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Abstract: 
Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur lärare i en f-3 skola konkret arbetar för 
att stärka elevers motivation i ämnet matematik. Studiens frågeställningar har besvarats genom 
en empirisk undersökning i form av en fokusgruppsintervju med några lärare som för tillfället 
arbetar i årskurs 1. Resultatet beskriver hur lärarna arbetar för att motivera eleverna i ämnet 
matematik och flera konkreta exempel ges som förslag. Lärare kan genom sin kompetens och 
undervisning bidra till att elever blir motiverade i ämnet matematik. Resultatet visar också att 
förväntningar och sociala relationer spelar en viktig roll för elevers motivation. I diskussionen 
dras paralleller mellan tidigare forskning kring och lärares erfarenheter kring elevers 
motivation. I diskussionen ges också konkreta exempel på hur undervisningen kan arrangeras 
för att främja elevers motivation.  
  
I denna studie framkommer det att förförståelse, varierande arbetssätt, bekräftelse och sociala 
kontexter enligt lärarna är de faktorer som först och främst påverkar elevers motivation.  
 
 
Nyckelord: 
 
Matematik, motivation, lärarens arbete, lektionsupplägg 
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1. Inledning 
Redan från min egen skoltid har matematikämnet intresserat mig och jag har ofta upptäckt att 
den starka motivation och glädje som jag själv har känt inför att arbeta med matematiska 
problem många gånger inte har delats med mina klasskamrater. Min motivation har funnits där 
oberoende av lärarens arbete. Dock har jag upplevt att många har behövt hjälp att motiveras 
och att många elevers motivation beror på hur läraren väljer att arbeta. Denna upptäckt 
resulterade i att jag genomförde en litteraturstudie under våren 2017 för att få kunskap om hur 
undervisningen kan bidra till att frambringa samt stärka elevers motivation i arbetet med 
matematiska problem (Ström 2017). Genom att ta del av tidigare forskning medverkade min 
studie till att jag utvecklade kunskaper om lärarens möjlighet att påverka elevers motivation 
och att motivation, kreativitet och problemlösning kompletterar varandra och tillsammans 
skapar en gynnsam grund för elever. Jag fick också viktiga kunskaper om hur jag som blivande 
lärare kan bemöta och arbeta för att frambringa och stärka elevers motivation och kreativitet i 
arbetet med matematiska problem.  
 
Svenska elever blir allt sämre på problemlösning rapporterar Skolverket (2014). Man menar att 
en förklaring på vad det kan bero på är att motivationen till att lösa problem är låg. Det är 
skolans uppgift att främja elevernas utveckling, lärande, lust att lära och genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik. Enligt den svenska skollagen 
ska eleverna utmanas och stimuleras till att utveckla kunskaper och bilda sig (SFS 2010:800, 
Skolverket 2016, s. 21). 
 
Resultatet av min studie (Ström 2017, 11–13) visar på att det finns flera faktorer för vad som 
påverkar elevers motivation, bland annat på sociala relationer och känslor samt förväntningar 
hos eleven. Vidare visar min studie att lärarens medvetenhet om hur elevers motivation kan 
gynnas, lärarens inställning till elevernas arbete samt lärarens planering av lektioner och 
uppgifter både kan underlätta och främja elevers motivation till att ta sig an och lösa 
matematiska problem. Litteraturstudiens sammanställning visar också att om eleven upplever 
uppgiften som relevant och meningsfull så påverkar detta dennes motivation positivt. Genom 
att eleverna i en social kontext kommunicerar, samarbetar och stöttar varandra gynnas deras 
motivation (Ström 2017, 11–13). Elevers motivation till ämnet matematik är således bristfällig 
vilket lärarna måste ha i fokus. Lärarna behöver möjliggöra att elevers motivation utvecklas 
och bibehålls. Upplevelsen är att det saknas konkreta, verkliga exempel på hur lärare kan arbeta 
för att motivera sina elever. Trots att det finns undersökningar som tyder på att elevers 
motivation och intresse har betydelse för deras framgång inom matematikämnet finns det 
begränsat med forskning kring detta menar Singh, Granville och Dika (2002, s. 323). Detta samt 
andra faktorer som beskriver problemet som detta arbete grundar sig i beskrivs under rubriken 
”problemformulering” som återfinns längre fram i detta examensarbete.  
 
Mot bakgrund av detta syftar denna empiriska studie till att undersöka hur lärare i en utvald f-
3 skola arbetar för att stärka elevers motivation i ämnet matematik, för att genom konkreta, 
verkliga, exempel se hur detta arbete kan se ut i praktiken. Att få konkreta modeller på hur 
lärare kan arbeta för att motivera sina elever ämnar stötta lärare i sin planering och agerande 
under matematiklektioner. 
 



4 
 

2. Teoretisk utgångspunkt 
Följande avsnitt ger en generell beskrivning av begreppet motivation med fokus på inre 
motivation samt yttre motivation. Avsnittet avser också att beskriva hur arbetet med elevers 
motivation är kopplat till skolans läroplan (Skolverket 2011) samt att förklara hur lärares arbete 
och inställning kan komma att påverka elevers motivation. 

2.1 Motivation 
Följande avsnitt beskriver begreppet motivation samt pekar ut olika faktorer som påverkar 
elevers motivation till matematikämnet. 
 
Att vara motiverad innebär att man känner sig manad att göra något. Att personen känner 
motivation till att ta sig an, i detta fall, en matematisk uppgift (Ryan & Deci 2000, s. 54). 
Begreppet motivation kan beskrivas kan beskrivas genom tre faktorer; den inre motivationen, 
den yttre motivationen eller då dessa två sammankopplade med varandra då drivkraften utlöser 
ett beteende med syftet att eleven ska nå ett visst mål (Jenner 2004, s. 41–42). Eleven behöver 
anse att uppgiften känns rimlig och är av intresse för att känna motivation till att ta sig an den 
(Jenner 2004, 43–44). Lust, inspiration, drivkraft och intresse är några ord som kan användas 
som synonymer för att beskriva begreppet motivation.   
  

2.1.1 Self-Determination Theory   
I följande avsnitt redogörs för det teoretiska perspektivet som kommer att vara utgångspunkt 
för analysen i den här studien.  
 
Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i motivationsteorin Self-Determination Theory 
(Ryan & Deci 2000). Denna teori handlar om att elevers motivation fungerar på lite olika sätt 
beroende på om de använder sin inre eller yttre motivation. Teorin bygger på självbestämmande 
och därmed har den fått sitt engelska namn Self-Determination Theory (Ryan & Deci 2000, s. 
55). Teorin bygger på att den inre motivationen finns latent hos den naturligt nyfikna människan 
medan den yttre istället handlar om stimuli från omvärlden. Teorin kan användas för att stötta 
lärare i hur de i praktiken kan arbeta för att öka elevers inre motivation (Ryan & Deci 2000, s. 
55). 
 
Valet att i denna undersökning dela upp motivationen som inre motivation och yttre motivation 
handlar om att identifiera dess funktionella skillnader då Ryan och Deci (2000, s. 55) menar att 
motivationen ser olika ut beroende på om den är inneboende eller kommer utifrån. 
 
Inre motivation 
Inre motivation handlar om att, i detta fall, eleven har en inre motivation som driver hen framåt 
i undervisningen och får den att utföra en uppgift. Det finns då en inre drivkraft där eleven 
känner en inre tillfredsställelse i själva utmaningen eller att det roliga i uppgiften motiverar 
(Ryan & Deci 2000, s. 56). Människan är redan från födseln en naturligt aktiv, nyfiken varelse 
som strävar efter att lära sig och utvecklas. Den inre motivationen är alltså biologiskt betingad, 
våra kroppsliga och primitiva behov har därmed ett slags inneboende intresse för att agera och 
utforska (Ryan & Deci 2000, s. 56). 
 
Inre motivation handlar alltså om elevens inre känsla och stimuli, vilket läraren på olika sätt 
kan påverka. Senare följer några exempel på hur läraren kan hjälpa eleven att känna motivation 
till matematikuppgifter och deras personliga utveckling. 
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Yttre motivation 
Yttre motivation handlar om den stimulans till lärande som ligger i det yttre, i det sociala och 
kan då handla om belöningar, bestraffningar eller bekräftelser. Eleven kan då motiveras genom 
att denne förstår värdet av att ha genomfört uppgiften och därmed utvecklats. Att det kommer 
att vara värdefullt för eleven i framtiden, istället för att eleven gör det för att denne tycker att 
det är roligt eller intressant. Eleven kan också göra en uppgift för att denne är rädd för 
konsekvenserna om den inte gör den. I bägge dessa fall handlar motivationen om den yttre 
stimulansen där omvärldens reaktion är det som driver elevens arbete framåt (Ryan & Deci 
2000, s. 60).  
 
Den yttre motivationen är också något som läraren kan påverka på olika sätt och nedan följer 
några exempel på detta.  
 

2.2  Motivation och matematik i läroplanen 
Skolan har i uppdrag att stimulera elevernas motivation, stödja deras utveckling och lust att lära 
samt att utmana och stimulera sina elever genom undervisningen (SFS 2010:800, Skolverket 
2016, s. 21). Det framgår i Lgr 11 (Skolverket 2016, s. 14) att eleverna genom undervisningen 
ska motiveras och ges möjlighet att utveckla sin fulla potential.   
 
Betydelsen av skolans uppgift att stimulera och utmana varje elev genom olika aspekter 
poängteras i Lgr 11 (Skolverket 2016) och i Skollagen (SFS 2010:800). 
 

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas” (Skolverket 
2016, s. 10). 
 

