.  

Det finns två frågor som framkommit i analysen som är svåra att besvara med hjälp av tidigare 

forskning. 

• Hur kan elever som endast känner inre motivation när de arbetar bestämma sig för att 

helt sluta arbeta om det inte finns betyg? 

• Varför beskriver de utan inre motivation att det är kul och stimulerande att klara av 

matematikuppgifter? 

För att försöka besvara dessa frågor samt besvara uppsatsens ursprungliga frågeställningar har en 

modell skapats i arbetet med intervjuerna som beskriver hur eleverna uppfattar sin egen motivation. 

Denna modell använder sig inte av de klassiska termerna ”inre motivation”, ”yttre motivation” och 

”self-efficacy” utan använder sig istället av elevernas egna ord. 
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Cirkulära motivationsmodellen  

 
FIGUR 5: EN MODELL ÖVER ELEVERNAS UPPLEVELSE AV MOTIVATION SKAPAD UTIFRÅN DE 

TERMER SOM ELEVERNA SJÄLVA ANVÄNDER. 

Nedan följer en beskrivning av den Cirkulära motivationsmodellen: 

De som är amotiverade vill gärna ha ett betyg men ger upp av olika orsaker. De motiverade 

eleverna går vidare mot att försöka förstå kursens innehåll genom att lösa uppgifter. 

Antingen lyckas eleverna att lösa uppgiften, eller så misslyckas de. 

Om eleven lyckas med uppgiften har den nått sitt betygsmål. Detta leder till att eleven inte 

behöver tänka på betyget utan tankeverksamheten går direkt till nästa uppgift. Att lyckas är 

stimulerande, kul och kan leda till djupare kunskap. 

Om eleven misslyckas med uppgiften når den inte sitt betygsmål. Detta leder till att eleven 

återigen måste fokusera på att klara sitt betygsmål. Att misslyckas ger en känsla av att vara dålig. 

Det känns som om energin har lagts ned i onödan. Om misslyckandet sker upprepade gånger 

skapas betygshets. 

Beroende på om eleven upprepande gånger misslyckas eller lyckas kommer de uppleva 

matematiken olika. Om de misslyckas kontinuerligt känner de misslyckande, meningslöshet och 

betygshets. Elever som kontinuerligt misslyckas beskriver sin motivation som ”betygen motiverar 
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mig”. Om eleven lyckas kontinuerligt känner eleven ökad självbild, glädje och tänker inte på 

betygen. Elever som kontinuerligt lyckas beskriver sin motivation som ”kul/stimulerande”. 

Modellen utifrån Self-determination theory och Self-efficacy theory 

Två av arbetets ursprungliga frågeställningar var: 

- Hur kan elevers motivation kategoriseras utifrån Banduras Self-efficacy theory och Self-

determination theorys kategorier inre motivation och yttre motivation. 

- Finns det något samband mellan de olika kategorierna inre motivation, yttre motivation 

och self-efficacy? 

Två nya frågeställningar har uppkommit: 

- Hur kan elever som endast känner inre motivation när de arbetar bestämma sig för att 

helt sluta arbeta om det inte finns betyg? 

- Varför beskriver de utan inre motivation att det är kul och stimulerande att klara av 

matematikuppgifter? 

För att besvara dessa frågeställningar tolkas den Cirkulära motivationsmodellen i figur 5 utifrån Albert 

och Banduras (1977) Self-efficacy theory samt Deci och Ryans (2000a, 2000b) Self-determination 

theory.  

Self-determination theory 

Samtliga intervjuade elever beskriver hur de motiveras av att få betyg. Att motiveras för att uppnå 

ett betyg kategoriseras enligt Deci och Ryan (2000a) som yttre motivation. I den Cirkulära 

motivationsmodellen motsvaras den yttre motivationen av första steget, ”Vill nå sitt betygsmål”. 

Den blå cirkeln i figur 5 som skapas av att kontinuerligt lyckas motsvaras i Self-determination 

theory som det grundläggande behovet ”kompetens”. 

Detta står i kontrast mot Self-determination theory som menar att endast känsla av kompetens 

inte är tillräckligt för att känna tillfredställelse över att klara uppgiften eller att vilja söka mer 

kunskap inom området, utan det krävs även att eleven känner självbestämmande och känner att 

den ingår i ett socialt sammanhang (Deci och Ryan 2000a, 58, 64). Den röda cirkeln som skapas 

vid kontinuerligt misslyckande motsvarar i Self-determination theory av låg känsla av kompetens 

vilket hämmar förmågan till att känna inre motivation (ibid). 

