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Sammanfattning 

Forskning har visat att motivation har en stor betydelse för elevens lärande och 

välmående i skolan. Motivation har en lång forskningshistoria vilket har skapat en stor 

mängd tankar och idéer kring vad motivation är och hur den på bästa sätt kan främjas 

hos individen. Under senare år har motivationsforskning övergått till att i större 

omfattning använda socio-kognitiva modeller vilket har bidragit till en ny förståelse 

av motivationens flerdimensionalitet. Ur ett socio-kognitivt perspektiv framstår inte 

en elevs motivation vara ett stabilt personlighetsdrag utan snarare reflektera det möte 

som uppstår mellan undervisningens kontext och vilka förutsättningar eleven tar med 

sig in i denna kontext. För att nå en förståelse för elevens motivation att lära behövs 

således både en insikt om vilka förutsättningar eleven tar med sig in i en 

undervisningssituation samt hur undervisningens kontext påverkar dessa 

förutsättningar. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elevens lärande inom matematik 

samt lärarens arbete med att motivera elever att lära sig matematik kan förstås ur ett 

motivationsteoretiskt perspektiv. Ett motivationsteoretiskt perspektiv betyder för 

denna studie att elever och lärares redogörelser har analyserats utifrån ett ramverk 

bestående av åtta motivationsteoretiska aspekter framtagna ur en syntes av 

motivationsteorierna självbestämmandeteorin, målorienteringsteorin samt 

förväntningar och värdeteorin.  

Studien genomfördes på två kommunala gymnasieskolor i Stockholmsområdet och 

deltagarna bestod av elever från varierande årskurser och programinriktningar samt 

lärare med lång respektive kort tid i yrket. Studien tillämpade en blandad metod där 

data samlades in via en enkät och intervjuer med elever och lärare. Deskriptiv analys 

utfördes på studiens enkätresultat med hjälp av statistikprogrammet SPSS och en 

riktad innehållsanalys genomfördes utifrån studiens ramverk på intervjuresultatet för 

att se hur motivationsteoretiska aspekter kom till uttryck i elever och lärares 

redogörelser.  

Resultatet visade att ungefär hälften av de motivationsteoretiska aspekter som ingick 

i ramverket aktualiserades i låg grad hos eleverna. Många av eleverna hade en positiv 

inställning gentemot matematikämnet och upplevde att de vara motiverade att lära sig 

matematik, men det fanns även många elever som hade en motsatt uppfattning. Dessa 

elever verkade ha tappat tron på sig själva och upplevde inte att undervisningen tog 

hänsyn till deras mer utmanande situation. Likväl visade det sig att lärarna upplevde 

att det var svårt att förverkliga ett motivationsarbete i sin undervisning på grund av 

tidsbrist och begränsningar kopplade till styrdokumenten. En märkbar konsekvens av 

detta var att elevernas inflytande och deltagande i undervisningen blev väldigt 

begränsat. Med utgångspunkt i detta resultat och tidigare forskning presenteras 

förslag för hur matematikundervisning kan organiseras för att främja elevens 

motivation att lära sig matematik.  

Nyckelord: Motivation, motivationsteorier, lärande, undervisning, matematik, 

gymnasiet, riktad innehållsanalys. 



 
 
 

Abstract 

Research has shown that student motivation plays a significant part in students 

academic success and well-being in school. In the field of educational research, 

motivation has long been a topic of interest which has produced an large amount of 

thoughts and ideas about what motivation is and what learning environments promote 

motivation most effectively. In recent years, researchers have increasingly began to 

use social cognitive models to explain motivation which has produced a new 

understanding of motivation as a multifaceted phenomenon. From a socio-cognitive 

perspective it has become clear that motivation cannot be explained as a stable 

personality trait. Instead, motivation can be understood to reflect the meeting point 

between the classroom context and what unique circumstances each student brings 

with him or herself into this context. Thus, in order to understand student motivation, 

one must first seek to understand the conditions each student brings to the classroom 

and how the classroom context affects each students unique circumstances.  

The purpose of this thesis is to investigate how student accounts of learning 

mathematics and teachers classroom practices to motivate students to learn 

mathematics can be understood from a motivational theoretical perspective. In this 

study a motivational theoretical perspective refers to a framework that was developed 

from a synthesis of the three motivational theories, self-determination theory, goal 

orientation theory and expectancy-value theory. 

The study was conducted in two Swedish upper secondary schools with students from 

mixed grades and different educational programs and teachers with both short and 

long experience in the teacher profession. The study used a mixed method and the data 

was collected via a questionnaire that students participated in and through interviews 

with both students and teachers. Descriptive analysis was performed on the 

quantitative data using SPSS and a directed qualitative content analysis was 

performed using the developed framework on the qualitative data. 