3 Tidigare forskning 
Att söka och läsa om elevers motivation till matematikämnet resulterar i att man möter många 
olika uppfattningar och åsikter. Olika forskare och lärare väljer att belysa olika delar i deras 
arbete som påverkar elevers motivation. Nedan följer några exempel som givits i olika artiklar 
och som handlar om arbetet med elevers motivation.  
 

3.1 Motivation och säkerhet 
Elever behöver utveckla en säkerhet i att ta sig an uppgifter trots att metoden för att hitta en 
lösning inte är given. Om eleven känner osäkerhet i hur denne ska lösa ett matematiskt problem 
kan detta komma att påverka motivationen (Sumpter 2009, s. 28; Bishara 2016, s. 10–11). 
Eleven behöver utveckla en tilltro till sin egen förmåga att kunna komma fram till en lösning 
på matematiska problemlösningsuppgifter för att ha möjlighet att känna motivation till att ta sig 
an problemet. Om eleven upplever att det finns en chans att kunna genomföra uppgiften ökar 
också elevens motivation till att försöka (Sumpter 2009, s. 24; Bishara 2016, s. 10–11). Elever 
kan skapa sig en bild av att de enbart kan lösa uppgifter som är bekanta sedan tidigare och 
säkerheten till uppgifter och till arbetssättet påverkar den inre motivationen. Elevernas sätt att 
ta sig an uppgifter och deras lärande påverkas av deras inställning till uppgiften och deras 
förmåga att kunna lösa den (Jäder, J., Sidenvall, J., & Sumpter, L. 2016; Skolverket 2013:26).  
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3.2  Motivation och självkänsla 
Elevers motivation påverkas också av deras emotionella tillstånd, synen på sin egen förmåga 
och de personliga målen. Om en elev bär på en negativ inställning kan detta komma att påverka 
dennes resonemang vid och motivationen till problemlösningsuppgifter, därför får detta inte 
glömmas i arbetet med problemlösning menar Sumpter (2009, s. 24). Undervisningen måste 
erbjuda inlärningsmiljöer som möjliggör för elever att utveckla en tilltro till sin egen förmåga 
och tro på sitt matematiska resonemang. Arbetet med att göra elever till goda matematiska 
problemlösare handlar också om att arbeta med deras självkänsla så att de ser att de har en 
möjlighet att lyckas (Sumpter 2009, s. 32). Det är viktigt att läraren utformar individualiserade 
uppgifter till sina elever för att tron på deras egen förmåga ska öka och därmed också deras 
motivation (Bishara 2016, s. 10–11). Den negativa inställningen hos elever påverkar deras 
resonemang och detta måste möjlighet att utveckla tilltro till sin egen matematiska kompetens 
(Sumpter 2009, s. 24, s. 32). 
 

3.3  Motivation, inspirerande utmaningar och konkret material 
Matematiska uppgifter behöver vara utformade på ett sådant sätt att eleven upplever kunskapen 
och arbetet som viktigt, den behöver kännas inspirerande samt utmanande för eleven (G. Walter 
& Hart 2009, s. 170; Rajotte, Marcotte & Bureau-Levasseur 2016, s. 2389). För att kunna 
anpassa aktiviteter efter sina elever innebär det att läraren måste lära känna sina elever vilket 
alltså kräver tid och engagemang från lärarens sida (Pacaya Whittle 2007, s. 31). Det kan också 
vara betydelsefullt för elevens motivation om denne erbjuds att lösa matematiska uppgifter med 
hjälp av olika konkreta material där eleven verkligen erbjuds att undersöka och ta sig an 
problemet (Bishara 2016, s.12).  
 

3.4  Motivation, förväntningar och sociala relationer 
Genom att elever får möjlighet att kommunicera, samarbeta och lära av varandra kan olika 
synsätt användas för att driva arbetet med uppgiften framåt. Detta kan också verka motiverande 
då elevers motivation kan finnas i sociala kontexter och elever kan motiveras av varandras 
engagemang, förväntningar och kunskaper (G. Walter och Hart 2009, s. 170). Elevens beteende 
och motivation påverkas om eleven upplever press från omgivningen och för att undvika skuld 
eller ångestladdade känslor beter den sig så som omvärlden önskar (Ryan & Deci 2000, s. 62). 
Genom att använda ett kooperativt lärande, där eleverna samarbetar, kan elevers motivation 
skapas eller förstärka och lärare kan hjälpa eleverna att finna motivation genom att arrangera 
verksamheten så att detta är möjligt (Durik & Eccles 2006, s. 39). Kooperativa aktiviteter kan, 
till skillnad från enskilda, leda till att elever arbetar tillsammans för att framställa ett gemensamt 
resultat och det kan också leda till att elever försöker överträffa varandra och därmed anstränger 
sig mer än vad de hade gjort vid individuella aktiviteter (Durik & Eccles 2006, s. 33). Genom 
att kommunicera, samarbeta och hjälpas åt kan motivationen påverkas positivt (G. Walter & 
Hart 2009, s. 170).  
 
I en undersökning där studenter från matematikklasser i högstadiet fick frågan om hur länge det 
är rimligt att arbeta med ett matematiskt problem innan de anser det vara omöjlig för de att lösa 
det blev de svarandes medelvärde 11,7 minuter (Schoenfeld 1992, s. 70). Detta innebär att om 
eleven förväntar sig en viss typ av uppgift kommer de att ge upp arbetet med matematiska 
uppgifter efter några minuter även om de kanske hade kunnat lösa det (Schoenfeld 1992, s. 70).  
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3.5  Motivation och återkoppling 
Återkoppling, eller respons, är en följd av en prestation. En effektiv respons från lärarna menar 
forskarna John Hattie och Helen Timperley (2007, s. 84) handlar om respons på en viss uppgift 
och med information om hur den kan göras mer effektiv. Eleven behöver vägledning för att få 
möjlighet att utveckla sitt skolarbete. Hattie och Timperley (2007, s. 84) menar också att beröm, 
belöningar och straff visar mindre effekt. En effektiv respons på elevers skolarbete som syftar 
till att stärka deras lärande måste besvara de tre huvudfrågorna; ”Vart är jag på väg?”, ”vilka 
framsteg gör jag?” och ”hur tar jag mig vidare?” (Hattie & Timperley 2007, s. 86). För att stötta 
elever i deras utveckling är det viktigt att ha ett tydligt uttalat mål, anpassat efter en lämplig 
utmaningsnivå för eleven (Hattie & Timperley 2007, s. 87). 
 

4 Problemformulering 
Enligt PISA 2012 (Skolverket 2014, s. 24) klarar svenska elever ofta av att lösa rutinuppgifter 
inom matematikundervisning. Dock stöter många elever på svårigheter när uppgifterna kräver 
tolkningar, kreativitet, uthållighet och nyfikenhet. Svenska skolan behöver möjliggöra för sina 
elever att få träna sin kreativitet och problemlösningsförmåga samt motivera dem till detta 
arbete, för att på så vis stärka deras motivation till att ta sig an och undersöka matematiska 
uppgifter. PISA 2012 (Skolverket 2013, s. 26) visar att elevers inställning och motivation har 
en påverkan på deras resultat i ämnet matematik. 
 
I min litteraturstudie framgår det att lärare genom anpassningar kan stimulera och gynna elevers 
inlärning och utveckla en tilltro till deras egen förmåga till att ha möjlighet att lösa matematiska 
problem. Läraren är en faktor som spelar en central roll för elevers inställning och motivation 
till matematiska problem och då också till matematiken som ämne. Tidigare forskning ger 
generella beskrivningar på hur elever motiveras men studier som ger konkreta exempel upplevs 
vara en bristvara och Singh, Granville & Dika (2002, s. 323) menar att forskning kring yngre 
elevers motivation är begränsad. Det finns två inställningar till elevers motivation och det ena 
är att eleverna själva blir motiverade och att läraren inte behöver eller kan göra så mycket för 
att påverka elevers motivation. Den andra inställningen, som är den som detta arbete vinklas 
genom, är att läraren faktiskt har betydelse för elevers motivation och att läraren därför är en 
viktig del i arbetet med elevers motivation (Brophy, J. & Wentzel, K 2013, s.1)  
 
Till skillnad från den tidigare forskningen förväntas denna studie istället för generella 
beskrivningar ge konkreta exempel på hur lärare arbetar för att stärka elevers motivation i ämnet 
matematik. Genom att en grupp med lärare sätter sig och diskuterar ämnet förväntas detta leda 
till ett viktigt och rikt material som både vilar på vetenskaplig och erfarenhetsmässig grund. 
 

5 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare i en f-3 skola konkret arbetar för att 
stärka elevers motivation i ämnet matematik.  
 

- Hur arbetar lärare för att stimulera elevers motivation till ämnet matematik? 
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6 Metod 
Detta avsnitt ämnar presentera metoden för den empiriska undersökningen. Denna studie 
innefattar metoden gruppintervju. Denna metod används för att finna kunskap om hur lärare 
arbetar för att stärka elevers motivation i arbetet med matematiska problem. För att kunna 
identifiera i vilken omfattning som motivationsarbetet förekommer och för att ta reda på hur 
lärare resonerar kring elevers motivation i arbetet med matematiska problem användes intervju 
som metod.  
 

6.1  Forskningsetiska principer 
I arbetet med denna studie har några forskningsetiska principer tagits i beaktning. När man 
arbetar med forskningsarbete finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till som Vetenskapsrådet 
(2002) har tagit fram.  
 
Informationskravet går ut på att forskaren ska informera de som deltar i studien om 
forskningens syfte, individens uppgift och med vilka förutsättningar de deltar i studien. Alla 
som deltar ska informeras om att det är frivilligt att delta och att de när som helst har rätt att 
inte delta (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Informationskravet har i denna studie fungerat genom 
att alla deltagare för undersökningen har mottagit ett informationsbrev gällande studiens syfte 
(Bilaga 1). 
 
Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare själva har rätt att bestämma sin delaktighet och 
när som helst kan avbryta sitt deltagande. Deltagare i en undersökning måste ge sitt samtycke 
till att delta (Vetenskapsrådet 2002, s. 9–10) och i denna studie betydde detta att de fick skriva 
under förfrågan om att delta samtidigt som de fick ett informationsbrev om studiens syfte 
(Bilaga 1). 
 
Konfidentialitetskravet medför att alla uppgifter om alla som deltar i undersökningen ska 
tillvaratas på ett sätt som innebär att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Enskilda 
individer ska inte kunna identifieras av obehöriga (Vetenskapsrådet 2002, s. 12–13). I denna 
undersökning är samtliga deltagare, skolan och kommunen garanterad att allt material hanteras 
varsamt. Alla uppgifter som kan uppfattas som etiskt känsliga behandlas med försiktighet och 
ingen obehörig får ta del av dessa. Intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att enbart 
frågeställaren har tillgång till dessa.  
 
Nyttjandekravet betyder att de insamlade uppgifterna endast får användas i forskningssyfte. De 
får inte lånas ut eller nyttjas till att användas på andra sätt (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Detta 
krav uppfylls genom att all data enbart har använts i forskningssyfte och det garanteras genom 
att samtliga deltagare erbjudits att ta del av denna studie när den färdigställts.  
 

6.2  Fokusgrupp  
En fokusgrupp innebär att en gruppintervju genomförs där flera deltagare deltar, det finns 
diskussionsfrågor kring ett specifikt ämne eller område samt att fokus riktas på samspelet i 
gruppen. Att använda fokusgrupp som metod innebär alltså att intervjuaren presenterar ett antal 
frågor och ämnen som deltagarna diskuterar (Bryman 2016, s. 447; Eliasson 2013, s. 24–25). 
Syftet är inte att komma fram till en slutgiltig lösning och finna ett korrekt svar utan att olika 
uppfattningar förs fram och ventileras (Kvale & Brinkman 2014, s. 191). Denna undersökning 
avser vara kvalitativ och detta innebär att den frågeställning som presenteras vid fokusgruppens 
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intervju ämnar att med ett relativt ostrukturerat sätt kunna identifiera deltagarnas erfarenheter 
och hur de uppfattar ämnet som berörs av frågeställningen (Bryman 2016, s. 448).  
 
I denna undersökning är syftet att få kunskap om hur lärare i en f-3 skola konkret arbetar för att 
stärka elevers motivation i ämnet matematik. För att få underlag att svara på detta syfte 
arrangerades strukturerade frågor i användandet av metoden gruppintervju. I denna 
undersökning betyder det att den utvalda gruppen fick ett antal frågor om motivationsarbetet i 
ämnet matematik hos elever i år 1–3. 
 
Denna metod har valts för denna studie eftersom att den bidrar till att få vetskap dels om hur 
lärare i en f-3 skola arbetar för att stärka elevers motivation i ämnet matematik och för att få 
följa deras resonemang kring elevers motivation i ämnet. Gruppintervju som metod valdes för 
att få fram tankar som är gemensamma för den utvalda gruppen, för att bidra till att deltagarna 
lättare ska prata och diskutera samt för att i diskussionen identifiera saker som deltagarna har 
olika uppfattningar om (Larsen 2009, s. 85). Genom att använda gruppintervju får deltagarna 
möjlighet att utforska och diskutera varandras tankar och kan i och med det reflektera över och 
utöka sitt eget svar (Bryman 2016, s. 449). Deltagarna i studien har olika lång yrkesmässig 
erfarenhet samt skiljer sig åt i ålder vilket betraktas kunna bidra till att ge intressanta och 
varierande perspektiv. Förhoppningen med denna studie är att få fram många olika 
uppfattningar och arbetssätt hur lärare kan stärka elevers motivation i ämnet matematik. Denna 
metodform anses vara en bra metod för att få fram många olika åsikter (Bryman 2016, s.449).  
 

6.2.1 Urval för fokusgrupp 
Då studien syftar till att få kunskap om hur lärare i en f-3 skola arbetar för att stärka elevers 
motivation i ämnet matematik valdes endast en skola ut. Valet av skola gjordes utifrån 
bekvämlighetsval där skolan som valdes var bekant sedan innan och ansågs åtkomlig med tanke 
på restid och kontaktuppgifter. 
 
Då skolan var bekant sedan innan gick processen vidare med att ett mail skickades till tre lärare 
som undervisar i matematik i årskurs 1 (Bilaga 1). Syftet med att välja just dessa tre lärare 
handlade om att de skulle ingå i samma arbetsgrupp och därmed vara vana att samarbeta och 
samtala med varandra vilket bedömdes underlätta vid gruppintervjun och det bidrar till ett öppet 
samtalsklimat.  
 
Samtliga tillfrågade lärare svarade ja till att medverka i denna studie.  
 

6.2.2 Genomförande 
Gruppintervju var den första delen av den empiriska delen i denna studie. Intervjun 
genomfördes en eftermiddag med tre lärare som alla undervisar elever i årskurs 1, bland annat 
i ämnet matematik. Lärarna ingår i samma arbetslag på skolan och har därmed ett nära 
samarbete med varandra och är vana att diskutera olika frågor och åsikter med varandra. Denna 
form av gruppintervju har de däremot aldrig tidigare deltagit i tillsammans.  
 
Innan gruppintervjun formulerades tretton frågor vars syfte var att bidra till att besvara hur 
lärare i en f-3 skola kan arbeta och arbetar för att stärka elevers motivation i ämnet matematik 
samt för att få kunskap om hur lärare resonerar kring elevers motivation i ämnet matematik.  
 
Följande frågor utgicks från under gruppintervjun: 
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• Vad är motivation? 
• Hur länge har du arbetat som lärare?  
• Hur är det att undervisa i matematik i årskurs 1–3? 
• Kan du beskriva hur ett vanligt arbete kring ett område, tex klockan, ser ut?  
• Hur upplever du elevers motivation i matematiken? Skiljer den sig åt beroende på vilket 

område ni arbetar med?  
• Hur visar eleverna om de är motiverade? Omotiverade?  
• Kan du ge exempel på en elev som varit extremt motiverad? Omotiverad?  
• När/hur arbetar du med att motivera dina elever? I planeringen? På lektionen? Efter 

lektionen?  
• Vilka faktorer upplever du påverka elevers motivation?  
• Hur mycket kan du som lärare göra?  
• På vilket sätt upplever du att läroboken stimulerar elevers motivation? Använder du 

kompletterande uppgifter? Hur/vilka? 
• Hur upplever du att det fungerar att motivera till problemlösning?  
• Hur ställer sig eleverna till matematiska problem som de inte vet metod eller svaret på?  

 
Fokusgruppsintervjun startades med en introduktion där deltagarna fick information om 
arbetets och gruppintervjuns syfte, tankar kring metodval samt de forskningsetiska principerna. 
Innan ljudinspelningen av gruppintervjun startades fick lärarna möjlighet att ställa eventuella 
frågor eller lämna kommentarer vilket de svarade att de inte hade några. Intervjun genomfördes 
i ett klassrum sittande runt några bänkar där alla kunde se varandra och inspelningsanordningen 
placerades mitt på bordet framför lärarna för att alla skulle höras. Min roll som ledare 
förklarades och förtydligades med att ett antal frågor fanns förberedda och att dessa syftade till 
att stötta deras samtal och diskussion samt att önskat ämne skulle vara i fokus. Några frågor 
blev besvarade utan att direkt ställas och vissa frågor utvecklades utifrån lärarnas diskussioner 
genom ett förtydligande och bekräftande av deras uttalanden. Tiden för fokusgrupps-intervjun 
var totalt 60 minuter varav tio minuter av dessa var introduktion. 
 
Efter genomförandet av gruppintervjun transkriberades materialet för att få ett mer hanterbart 
material vid sammanställning och analys. Då lärarnas erfarenhet och resonemang var av 
betydelse för denna studie har inte alla detaljer tagits med vid transkriberingen. Upprepningar, 
pauser och oavslutade meningar har därför inte tagits med utan det är lärarnas flytande samtal 
och gemensamma resonemang som har betonats. Alla delar från gruppintervjun som ansågs 
vara av vikt för att kunna besvara studiens frågeställningar har tagits med.  
 

6.3 Analysmetod 
Analysen bygger på Ryan och Decis definition av inre och yttre motivation, Self-Determination 
Theory (Ryan & Deci 2000, s. 55). Den inre motivationen handlar om inneboende känslor och 
intressen som får en att agera (Ryan & Deci 2000, s. 60). Där räknas alla aktiviteter och 
situationer som på något sätt syftar till att stärka elevens trygghet, självkänsla, upptäckarglädje 
och drivkraft. Yttre motivation handlar om hur omvärlden stimulerar eleven till fortsatt lärande 
(Ryan & Deci 2000, s. 60) och den innefattar alla aktiviteter och situationer som på något sätt 
syftar till att stärka förväntningar på elever, de sociala relationerna och även ger en återkoppling 
på elevernas arbete.  
 