Analysen av de åtta eleverna visar hur samtliga som upplever att de lyckas lösa uppgifter känner 

inre motivation medan samtliga som misslycka inte känner någon inre motivation. Eleverna talar 

inte i någon större utsträckning om behov av självbestämmande och social meningsfullhet. Enligt 

den cirkulära motivationsmodellen är kompetens det som eleverna upplever som den avgörande 

faktorn för inre motivation, betydligt viktigare än självbestämmande och socialt sammanhang. 

Detta stärks ytterligare av elevernas egna beskrivningar där sju av åtta elever beskriver hur de tycker 

matematik är roligt om de lyckas med de utmaningar som de antar.  
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Modellen utifrån Self-efficacy theory 

Enligt Bandura och Adams (1977) beskriver Self-efficacy theory hur olika grad av self-efficacy 

påverkar beteenden och resultat (Bandura & Adams 1977, 287–288). I den Cirkulära 

motivationsmodellen (figur 5) bidrar self-efficacy till att eleven lyckas eller misslyckas med 

uppgifter. Med hög self-efficacy kommer de med större sannolikhet att lyckas då de inte ger upp 

och med låg self-efficacy kommer eleven snabbt ge upp eller i värsta fall inte ens försöka (ibid). 

Den röda cirkeln som uppkommer av kontinuerligt misslyckande sänker graden av self-efficacy 

vilket i sin tur gör att eleven har mindre sannolikhet att lyckas nästa gång eleven försöker räkna en 

uppgift. Motsatta förhållande gäller om eleven lyckas då self-efficacy ökar vilket ger eleven bättre 

förutsättningar att lyckas på nästa uppgift. I den Cirkulära motivationsmodellen kommer graden av 

self-efficacy påverka om eleven upplever matematiken som tråkig, meningslös och full av 

betygshets eller om eleven upplever matematiken som kul och stärkande för självbilden. 

En teorianpassad cirkulär motivationsmodell 

Genom att först skapa en modell av hur eleverna upplever sin motivation och därefter analysera 

den utifrån de två teorierna Self-determination theory och Self-efficacy theory får vi möjlighet att 

utöka den Cirkulära motivationsmodellen. Denna modell visar ett dynamiskt system där elevers 

framgång eller motgång påverkar deras upplevelse av matematiken. Detta leder vidare till att eleven 

upplever sin egen motivation på olika sätt. Nedan presenteras den Teorianpassade cirkulära 

motivationsmodellen. 



 42 

FIGUR 6: EN MODELL ÖVER ELEVERNAS UPPLEVDA MOTIVATION ANALYSERAD UTIFRÅN SELF-

EFFICACY THEORY OCH SELF-DETERMINATION THEORY. 

Denna modell visar hur samtliga elever som känner någon slags motivation vill ha bra betyg och 

bygga sin självbild. För att uppnå detta försöker de förstå kursens innehåll genom att lösa uppgifter. 

Om de har hög self-efficacy kommer de i hög grad lyckas vilket leder dem in i en positiv spiral där 

de får högre self-efficacy och högre känsla av kompetens. Denna spiral leder till att de känner inre 

motivation. Denna spiral leder även till goda resultat i matematiken.  

I denna modell spelar inte graden av självbestämmande och social meningsfullhet in i om eleven 

känner inre motivation eller inte. Detta skiljer sig från Self-determination theory som menar att alla 

de tre psykologiska behoven behöver uppfyllas för att kunna känna inre motivation (Deci & Ryan 

2000a, 57). Orsaken till att modellen skiljer sig från Self-determination theory kan vara flera. Ett 

skäl kan vara att kompetens är viktigare än självbestämmande och social meningsfullhet i 

matematiken. Det kan också vara så att samtliga tre behov är lika viktiga, men självbestämmande 

och social meningsfullhet sker på ett mer undermedvetet plan vilket gör att kompetens blir mer 

synligt i intervjuerna och därmed också i modellen.  