The results showed that nearly half of the categories within the framework were 

satisfied in low levels within the students. Although many of the students had a 

positive attitude towards mathematics and felt that they were motivated to learn 

mathematics, there were also many students who had an opposite view. These 

students appeared to have had lost faith in themselves and did not experience that the 

learning environment took their more challenging circumstances into consideration. 

All of the teachers experienced a difficulty in including a motivational perspective in 

their teaching practice due to time constraints and limitations associated with the 

guidelines provided by the school system. A notable consequence of these 

circumstances was that student participation in learning activities and involvement  in 

the decision making of the learning practices became very limited. Based on this result 

and previous research, suggestions were given on how the learning environment can 

be organized to promote student motivation in mathematics. 

Keywords: Motivation, motivation theories, learning, teaching, mathematics, upper 

secondary school, motivational framework, directed qualitative content analysis.  
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1 Introduktion 

Detta avsnitt inleds med en kort presentation om varför motivation är betydelsefullt 

att tänka på när man talar om elevers lärande. Sedan problematiseras 

motivationsbegreppet och hur det bör betraktas i relation till elevers lärande.  

Avsnittet avslutas med en granskning av vad Skolverket säger om motivation och 

lärande. 

 Bakgrund 

En förutsättning för ett effektivt lärande är att det finns en vilja att lära (Hattie, 2012). 

Om en elev saknar viljan att lära är det inte rimligt att anta att eleven aktivt kommer 

att delta i lärandeprocessen. Då forskning entydigt har visat att en elevs grad av 

deltagande i lärandeprocessen har en stor inverkan på elevens lärande får elevens vilja 

eller motivation att lära en stor betydelse för elevens lärande och framgång i skolan 

(se Klem & Connell, 2004; Singh, Granville & Dika, 2002; Reyes, Brackett, Rivers, 

White & Salovey, 2012).  

I bakgrunden av Sveriges försämrade PISA resultat inom matematik väcktes mitt 

intresse för vilken roll elevers motivation att lära sig matematik kan ha spelat i detta. 

Forskning har visat att elevers motivation för skolarbete, speciellt för matematik, 

tenderar att avta desto längre tid de går i skolan (Gnambs & Hanfstingl, 2016; 

Skolverket, 2003; Wigfield & Wagner, 2005). Redan för 20 år sedan visade Andersson 

att en tredjedel av eleverna i grundskolans senare år upplevde att de var ”totalt 

ointresserade av att lära sig det som skolan anser är viktigt att lära sig” (Giota, 2002, 

s. 283). Forskningen visar att elevers motivation för skolarbete är och har varit en 

utmaning för skolan att hantera under en längre period. Att undersöka vad skolan gör 

eller inte gör för att ta i tu med denna problematik verkar vara aktuellt än idag.  

Det finns idag en stor mängd forskning kring hur didaktiska val i klassrummet 

påverkar elevprestationer. Denna forskning har även haft en stor inverkan på hur 

skolpolicy och lärarutbildningen har utformats (Blazar & Kraft, 2017). Att 

skolverksamheten ska utformas och influeras av forskning står i Skollagen (SFS 

2010:800) där vi kan läsa att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”. Samtidigt har forskning visat att affektiva aspekter av lärande, 

så som motivation, har en betydande om än större effekt på elevprestationer 

(Richardson, Abraham & Bond, 2012). En utgångspunkt i detta arbete är frågan om 

skolverksamheten har lyssnat lika noga på vad denna forskning har visat och vad 

lärare gör i praktiken för att tillämpa kunskapen.  

Motivationsarbete i skolan handlar om att få elever att vilja lära och forskning har visat 

att läraren spelar en viktigt roll i detta arbete (Giota, 2002; Skolverket, 2018). Att som 

lärare försöka övertala en elev att aktivt delta i en lärandeaktivitet som eleven inte har 

något som helst intresse av att delta i är ingen enkel sak att åstadkomma och det är 

inte heller vad detta arbete ämnar undersöka. Istället kommer ett fokus att riktas mot 

att undersöka vilka förutsättningar läraren kan skapa i undervisningen som får eleven 

att självmant vilja delta i undervisningens lärandeaktiviteter och således främja 

elevens lärande. 
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 Motivation – Finns det? 