Med hjälp av de två kategorierna inre och yttre motivation delades lärarnas svar upp i två delar 
där den ena handlade om hur lärarna arbetade med faktorer som påverkar deras elevers inre 
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motivation som till exempel elevers förförståelse, och den andra om hur lärarna arbetade för att 
stimulera elevers yttre motivation som till exempel genom grupparbeten. Dessa två kategorier 
analyserades sedan med hjälp av en innehållsanalys och innebar i denna studie att analysfrågor 
användes för att identifiera teman och därmed kunna besvara denna studies syfte; att få kunskap 
om hur lärare i en f-3 skola arbetar för att stärka elevers motivation i ämnet matematik (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013, s. 147). Den första delen av analysen utgår således från den teoretiska 
utgångspunkten i examensarbetet; Self-Determination Theory. De teman som identifierades i 
det andra steget av analysen var följande: Undersöka orsak, förförståelse, anpassad nivå, 
varierande arbetssätt och relevans, grupparbete, bekräftelse samt anpassningar och 
hjälpmedel. Dessa teman kommer att utgöra underrubriker i presentationen av resultatet.  
 
Följande frågor användes för att analysera de två kategorierna av svar: 

- Vilka situationer eller aktiviteter beskrivs som motiverande? 
- I vilket steg och på vilket sätt i lektionsprocessen tar läraren hänsyn till uppgiften att 

motivera sina elever? 
 

7 Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras med fokus på det arbete som lärarna 
beskrivit som kan tolkas handla om elevernas inre motivation respektive yttre motivation. I de 
fall där beskrivning av lärarnas arbete med elevernas motivation skulle kunna placeras under 
båda rubrikerna har valet gjorts att presentera under den kategori som anses överensstämma 
bäst. Det blir därmed inga vattentäta skott mellan de två kategorierna när det gäller lärarnas 
arbete. 

 

7.1  Motivationsarbetet 
I stor utsträckning gav lärarna uttryck för att det mesta av motivationsarbetet var något som de 
planerade för, som skedde innan själva lektionstillfället. Att det fanns en genomtänkt plan och 
att uppgifter, arbetssätt och material hade syftet att motivera eleverna till att lära och expandera 
deras kunskap. Det fanns ändå tillfällen där lärarnas möjlighet att motivera eleverna skedde 
spontant under matematiklektionen eller vid andra tillfällen under skoldagen. Då menade 
lärarna att det var viktigt att man fångade upp elevernas tankar och passade på att synliggöra 
matematiken. Det kunde till exempel handla om att mäta långa virkningar eller att räkna ut 
saker vid olika lekar eller spel. Det är viktigt att hitta det där vardagssamtalet, ta vara på stunden 
och inte bara låta det passera obemärkt menade lärarna. Det är viktigt att man fångar elever i 
samtal och låter de utmanas i det matematiska samtalet för att på så vis kunna bedöma, bekräfta 
och stötta varje elevs lärande uttryckte lärarna. 
 
Lärarna menar också att det under lektionstid återkommande sker spontana anpassningar där 
lärarna läser av sina elever för att se hur mycket och vad de orkar samt när det är lämpligt att 
bryta av en aktivitet eller göra den på ett annat sätt. Det kan till exempel handla om att eleverna 
behöver röra på sig en stund för att orka med.  
 

7.1.1 Inre motivation 
Lärarna gav ofta uttryck för att det största arbetet med att stimulera elevernas motivation till 
ämnet matematik sker när läraren planerar sina lektioner. Att det är i förarbetet med val av 
material, upplägg och metod som lärarna i störst utsträckning gör motivationsarbetet.  
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Lärarna var överens om att när eleverna kommer till skolan i början av första klass så ligger det 
i princip latent hos eleverna att vilja lära sig. Ingen av lärarna kan minnas att de stött på en elev 
som från början helt enkelt inte vill lära sig. Däremot menade lärarna att motivationen måste 
underhållas för att den ska kännas lustfylld. Med olika sorters barn krävs olika sätt att arbeta. 
Vissa barn tycker att det är härligt att få räkna på i en matematikbok och se sida efter sida bockas 
av medan det för andra barn kan kännas övermäktigt med en tjock bok som aldrig tycks ta slut. 
 

Undersöka orsak 
Lärarna förklarade att det första man bör göra om eleverna inte känner sig motiverade till att 
arbeta med ett område är att ta reda på vad som ligger till grund för dessa känslor. Det är viktigt 
att eleverna känner att det är okej att säga till om något känns svårt och komplicerat. Att det 
sker en dialog mellan lärare och elev där eleverna upplever att de kan säga till när något är för 
svårt eller där eleven har svårt att se vikten av att lära sig det. 
 
Handlar bristen på motivation om att det är för svårt så är det viktigt att läraren går vidare och 
låter eleven prova på olika sätt och även erbjuder alternativa arbetssätt som eleven kan känna 
sig bekväm med. Lärarna gav uttryck för att utmaningen i matematik handlar om att förstå 
varför svaret blev som det blev. För att då motivera eleverna menade lärarna att de måste ha en 
förförståelse. Det är också viktigt att lärarna visar varför eleverna behöver kunskapen och varför 
det ska göra sig arbetet med att lära sig.  
  

Förförståelse 
Något som kan hämma elevernas motivation är alla de begrepp som de stöter på; fler, färre, 
större, mindre och så vidare. Det kan göra det svårt och oförståeligt, detta kan påverka 
motivationen negativt. Det är därför viktigt att man startar ett område från början och verkligen 
går igenom grundpelarna inom ett område. Det går till exempel inte att ge eleverna en 
problemlösningsuppgift på första dagen utan det är något som måste arbetas fram. De måste få 
träna på olika strategier, förstå vissa begrepp och utveckla en säkerhet i att arbeta självständigt. 
Lärarna menade att matematiken inte får bli ”över huvudet” på eleverna och för att känna 
motivation till att fortsätta måste eleven känna att den förstår. Varje område måste arbetas med 
ordentligt med en bra start där eleverna får skapa egna bilder av matematiken, diskutera, göra 
olika övningar och skapa sig en bra förförståelse.  
 
Lärarna pratade återkommande om att använda material som eleverna själva kan undersöka och 
använda sig av bildstöd och liknanden för att konkretisera kunskapen och för att få eleverna att 
verkligen förstå vad de arbetar med.  
  

Anpassad nivå 
Lärarna poängterade att det är viktigt att individanpassa uppgifter och se varje elev utifrån 
dennes behov, förutsättningar och förmågor. För de elever som tycker att det är svårt med 
matematiken behöver man begränsa uppgifterna så att de upplever det rimligt att orka med. På 
samma sätt måste fysiska hjälpmedel erbjudas elever som är i behov av detta. 
 
Uppgifterna måste vara anpassade så att de inte skrämmer eleverna och att man som lärare 
hjälper eleven att sätta upp tydliga mål. Det är också viktigt att man som lärare skapar ett öppet 
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klimat i klassrummet där eleverna förstår och accepterar att alla inte gör samma eller lika många 
uppgifter, att det är okej att man inte förstår och att man har rätt att fråga och öva. Elever som 
istället har väldigt lätt för matematiken och som känner stor motivation behöver fortsätta 
utmanas och stimuleras. Man gav exempel på elever som har fått ha matematiklektioner med 
en årskurs över sin egen och som stimulerades med mer material, svårare böcker och mer 
komplicerade uppgifter.  
 

Varierande arbetssätt och relevans 
Lärarna gav ofta uttryck för att matematikundervisningen måste vara varierande och eleverna 
behöver få använda olika sinnen och intryck för att motiveras och lära. Att illustrera olika 
matematiska begrepp som till exempel fler och färre för att ge eleverna kunskapen visuellt. 
Detta menar man är särskilt viktigt med de elever som inte har svenska som förstaspråk och 
som inte kan relatera begreppen till något. Det är viktigt att fånga vardagsmatematiken och ge 
eleverna möjlighet att se att matematiken har en funktion i deras liv. Man behöver påminna 
eleverna om att reflektera över vad de har för nytta av det området man arbetar med och varför 
man behöver kunna det. Om de förstår nyttan av matematiken tänkte lärarna att de blir mer 
motiverade att lära sig. Ett exempel på när de verkligen känner att de har nytta av ett område är 
när de arbetar med klockan. Man upplevde att i princip alla elever är nyfikna på klockan sen 
tidigare och vill veta hur lång tid det är kvar till olika aktiviteter och vilken tid de får gå på rast 
och så vidare. Lärarna förklarade detta med att det blir något vardagligt och högst naturligt 
vilket med automatik gör det enklare för eleverna.  
 
Eleverna får genom lek, skapande och samarbetsövningar möjlighet att befästa kunskap och 
verkligen öva på varje område. Lärarna menade att eleven ska känna sån stimulans att de har 
svårt att lägga ner pennorna och verkligen vara jättesugna på att jobba vidare. De tycker ju ofta 
inte att det är matematik när vi leker och diskuterar utan det är ju ”bara kul” så de blir så sugna 
på att arbeta i boken sen. Lärarna gav uttryck för att eleverna blir mer motiverade när de känner 
sig säkra på uppgifterna. 
 
Lärarna gav också uttryck för att de tror att det händer något med elevers inställning till 
matematiken om man släpper det praktiska arbetet. Det blir svårt att förstå sig på när det enbart 
blir teoretiskt i en bok eller på ett papper. Lärarna upplevde att det istället är lustfyllt för 
eleverna att arbeta praktiskt och att lärarna ofta tar till den praktiska matematiken för att 
motivera eleverna och för att få de att förstå. Lärarna ger exempel på att de har arbetat med 
sagan om mattehäxan Grizelda. Häxan Grizelda har i varje kapitel något praktiskt problem som 
hon behöver hjälp från eleverna med och detta menade lärarna sätter igång barnens nyfikenhet 
och engagemang vilket i sig motiverar barnen. Läraren kan då välja mellan olika förslag på hur 
man ska jobba med problemet och man arbetar väldigt praktiskt. Lärarna gav ofta uttryck för 
att det är viktigt att eleverna får arbeta med många olika sinnen. Om eleverna får arbeta praktiskt 
utvecklas ofta en större förståelse för matematiken. Lärarna gav exempel på att när de jobbar 
med klockan kan de som ett inledande skede få ”känna” på tiden. Eleverna får göra olika 
uppdrag för att känna hur lång tid vissa saker tar eller hur lång en minut är. Man gav uttryck för 
att det är viktigt att eleverna får känna matematiken i kroppen. 