Modellen är ett dynamiskt system där de olika objekten påverkar varandra. Samtliga elever som 

beskriver inre motivation har också yttre motivation, men precis som i Maslows behovstrappa 

fokuserar de bara på den ”översta nivån”. I fallet med elever som har inre motivation kommer de 

inte uppmärksamma den yttre motivationen så länge som det går bra för dem. Om elever får frågan 

”Vad är det som får dig att räkna?” kommer elever antingen svara yttre motivation eller inre 

motivation, trots att de med inre motivation har ett grundläggande behov av att nå sitt målbetyg. 
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Teorianpassade cirkulära motivationsmodellen skulle besvara den fråga som många ställt: Är 

yttre motivation dåligt för resultaten? (skolverket 2019a). Forskningsfältet är i stort sett överens 

om att yttre motivation är skadligt för goda resultat (Areepattamannil 2014; Lemos & Verissimo 

2014; Lepper, Corpus & Lyengar 2005; Leroy & Bressoux, 2016; Murayama, Pekrun, Lichtenfeld 

& Hofe 2013). Enligt den Teorianpassade cirkulära motivationsmodellen är detta inte för att yttre 

motivation resulterar i dåliga resultat. Istället är förklaringen att om elever inte förstår innehållet 

klarar de inte heller sina mål och därför påminns de konstant om deras betyg. Enligt den 

Teorianpassade cirkulära motivationsmodellen är yttre motivation bra eftersom det får elever att 

försöka förstå kursens innehåll vilket också forskningen understöder då yttre motivation gör att 

elever anstränger sig mer kortsiktigt (Murayama & Elliot 2011; Murayama, Pekrun, Lichtenfeld & 

Hofe 2013) Däremot när elever svarar att de har hög yttre motivation i enkätstudier kommer de 

också att ha lägre resultat eftersom det är ett tecken på tidigare misslyckanden.  

Ett stöd för Teorianpassade cirkulära motivationsmodellen är en rapport om PISA 2015 

publicerad av OECD (2017, s. 4) som visade att i länder där elever har hög yttre motivation är 

eleverna mer nervösa inför prov än andra länder. Detta förväntas enligt Teorianpassade cirkulära 

motivationsmodellen då elever som inte lyckas med den nivå de vill lyckas med hamnar i den 

negativa spiralen som leder till betygshets och dålig självbild. Dessa elever kommer i enkäter svara 

att de har hög yttre motivation. 

Denna modell skulle bidra till att förklara fenomenet att länder med högpresterande elever har 

sämre självförtroende (Shen & Tam 2008) och tycker om matematiken i lägre grad (Skolverket 

2016, 62) jämfört med andra länder. Det paradoxala är att i dessa länder tycker de framgångsrika 

eleverna om matematik mer (skolverket 2016, 62) och har bättre självförtroende (Shen & Tam 

2008). Om högpresterande länder har högre krav på sina elever, skulle detta enligt den 

Teorianpassade cirkulära motivationsmodellen leda till att fler elever misslyckas med sina mål och 

därmed hamnar i den negativa spiralen där de får lägre självförtroende och ogillar matematik. Detta 

stöds av Marsh et al. (2013) som menar att elevers self-efficacy och self-concept används 

jämförande, dvs i länder med låga resultat kan eleverna fortfarande ha bra självförtroende då de 

jämför sig med kursinnehållet och sina klasskompisar (Marsh et al. 2013, 124–125) 

Det går att finna stöd till modellen i Pantziara och Philippous (2015) forskning. Pantziara och 

Philippous visar hur upprepade misslyckanden kan leda till att eleverna utvecklar rädsla för att 

misslyckas. Denna rädsla för att misslyckas ökar en enligt författarna prestationsbaserade mål. 

Detta är precis i enlighet med modellen där elever som upprepade gånger misslyckas kommer 

uppleva betygshets (Pantziara & Philippou 2015, 401, 405). Pantziara och Philippou beskriver att 

elever som upplever framgång får högre self-efficacy. Self-efficacy i sin tur leder till högre inre 

motivation (Pantziara & Philipous 2015, 405)  

Bandura menar att i princip vilken aktivitet som helst kan bli intressant bara man får rätt 

förutsättningar. 
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”Most of the things people enjoy doing for their own sake originally held little or no interest 
for them. Children are not born innately interested in singing operatic arias, playing 
contrabassoons, solving mathematical equations, writing sonnets, or propelling shot-put 
balls through the air. But with appropriate learning experiences, almost any activity, 
however trifling it may appear to others, can become imbued with consuming personal 
significance. Good instruction should promote interest as well as technical skill in subject 
matter. Teaching that instills a liking for what is taught fosters self-initiated learning long 
after the instruction has ceased.” – (Bandura 1997, 241) 

Banduras (1997) uttalande kan enligt Teorianpassade cirkulära motivationsmodellen ses som att 

om elever kontinuerligt lyckas med sina mål i matematik kommer de börja känna en inre motivation 

för matematiken.  