7.1.2 Yttre motivation 
Matematiken har blivit ett statusämne enligt lärarnas upplevelse. Många tycker att det är viktigt 
att vara bra på matematik och detta påverkar många elevers motivation tror lärarna. Eleverna 
vill förstå, komma vidare och få bekräftelse på att de kan. Motivationen finns där från början 
om eleverna upplever det som viktigt.  
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Grupparbete 
Genom grupparbete kan eleverna stimuleras berättade lärarna. Genom att samarbeta, 
kommunicera och utmana varandra drivs de av varandras kunskap, engagemang och 
förväntningar. Ofta får eleverna arbeta i par, med syftet att större grupper riskerar att alla inte 
är aktiva, och dessa par anordnas efter behov och tillfälligt mål. Vissa gånger sätts elever som 
befinner sig på ungefär samma nivå ihop, för att få ett likvärdigt och jämställt samarbete där 
uppgifter kan anpassas efter gruppens nivå. Andra gånger sätts par ihop med elever på olika 
nivå, då med syfte att den ”starkare” eleven ska hjälpa den ”svagare” eleven vidare. Detta 
menade man dock är en balansgång och det är viktigt att läraren är lyhörd och ser till så att den 
”starkare” eleven inte tröttnar. I vissa fall arbetar lärarna i helklass och låter eleverna lyssna på 
varandras resonemang och på så vis lära av varandra och se att det finns olika vägar att komma 
fram till ett svar. Det är viktigt att få kunskapen på olika sätt menade man. Den yttre 
motivationen ligger då i det sociala och att eleverna i grupparbetet måste leva upp till varandras 
förväntningar för att på så vis bli bekräftade eller bestraffade av sitt beteende och engagemang. 
 
Lärarna uttryckte också att eleverna i princip bara jobbar enskilt när de ska befästa kunskapen, 
när de behöver klura själva eller när lärarna behöver göra en bedömning av elevens kunskap. 
 

Bekräftelse 
Det är viktigt att man blir sedd och att läraren bekräftar elevernas arbete och visar en förståelse 
för att elever kan tycka att det är tungt att arbeta fortsatte lärarna. Eleverna behöver höra att de 
har gjort rätt och många elever söker själva efter denna bekräftelse från läraren. Lärarna menade 
också att det är viktigt att eleverna känner att lärare och kompisar tycker att det är okej att tycka 
att det är svårt och de använder olika sätt för eleverna att få uttrycka sig kring sitt lärande. Med 
ett öppet klimat menade lärarna att eleverna förstår att det är okej att befinna sig på olika platser 
och de kan berätta, visa och lära av varandras tankar kring olika matematiska uppgifter. Det blir 
som en bekräftelse som pågår hela tiden och lärarna upplevde att motivationen främjas om 
klimatet i klassrummet säger att det är okej att vi befinner oss på olika nivåer och att jag kan 
berätta utifrån mig och min förmåga. 
 
Genom att använda sig av olika sätt för att stimulera sina elever och bekräfta att de har gjort en 
kraftansträngning och ett bra arbete menade lärarna att de främjade elevernas motivation. En 
lärare beskrev hur hen använde sig av klistermärken som sattes på varje avklarad sida i 
matematikboken för en elev för att bekräfta och motivera. Lärarna pratade också om kollektiva 
belöningar som till exempel stjärnor framme på tavlan vid flitigt arbete eller liknande 
belöningar som också förekom för att motivera och stimulera. 
 

Anpassningar och hjälpmedel 
Lärarna uttryckte också att eleverna vars skrift- och talspråk inte ligger på samma nivåer kan 
påverka motivationen negativt. Det blir jobbigt när kompisarna förstår men inte jag och detta 
kan leda till att elever ger upp. Detta handlar då också om den yttre motivationen då eleverna 
hämmas av att känna sig sämre än det kollektiva, i detta sammanhang klassen. Då måste 
anpassningar sättas in för att detta inte ska påverka elevers motivation negativt.  
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Dessutom kan fysiska svårigheter också dra ner motivationen som till exempel om det är en 
kraftansträngning att enbart hålla i en penna då kan motivationen påverkas negativt. Därför 
måste elever också erbjudas olika hjälpmedel om de har ett behov av det som till exempel hjälp 
med ”penngreppet” menar lärarna.  
 
Anpassningar och hjälpmedel kan också tolkas som faktorer som berör den inre motivationen, 
se avsnitt ”anpassad nivå”. 
 

7.2 Sammanfattning av resultat 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare i en f-3 skola konkret arbetar för att 
stärka elevers motivation i ämnet matematik, hur de kan stimulera elevers motivation till ämnet 
matematik samt hur de resonerar kring detta. Nedanstående avsnitt ger en sammanfattning av 
denna studies resultat. 
 
Vid intervjun med fokusgruppen framkom det att lärarna ansåg att elevernas förförståelse är 
viktig för motivationen i ämnet matematik. Att det skapas en matematisk grund som sedan 
byggs på allteftersom elevernas matematiska kompetens utvecklas. Eleverna behöver känna en 
säkerhet i ämnet och varje område måste arbetas med ordentligt så att eleverna har möjlighet 
att skapa en bra förståelse. Genom att erbjuda eleverna att arbeta med olika sinnen och leka, 
skapa samt samarbeta med varandra kan eleverna motiveras och lära sig, uppgifterna måste 
varieras och kunskapen behöver befästas på olika sätt. Vidare menar lärarna att uppgifterna 
måste anpassas efter varje elev och uppgifterna ska ligga i elevernas proximala utvecklingszon. 
Uppgifterna ska inte skrämma eleverna utan de ska vara anpassade så att eleverna upplever att 
de kan klara av de samt att eleverna utvecklas och drivs framåt i sin matematiska kompetens. 
Lärarna menar också att det är viktigt med tydliga mål och att eleverna förstår vikten av att 
kunna matematiken, att de kan se matematiken i vardagen och därmed känna sig motiverade 
till att lära sig.  
 
Dessutom behöver läraren arbeta med klassrumsklimatet och skapa en miljö som är 
accepterande och där eleverna respekterar varandras och sina egna olikheter. Genom samarbete, 
kommunikation och utmaningar menar lärarna att eleverna drivs av varandras kunskap, 
engagemang och förväntningar. Läraren måste också visa att det är okej med olika kunskap och 
att varje elev blir sedd, bekräftad och accepterad. Läraren måste erbjuda olika hjälpmedel där 
det behövs för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska känna sig kompetenta och 
motiverade. 
 

8 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras denna studies resultat och metod. Först diskuteras de resultat som 
framkommit med koppling till den litteratur som beskrivits i bakgrundsavsnittet. Diskussionen 
bygger på Ryan & Decis (2000) definition om inre och yttre motivation, Self-Determination 
Theory. Efter det följer en metoddiskussion där genomförandet av denna studie diskuteras. 
Diskussionen avser besvara denna studies syfte; att få kunskap om hur lärare i en f-3 skola 
arbetar för att stärka elevers motivation i ämnet matematik samt besvara frågeställningen om 
hur lärare kan stimulera elevers motivation till ämnet matematik och hur lärare resonerar kring 
elevers motivation i ämnet matematik. Avslutningsvis diskuteras de begränsningar och 
förutsättningar som valet av denna metod medfört.  
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8.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen sorteras med hjälp av rubriker om inre och yttre motivation, under dessa 
rubriker används sedan de underkategorier som återfinns i denna studies bakgrund och det 
övergripande resultatet som framkommit genom studien diskuteras under passande rubrik.  
 
Genom undervisningen i matematik ska eleverna motiveras och ges möjlighet att utveckla sin 
fulla potential (Skolverket 2016, s. 14). I både skollagen (SFS 2010:800 och i Lgr 11 
(Skolverket 2016, s. 21) framgår det att skolan har i uppgift att stimulera elevers motivation, 
stödja deras utveckling och lust att lära samt att utmana och stimulera sina elever genom 
undervisningen.  
 

8.1.1 Inre motivation 

Motivation och säkerhet 
Lärarnas engagemang och erfarenheter kring elevers motivation i ämnet matematik är tydlig 
vid fokusgruppsintervjun. Många paralleller går att dras mellan lärarnas erfarenheter och det 
som denna studie beskriver om motivation i avsnittet bakgrund. Lärarna talar återkommande 
om vikten av att förstå och ha en förförståelse innan de går vidare med en uppgift. Att det är av 
stor vikt att eleverna har en kunskapsgrund att stå på innan läraren ger de nya uppgifter och att 
matematiken inte ska bli ”över huvudet” på eleverna. Eleverna känner en osäkerhet inför att ta 
sig an uppgifter som känns obekanta och detta påverkar motivationen negativt (Jäder, J., 
Sidenvall, J., & Sumpter, L. 2016). Därför är det av största vikt att lärare arbetar med elevernas 
sätt att ta sig an och också deras inställning när de bemöts av olika uppgifter och arbetssätt. 
Eftersom att säkerheten verkar vara en faktor av betydelse för elevers motivation behöver lärare 
stötta eleverna och arbeta för att de ska vara bekväma med nya utmaningar. Dessutom bör 
uppgifter vara utformade så att eleven har en förförståelse som är tillräcklig för att förstå 
innehållet och uppgiften men de behöver en säkerhet i att arbeta utforskande och prova nya 
saker. 
 
Lärarna pratar om att ta till sig kunskap på olika sätt och att detta är en förutsättning för att få 
alla elever att förstå. Detta går att jämföra med de generella diskussioner om motivation och 
säkerhet som Sumpter (2009, s. 24) och Bishara (2016, s. 10–11) formulerar i sina avhandlingar. 
Där diskuterar de bland annat att elever behöver känna en säkerhet i sin egen förmåga för att 
känna motivation och att eleven behöver uppleva att det finns en chans att genomföra en 
uppgift. Om eleverna inte har en grund att bygga vidare på blir uppgiften ”över huvudet” på de 
och deras säkerhet i att ta sig an uppgifter blir påverkad och skapar en osäkerhet. Lärarna 
poängterar vikten av att individanpassa uppgifter och att möta varje elev efter behov, 
förutsättningar och förmågor. Att fånga upp eleverna där de är och bygga vidare på den kunskap 
de redan besitter. Detta för att de ska känna att det är rimligt att orka med uppgifter samt att 
stärka deras säkerhet och motivation i ämnet matematik. Uppgifter behöver alltså vara 
individanpassade och eleverna måste lära sig grunden kring ett område innan de går vidare. Att 
arbeta med varje område steg för steg där man börjar smått och sedan bygger vidare på den 
befästa kunskapen menar lärarna motiverar eleverna. Läraren måste arrangera uppgifter som 
ligger i elevernas proximala utvecklingszon.  
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Slutsats 
Elevers osäkerhet påverkar motivationen negativt och därför är det viktigt att läraren i sin 
planering tar hänsyn till elevers förståelse och säkerhet till att ta sig an nya uppgifter menar 
deltagarna vid fokusgruppsintervjun, Sumpter (2009, s. 28) samt Bishara (2016, s. 10–11). Rent 
konkret kan detta innebära att man låter eleverna arbeta praktiskt med matematiken och får 
använda olika sinnen för att utforska och befästa kunskap. Lärarna betonar också vikten av att 
eleverna får känna matematiken i kroppen för att de dels ska förstå matematiken men också 
stärka deras säkerhet i sin matematiska förmåga. Genom att undersöka och utforska 
matematiken men olika sinnen stärks elevernas säkerhet och därmed också deras motivation. 
 

Motivation och självkänsla 
Elevers motivation påverkas av deras emotionella tillstånd, syn på sin egen förmåga och deras 
mål beskriver Sumpter (2009, s. 24). Lärarna ansåg att det är viktigt att varje elev ses från 
dennes behov, förutsättningar och förmågor för att de ska känna motivation. Alltså menar 
lärarna i likhet med Sumpter (2009, s. 24) att man i sin planering av matematiklektioner måste 
ta hänsyn till detta för att eleverna ska känna motivation. Om elever bemöts utifrån sina egna 
förutsättningar underlättar detta deras möjlighet att känna motivation till att lära och ta sig an 
uppgifter. Sumpter (2009, s. 32) menar att undervisningen måste erbjuda inlärningsmiljöer som 
möjliggör för elever att utveckla en tilltro till sin egen förmåga och tro på sitt matematiska 
resonemang och detta arbete innefattar att arbeta med elevers självkänsla. Genom att erbjuda 
olika arbetssätt kommer undervisningen att passa olika elever och elevers självkänsla kan 
stärkas genom att inlärningsmiljöerna anpassas till deras intresse och behov. Genom att använda 
situationer och anpassa miljöer kan elevers självkänsla stärkas, säkerheten till uppgiften ökas 
och detta påverkar då deras motivation och inställning till uppgifter (Jäder, J., Sidenvall, J., & 
Sumpter, L. 2016; Skolverket 2013:26).  
 
Genom återkoppling, bekräftelse och ett tydligt uttalat mål kan uppgifter och elevers lösningar 
bli mer effektiva och detta kan i sin tur leda till ökad självkänsla (Hattie & Timperley 2007, s. 
84:87) och eleverna kan utveckla en tilltro till sin egen förmåga (Sumpter 2009, s. 32).  

Slutsats 
För att stimulera och locka eleverna till att arbeta, utmana sig själva och utveckla sina 
matematiska kompetenser kan läraren använda olika metoder. Med hjälp av att arbeta grundligt 
med olika områden och låta eleverna undersöka varje område noggrant stärker lärarna elevernas 
självkänsla, deras kompetens och därmed också deras motivation. Matematiken blir förståelig 
och varje elevs kunskapsresa prioriteras och respekteras. Genom att stärka elevers syn på sin 
egen förmåga gynnas elevernas motivation. Detta arbete kan ske genom att eleverna får känna 
att de lyckas med uppgifter och att de bemästrar de uppgifter som tilldelas dem. 
 

Motivation, inspirerande utmaningar och konkret material 
Lärarna pratar återkommande om att individanpassa uppgifter samt att utmana och stimulera 
elever till att fortsätta utvecklas. Att eleverna måste tycka att det finns något viktigt i det som 
de lär sig och att de förstår varför de ska lära sig ett visst område, vilket syfte det har i deras liv. 
Att lärarna ofta måste visa olika matematiska kompetensers funktion i samhället. Detta kan 
kopplas till att matematiska problemlösningsuppgifter behöver vara utformade på ett sådant sätt 
att eleven upplever kunskapen och arbetet som viktig samt att det behöver kännas inspirerande 
och utmanande för eleven (G. Walter & Hart 2009, s. 170; Rajotte, Marcotte & Bureau-
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Levasseur 2016, s. 2389). Det är alltså viktigt att läraren hjälper eleverna att se vardagen i 
matematiken och att hitta matematiken i vardagen. Genom att bygga vidare på spontana 
funderingar från eleverna eller att visa att matematiken går att använda utanför boken menar 
lärarna att eleverna motiveras och ser vikten av att kunna matematik.  
 
Lärarna betonar att det också är viktigt att man uppmärksammar de elever som har väldigt 
mycket motivation till matematiken och underhåller denna motivation samt stimulerar eleverna 
till fortsatt lärande. Detta kan ske med hjälp av mer material, svårare böcker och mer 
komplicerade uppgifter. De beskriver också att det finns en risk i att ”starkare” elever tröttnar 
om det ligger på för lätt nivå för dem och att det inte utmanar dem.  
 

Slutsats 
För att inspirera sina elever behöver eleverna erbjudas en varierande matematikundervisning 
och att praktiskt arbete gör undervisningen mer förståelig och konkret för eleverna. Eleverna 
blir ofta motiverade när praktiska eller estetiska uppgifter erbjuds. Detta kan innebära att 
använda material som till exempel sagor eller liknande för att genom dessa motivera eleverna 
och det är viktigt att matematiska uppgifter konkretiseras. Det är av betydelse att lärare finner 
material som erbjuder sådana arbetssätt och därigenom hjälpa eleverna att motiveras och känna 
lust till att ta sig an uppgifterna. 
 
 

8.1.2 Yttre motivation 

Motivation, förväntningar och sociala relationer 
Inställningen till matematikämnet är något som lärarna menar kan påverka elevernas motivation 
och de anser att matematiken har blivit ett statusämne vilket innebär att många tycker att det är 
viktigt att vara bra på matematik och därmed upplever lärarna att eleverna vill lära sig samt 
utveckla sina matematiska förmågor. Lärarna menar att om eleverna tycker att det är viktig så 
blir de automatiskt mer motiverade. Detta är alltså en social kontext, samhället upplever 
matematiken som viktigt och detta påverkar elevernas inställning. Detta kan lärarna ha svårt att 
påverka men genom att själva lägga vikt på ämnet och visa dess användbarhet kan denna 
inställning kvarstå.  G. Walter och Hart (2009, s. 170) menar också att elevers motivation kan 
finnas i sociala kontexter vilket här verkar stämma överens med lärarnas uppfattning. På samma 
sätt kan elevers beteende och motivation påverkas av omgivningens press och känslor så som 
skuld och skam påverkar hur de beter sig menar Ryan och Deci (2000, s. 62). Läraren kan 
genom att arbeta med klassrumsklimatet bidra till att eleverna påverkar varandra positivt. 
Lärarna pratar återkommande om att det måste vara ett öppet klimat där olikheter accepteras 
och värderas. Lärarna måste också skapa uppgifter som tränar eleverna i att arbeta med en 
uthållighet och arbetet med uppgiften behöver prioriteras minst lika högt som den färdiga 
produkten. I Schoenfeld undersökning (1992, s. 70) framkom det att eleverna gav upp om det 
inte inom en kortare period kunde framställa en färdig produkt. Det är av stor vikt att lärarna 
konstruerar undervisningssituationer som motiverar eleverna att genomföra arbetet utan att 
direkt komma fram till ett korrekt svar. 
 
Upplevelsen om att elever stimuleras genom grupparbeten och genom att samtala, 
kommunicera och utmana varandra delar både lärarna och resultatet från G. Walters och Harts 
(2009, s. 170) undersökning. G. Walter och Hart (2009, s. 170) menar att elevernas 
kommunikation och samarbete kan driva arbetet med matematiska uppgifter framåt och att de 
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genom dessa arbetssätt motiveras av varandras engagemang, förväntningar och kunskaper. I 
praktiken innebär detta att elever stimuleras av att arbeta tillsammans och lärarna menar att 
detta grupparbete måste vara genomtänkt och att grupperna ska ordnas så att samtliga deltagare 
är aktiva och att det blir en gynnsam utmaning för samtliga parter. Genom att variera 
gruppkonstellationen kan läraren använda elevers kunskaper på olika sätt beroende på syftet. 
Genom att ha elever på ungefär samma nivå kan de genom varandras kunskap utvecklas och 
komma längre än vad de hade gjort på egen hand. Om läraren istället behöver stötta ”svagare” 
elever och hjälpa de med att hitta en drivkraft kan ”starkare” elever användas för att visa 
engagemang och stötta upp. Genom grupparbeten kan eleverna utmana, engagera och överträffa 
varandra vilket kan leda till att de anstränger sig mer än vad de hade gjort vid individuella 
aktiviteter (Durik & Eccles 2006, s. 33). 
 