Att Self-efficacy har en central roll i både inre motivation och vilka resultat som uppnås stöds 

av många forskare. Tian och Fang (2018) visar hur self-efficacy är en bidragande faktor till inre 

motivation (Tian & Fang 2018, 7–8). Usher och Pajares (2009) visar hur självbild och tidigare 

upplevelse av att klara av uppgifter är den enskilt största faktorn för framgång, förutom tidigare 

betygsresultat (Usher & Pajares 2009, 99). Detta är också i enlighet med Tian och Fang (2018) som 

visar hur self-efficacy påverkar slutresultatet i kursen både enskilt men också medierande genom 

inre motivation (Tian & Fang, 7–8).  

 

Belöningar 

I intervjuerna framkommer det hur olika elever upplever belöningar på olika sätt. För vissa blir det 

motiverande att få sluta tidigare medan sådana belöningar för andra minskar den långsiktiga 

motivationen. Det går att dra vissa slutsatser när det gäller belöningar från detta arbete. 

Intervjuerna, teorierna och den tidigare forskningen är alla överens om att belöningar i form av 

uppmuntran när eleven presterar väl ökar elevens självförtroende och är gynnsamt för elevers 

resultat. Intervjuerna liksom tidigare forskning visar också hur lärare bör vara försiktiga med att ge 

stora belöningar, förväntade belöningar och belöningar som inte är knutna till elevens prestation. 

Dessa belöningar minskar vissa elevers motivation och är enligt tidigare forskning negativt för 

elevers resultat.   
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Slutsats och vidare forskning 

Analysen av intervjuerna och tidigare litteratur visar att det som påverkar elevernas inre motivation 

mest är om de upplever att de lyckas eller inte. Arbetet visar hur self-efficacy är en framgångsfaktor 

för att få elever att lyckas men också hur framgång föder self-efficacy. Arbetet har också visat hur 

hög yttre motivation inte behöver vara skadligt men kan vara ett tecken på att eleverna inte uppnår 

sina mål. Arbetet visar också hur stöd från lärare i form av uppmuntran och pedagogiskt upplagda 

föreläsningar ökar elevers möjligheter att lyckas. Ett råd som ges inom self-efficacy theory av Usher 

och Pajares (2009) är hur deras resultat: ”mastery experience is a powerful source of students 

mathematics self-efficacy” innebär att lärare borde fokusera på att ge instruktioner på så sätt att det 

ger eleverna möjlighet att uppleva att de lyckas med uppgifter och förstår innehållet (Usher & 

Pajares, 100). 

En stor del av det som visats i analysen av intervjuerna och efterföljande diskussion har stöd i 

tidigare forskning. Det finns dock ett behov av att studera förhållandet mellan inre motivation och 

självbestämmande, social meningsfullhet och känsla av kompetens. Detta arbete har visat att känsla 

av kompetens speciellt i matematikämnet överskuggar de två andra behoven inom Self-

determination theory. Enligt eleverna själva gäller detta särskilt inom matematiken där eleverna 

upplever självbestämmande som mindre viktigt än andra ämnen.  

Den Teorianpassade cirkulära motivationsmodellen är en dynamisk modell som visar hur 

elevers self-efficacy och motivation leder till olika utfall som i sin tur leder till ökad eller minskad 

self-efficacy och motivation. Modellen utgår från ett litet urval. För att kunna generalisera modellen 

måste den testas i en större omfattning än vad som varit möjligt i detta arbete. Ett test i större 

omfattning med mer än en elev som upplever amotivation skulle också mer träffsäkert kunna 

inkludera begreppet amotivation i modellen. Modellen har skapats utifrån analyser baserade på vad 

elever säger om sin egen motivation. Att testa om modellen även fungerar vid andra arbetsmetoder 

än kvalitativ intervju skulle kunna ge nya insikter. 
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