Slutsats 
Om eleverna upplever kunskapen som viktig blir de mer motiverade, därmed spelar 
matematikämnets status en viktig roll i undervisningen. Detta innebär att också lärarens 
inställning och attityd till matematikämnet spelar en viss roll för elevernas motivation. Det är 
också viktigt att läraren arbetar för att det i klassrummet ska vara ett tillåtande klimat och att 
eleverna ställer realistiska förväntningar på undervisningen. Detta kan innebära att läraren är 
tydlig med hur den vill att undervisningen ska gå till, vilka mål de strävar mot och hur elevernas 
kunskap kommer att bedömas. Det är också viktig att det är en så pass god dialog i klassrummet 
att eleverna upplever att olikheter accepteras och värderas och att eleverna arbetar på olika nivå. 
 
Undervisningen måste konstrueras så att arbetet och ansträngningen prioriteras och att eleverna 
ser att alla uppgifter inte har ett givet och enkelt svar.  
 
Grupparbeten kan verka motiverande men de kan också hämma elever som inte känner att de 
kan bidra eller inte vill ta plats i gruppen. En del elever kan motiveras av att arbete genom 
grupparbeten och stimuleras av sina gruppmedlemmars kunskaper och förväntningar. Det finns 
dock en risk att elever känner sig begränsade och obekväma med att arbeta i grupp och i dessa 
fall kan deras motivation påverkas negativt. Lärare måste därför anpassa arbetsformerna efter 
sin elevgrupp och ta hänsyn till att elever fungerar olika.   
 

Motivation och återkoppling 
Lärarna pratar återkommande om att bekräftelsen är en del av arbetet att motivera sina elever. 
Att de använder olika metoder för att bekräfta olika elever och att vissa elever behöver mer 
bekräftelse än andra. Eleverna behöver höra att de gjort ett bra jobb och att de är på rätt väg. 
Hattie och Timperley (2007, s. 84) menar att beröm och belöningar på elevernas arbete ger 
mindre effekt än vägledning. De menar att eleven behöver vägledning i hur en uppgift ska göras 
mer effektiv istället för att få höra beröm (Hattie och Timperley 2007, s. 84). Denna upplevelse 
verkar lärarna i fokusgruppsintervjun inte hålla med om. De upplever istället att det är viktigt 
att eleverna känner sig sedda och att de får höra att de gjort rätt. Lärarna ger eleverna respons 
och beröm när detta efterfrågas och lärarna upplever att detta är motiverande för eleverna. Ryan 
och Deci (2000, s. 60) menar, i likhet med de intervjuade lärarna, att elever kan motiveras av 
att få bekräftelse av lärarna och båda parterna nämner dessutom att elever också kan motiveras 
att göra en uppgift på grund av att denne är rädd för konsekvenserna vilket inte lärarna nämnde 
något om.  
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Däremot verkar lärarna överens om att det är viktigt att eleverna vet vad de kan, vad de har lärt 
sig och vart de är på väg. Detta stämmer då överens med det Hattie och Timperley (2007, s. 86) 
uttrycker. Lärarna pratar om vikten av att ha ett mål och om att repetera och öva för att befästa 
kunskap och för att kunna gå vidare. För att stötta elever i deras utveckling är det viktigt att ha 
ett tydligt uttalat mål anpassat efter en lämplig utmaningsnivå för eleven menar både lärarna 
samt Hattie och Timperley (2007, s. 87). 
 

Slutsats 
Det är viktigt att bekräfta elevernas ansträngning och utveckling. Bekräftelsen upplevt 
motiverande och läraren kan på olika sätt bekräfta eleverna. Det finns olika uppfattningar om 
hur denna bekräftelse ska se ut men att vägleda och bekräfta elever är något som upplevs 
motivera och därmed bör lärarna göra detta.  
  

8.1.3 Avslutande reflektion 
Det som kan ifrågasättas med dessa diskussioner är hur detta arbete ska kunna kan ske med 
varje enskild elev. Det finns många svårigheter i dagens skola som kan hindra detta arbete och 
som kan resultera i att alla elever inte känner sig motiverade och att elever därigenom inte når 
målen. Det finns en praktisk problematik i att försöka individanpassa uppgifter i en klass med 
ungefär 21 elever där stor del ännu inte behärskar det svenska språket och där tid och resurser 
är en bristvara. Det kan också ifrågasättas huruvida samtliga lärare har tillräcklig kunskap om 
varje elev i sin elevgrupp för att kunna genomföra dessa undervisningsmetoder. Lärarna var lite 
inne på hur de fått anpassa undervisningen för elever som inte har svenska som förstaspråk men 
frågan om det görs tillräckligt är ändå aktuell. Det är i alla fall tydligt att det krävs ett stort 
engagemang samt en kreativ och bred kunskap hos de lärare som förväntas motivera och 
undervisa elever i ämnet matematik. 
 
Ännu en del av skolans organisation som kan ifrågasättas är huruvida det är lämpligt att dela in 
klasser utifrån elevers biologiska ålder. Det kan tänkas enklare att individanpassa uppgifter för 
stora elevgrupper om elevgruppen istället sätts samman utifrån aktuell kunskap. 
 

8.2 Metoddiskussion 
I denna studie valdes den kvalitativa metoden att genomföra en intervju i fokusgrupp. Genom 
att använda intervju i fokusgrupp var syftet att få fram gemensamma tankar för den utvalda 
gruppen och genom gruppens diskussion samla information för att besvara studiens syfte och 
frågeställning. Fokusgruppen syftade till att deltagarna genom varandras erfarenheter skulle 
bredda och stärka var och ens deltagande och berättelse om sin egen upplevelse. Fokusgrupp 
kan vara fördelaktigt för att deltagarna många gånger ger ett vidare svar än vad enskilda 
intervjuer hade gjort (Larsen 2009, s. 85).  
 
I varandras reflektioner kunde lärarna komma på saker som de annars kanske inte hade tänkt 
på (Bryman 2016, s. 449). Valet av att genomföra studien med hjälp av intervju i fokusgrupp 
kan därför ha påverkat resultatet positivt genom att deltagarna har påverkat varandras svar och 
kommentarer på ett sätt som kan anses ha breddat deras svar.  
 
Att deltagarna påverkas av varandra kan förutom att ha en positiv inverkan kan också vara 
negativt då det finns en risk med att deltagarna låter sig påverkas av varandras åsikter (Frey 
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1991, s. 183; Wibeck 2010, s. 152). Deltagarnas egna åsikter kan vid gruppintervjun påverkas 
mer än om enskilda intervjuer hade använts och risken finns att de svarar så som de tror att 
kollegorna hade svarat eller håller med om saker som någon annan deltagare sagt utan att det 
svaret kanske stämmer överens med hur läraren faktiskt arbetar. Genom att välja deltagare som 
sedan tidigare känner varandra och som är vana att diskutera yrkesrelaterade frågor med 
varandra önskades denna risk minskas och vid intervjutillfället upplevdes lärarna kunna hålla 
med varandra men också ge uttryck för att man fokuserar på olika saker och arbetar på olika 
sätt. Svagheten med att deltagare sedan tidigare känner en trygghet till varandra och har en god 
relation kan vara att deltagarna inte säger emot varandra för att bibehålla den goda relationen 
(Wibeck, 2010, s. 65). Risken finns att egna åsikter dämpas ner och att deltagarna väljer att inte 
ifrågasätta eller säga emot varandra för att inte skada den goda relationen. Då det i intervjun 
efterfrågades olika exempel på hur man som lärare kan arbeta för att motivera sina elever anses 
denna risk särskilt stor men trots denna risk uppfattades klimatet i denna grupp vara mycket 
öppet och tillåtande därför anses resultatet ändå giltigt.    
 
Att använda endast tre deltagare vid intervjun syftade till att ge samtliga deltagare talutrymme, 
bidra till ett öppet tillåtande klimat och minska risken för att dominanta personer tar över. 
Lärarna har själva uttryckt en trygghet med varandra och tror inte att de påverkas negativt av 
varandras deltagande (Wibeck 2010, s. 31). Samtliga deltagare var aktiva och även om några 
tog mer taltid än andra upplevdes alla få göra inlägg när så önskade. Dock hade det varit 
intressant att använda flera olika fokusgrupper för att tydligare kunna visa på skilda 
uppfattningar och diskussioner. 
 
Att enbart använda fokusgrupp som metod och inte komplettera med någon annan typ av metod, 
som till exempel observation, kan ses som en svaghet i denna studie. Dock gjordes 
bedömningen om att studiens syfte och frågeställning kunde besvaras med hjälp av enbart 
fokusgruppsintervjun och syftet med att genomföra en observation som komplettering ansågs 
inte bidra till fler svar än de som redan framkommit.  
 
Valet av att använda ljudinspelning vid fokusgruppsintervjun kan ses både som en svaghet och 
en styrka i studien. Svagheten kan vara att deltagarna blir hämmade av att bli inspelade och 
styrkan är att risken för att missa anteckningar minskas. Dessutom anses det som en styrka i att 
använda ljudinspelning då transkriberingen av intervjun kan ges mer tid och bli mer detaljerad 
än om den skett med löpande protokoll vid intervjutillfället (Eliasson 2013, s. 17). Vid 
transkriberingen finns en medvetenhet om att materialet tolkas och risken med detta har 
hanterats genom att resultatet har sammanfattats så sakligt och korrekt som möjligt.  
 
Min passiva roll i fokusgruppsintervju anses inte ha medfört någon negativ påverkan på 
deltagarna. De verkade inte vara i behov av min bekräftelse utan de diskuterade sinsemellan. 
De kommenterade och bekräftade varandras erfarenheter och tankar. Den enda gången de vände 
sig till mig var när de ansåg sig diskuterat klart en fråga och önskade en ny för vidare diskussion. 
Detta anses vara en styrka i studien då stämningen och samtalen kändes öppna och bekväma 
vilket kan ha bidragit till ett trovärdigt resultat. 
 

8.2.1 Validitet och reliabilitet 
Detta avsnitt syftar till att diskutera denna studies validitet och reliabilitet. En studie kan anses 
som mer eller mindre trovärdig och för att undersöka studiens trovärdighet används begreppen 
validitet och reliabilitet.  
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När studiens validitet diskuteras, kontrolleras det om undersökningen mäter det den syftar till 
att mäta. Studien bedöms som giltig utifrån att lämpliga metoder för att mäta det studien syftar 
till att mäta har använts och att studiens frågeställning är tydlig samt att den insamlade 
informationen kontrolleras som sann och riktigt (Eliasson 2013, s. 16). För att stärka denna 
studies validitet har intervjufrågorna skapats från studiens bakgrund, syfte och frågeställning. 
Intervjun i denna studie genomfördes med tre lärare som arbetat olika länge inom yrket men 
som var och en uttryckt en trygghet och själva inte tror att de påverkas negativt av varandras 
deltagande.  
 
I denna studie genomfördes en fokusgruppsintervju med totalt tre deltagare. Det låga 
deltagarantalet kan ses som en svaghet i studien men då syftet var att få kunskap om hur lärare 
i en f-3 skola konkret arbetar för att stärka elevers motivation i ämnet matematik och inte ge 
något slutgiltigt korrekt svar på frågan om elevers motivation ansågs detta tillräckligt. Det är 
möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om fler deltagare och fler skolor deltagit i studien. 
Även om resultatets omfattning kan ifrågasättas anser studiens validitet stärkas av att studien 
mäter det den syftar till att mäta. Lämpliga metoder har använts och genom tydligt formulerade 
och genomtänkta intervjufrågor har lärarna fått möjlighet att reflektera och diskutera på ett 
sådant sätt att deras svar bidragit till att besvara denna studies syfte och frågeställningar 
(Eliasson 2013, s. 16). Studiens validitet stärks också av att det insamlade materialet från 
fokusgruppen gav en bra bild av de uppfattningar och erfarenheter som deltagarna har om 
elevers motivation i ämnet matematik. 
 
Reliabiliteten handlar istället om ifall om studien går att lita på och att den är så pass tydlig att 
den går att göra om, under liknande förutsättningar, och resultatet skulle då bli detsamma 
(Eliasson 2013, s. 14). Reliabiliteten är viktig för att studien ska kunna kontrolleras av andra 
och om detta inte är möjligt kan studiens trovärdighet och slutsatser ifrågasättas (Eliasson 2013, 
s. 15). Intervjun har därför spelats in med ett ljudupptagningsprogram och anteckningar har 
skrivits så att samtliga inlägg i intervjun i efterhand kan kontrolleras och på så vis minskar 
också risken för missförstånd (Eliasson 2013, s. 17). Materialet är tolkat och trots att intervjuns 
resultat är av väldigt tydlig och konkret karaktär som inte lämnar speciellt mycket utrymme för 
missförstånd kan detta vara en svaghet i denna studie. Tolkningsutrymmet anses dock som 
väldigt litet. Frågorna för intervjun har också preparerats för att minimera risken för eventuella 
missuppfattningar.  
 
Genom att återkommande komma tillbaka till samma begrepp vid fokusgrupps-intervjun, alltså 
motivation, ökar studiens reliabilitet. Deltagare fick återkommande chansen att reflektera över 
hur de arbetar för att motivera sina elever och detta leder till att diskussionerna blir omfattande 
och minskar risken för att någon av deltagarna ska ha missförstått ämnet (Eliasson 2013, s. 16). 
Studien går att lita på då den är tydligt beskriven och går att göra om under liknande 
förutsättningar. Studien går att kontrollera av andra och kan därmed anses som trovärdig 
(Eliasson 2013, s. 14–15). 
  
Syftet med studien var inte att generalisera ett större fenomen utan att upptäcka specifika 
aspekter hos några lärare i en f-3 skola och därför anses studiens syfte och frågeställning vara 
trovärdig och besvarad. 
 

9 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att få kunskap om hur lärare i en f-3 skola konkret arbetar för att 
stärka elevers motivation i ämnet matematik. Att få kunskap om hur lärare kan stimulera elevers 
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motivation till ämnet matematik och ta del av deras resonemang kring elevers motivation. 
Utifrån studiens resultat kan några slutsatser dras. 
 
Några konkreta huvudfaktorer kan identifieras i denna studie och dessa faktorer är förförståelse, 
varierande arbetssätt, bekräftelse och sociala kontexter. Läraren kan genom att möjliggöra för 
eleverna utveckla en bra grund och sedan successivt bygga vidare på redan befäst kunskap samt 
skapa en säkerhet hos eleverna vilket ökar deras motivation till ämnet matematik. Genom att 
erbjuda varierande arbetssätt möjliggör läraren att eleverna har möjlighet att verkligen förstå 
matematiken och att få ”känna den i kroppen”. Då både lärarna och den tidigare forskningen 
vid upprepade tillfällen pratar om elevernas självkänsla och vikten av ett tydligt mål är det 
viktigt att läraren på olika sätt bekräftar elevernas arbete och detta förväntas motivera samt 
stärka ett önskat beteende.  
 
Den sociala aspekten kan vara motiverande och genom att låta elever kommunicera, samarbeta 
och stötta varandra kan motivationen gynnas. Elever kan motiveras av varandras kunskap och 
förväntningar. Den sociala aspekten kan också fungera hämmande och läraren måste anpassa 
detta efter individens behov och förmåga.  
 
Avslutningsvis behöver eleverna känna att kunskapen är viktigt och att uppgifterna känns 
meningsfulla för eleven därför är det viktigt att läraren använder sig av vardagsmatematiken 
och visar eleverna att matematiken spelar en viktig roll i deras liv. 
 
10  Förslag på fortsatt forskning 
 
Denna studie konstaterar att förförståelse, varierande arbetssätt, bekräftelse och sociala 
kontexter är faktorer som påverkar elevers motivation i ämnet matematik. Ett förslag på fortsatt 
forskning är att undersöka hur motivationen förändrar sig över tid och vilka faktorer som detta 
beror på. Denna fråga väcktes då det under fokusgruppsintervjun framkom att lärarna upplevde 
att motivationen förändras när eleverna kommer upp i högre årskurser och menade att detta 
kunde bero på att det praktiska arbetet mer och mer försvinner. 
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Bilaga 1  
 
Informationsbrev gällande en studie om arbetet med elevers motivation till 

ämnet matematik. 
 
Hej!  
Jag heter Malin Ström och studerar vid grundlärarprogrammet inriktning f-3 vid Högskolan 
Dalarna. Jag läser just nu min sista termin på programmet och skriver mitt andra examensarbete 
inom matematikdidaktik. Detta arbete handlar om hur lärare arbetar för att stimulera elevers 
motivation i matematikämnet.  
Du som undervisar elever i år 1–3 är mycket viktig i denna studie och jag vore tacksam om jag 
fick ta del av dina erfarenheter. Denna studie kommer att bestå av två delar; en del där jag önskar 
observera under en eller några matematiklektioner och en gruppintervju där jag önskar att du är 
en av deltagarna.  
Jag önskar genomföra intervjun under vecka 37 alternativ i början på vecka 38 och den kommer 
att spelas in så att jag i möjligaste mån ska undvika att missa eller missförstå viktiga delar i 
samtalet. Gruppintervjuer, där man är flera som deltar, kan vara mer upplysande än enskilda 
intervjuer eftersom ni gemensamt kan diskutera utifrån ett specifikt fokus; i detta fall 
motivationsarbetet i matematikämnet. Jag som intervjuare kommer inte att vara en del av samtalet 
utan det är ert gemensamma samtal som är det relevanta i intervjun. Exakt vilka frågor som ska 
diskuteras kommer att presenteras vid intervjutillfället och ni behöver inte förbereda er.  
Ditt deltagande i studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta eller välja att avstå från 
att delta i studien och du behöver i så fall inte heller motivera varför. Du är som deltagare 
garanterad att allt material hanteras varsamt och varken skolans namn eller kommun kommer att 
publiceras för att sträva efter fullständig anonymitet. Det material som jag samlar in kommer 
endast att användas i denna studie och det är enbart jag och min handledare vid Högskolan 
Dalarna som har tillgång till materialet. Studien kommer att sammanställas i en rapport och när 
denna rapport är godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. Självklart kommer du att få 
ta del av det färdiga arbetet. 
Härmed blir du tillfrågad om ditt deltagande i denna studie. Jag ber dig att skriva ut och skriva 
under detta papper, om du har möjlighet att delta i denna studie, och lämna en kopia till mig så 
fort som möjligt.  
 
Om du har några funderingar går det bra att kontakta mig!  
Mobil: 0722368751 
Mail: malinstrom42@hotmail.com 
 
Min handledare vid Högskolan Dalarna heter Anna Teledahl och henne kan du enklast nå via 
mejl om du har några funderingar: ate@du.se  
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
Underskrift:    Namnförtydligande: 
 
_________________________                                  _______________________ 
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