Att inleda detta arbete med att ge en begriplig och allmängiltig definition av 

motivation hade varit önskvärt. Det visade sig dock ganska tidigt i förarbetet att någon 

sådan definition inte existerar. Istället framgick det att forskare har skapat olika 

definitioner och förklaringsmodeller beroende på vilken aspekt av människan de valt 

att fokusera på. En kort lista på argument som forskare genom åren har framfört vara 

orsaken för hur motivation manifesterar sig är instinkter (James, 1890), självkänsla 

(Kaplan, 1980), personlighetsdrag (Baron, 1982), attribution (Ball, 1982), 

självförmåga (Bandura, 1986), fysiska behov (Maslow, 1987), implicita teorier om 

intelligens (Dweck & Leggett, 1988), mål (Ford, 1992), förväntningar och värden 

(Eccles & Wigfield, 1995), psykologiska behov (Deci & Ryan, 2000a), neurologisk 

disposition (Chong, Bonnelle & Husain, 2016) samt sociala relationer (Skaalvik & 

Skaalvik, 2016). Det enda som tycks förena alla dessa olika förklaringsmodeller är 

forskarnas motivation att försöka förklara motivationsbegreppet. I sin helhet visar 

forskningslitteraturen att motivation är en oerhört komplex process eftersom den 

existerar i den komplexa människan. Giota (2013) beskriver motivation som en 

gränslös mängd av växlande och samverkande inre processer som slutligen producerar 

en känsla eller handling som kan beskrivas eller observeras. Då varje människa är unik 

innebär det att alla har varierade förutsättningar för hur motivation yttrar sig vilket 

vidare ökar komplexiteten när man talar om hur undervisning bör organiseras för att 

främja varje elevs motivation att lära.  

Innebär denna något röriga situation kring motivationsbegreppet att lärare och 

skolpersonal bör släppa tanken om att sträva efter att förstå och främja elevers 

motivation i skolan? Ahl (2004) menar att istället för att försöka hitta motivationens 

essens så bör man sträva efter att se det som ett relationellt begrepp. Att peka ut en 

elevs brister eller att definiera en elev som starkt eller svagt motiverad är inte speciellt 

hjälpsamt om målet är att främja elevens motivation. Om man som alternativ ser en 

elev som starkt eller svagt motiverad i relation till något, som att träna på gym eller att 

studera ett visst skolämne, skapas möjligheten att angripa ett motivationsproblem 

utan att eleven behöver kritiseras och istället se hur omgivningens förhållanden kan 

förändras för att främja elevens motivation (Ahl, 2004).  

Men är svenska gymnasieelevers motivation att lära sig matematik verkligen ett 

problem? Om man inte ens kan ge en entydig definition av motivation hur ska man då 

kunna fastställa att det existerar ett motivationsproblem i skolan? Skaalvik och 

Skaalvik (2016) menar att bristande motivation för att lära sig matematik är ett 

problem i skolan som behöver tas på allvar. Det visar sig nämligen att när elever ges 

tillfälle att välja sina kurser i gymnasiet så väljer en stor andel elever bort 

matematiken, vilket Skaalvik och Skaalvik (2016) menar är en indikation på att elevers 

motivation att lära sig matematik avtar i stigande ålder. Skolverket (2003) har även 

visat att elevers motivation för att lära sig matematik är lägre relativt elevers 

motivation att lära sig andra skolämnen och att denna tendens ökar i stigande 

årskurser.  
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Kan det vara så att matematikämnet innehar en viss samling egenskaper som en stor 

andel gymnasieelever alltid kommer att uppleva som ointressant och glädjelöst? Att 

elevers låga motivation för att lära sig matematik är ett väntat resultat som inte går att 

förändra oavsett förhållanden i undervisningen? Forskare inom matematik och 

motivation går emot den teorin (Hannula m.fl., 2016). Hannula m.fl. (2016) menar att 

skulden för att elever tappar motivation för att lära sig matematik inte kan placeras på 

eleven eller matematikämnets egenskaper och innehåll. Skolämnet matematik är inte 

är svårare, mer komplext eller tråkigare än andra skolämnen (Hannula m.fl., 2016, s. 

17). Istället menar Hannula m.fl. (2016) att förklaringen ligger i de normer, 

uppfattningar och praxis som under det senaste århundradet har associerats med hur 

man lär ut matematik. Det är även sant att många elever upplever att matematik är ett 

roligt och intressant ämne vilket även talar emot argumentet att det finns något 

inneboende i matematiken som får elevers motivation att avta i stigande ålder 

(Middleton, 1995, s. 255). I någon mening medför denna syn på elevers avtagande 

motivation hopp eftersom den placerar skulden på något som går att förändra. Frågan 

blir då vad det är som behöver förändras och hur man bör gå tillväga för att förverkliga 

denna förändring i skolan. Att undersöka vilka associationer elever har gentemot 

matematikämnet och hur de upplever att matematikundervisningen påverkar deras 

motivation att lära sig matematik framgår att vara av betydelse för att kunna besvara 

frågan om hur elevers motivation att lära sig matematik kan främjas. 

 Skolverkets syn på motivation 

Ordet motivation går inte att finna i varken läroplanen för gymnasieskolan eller 

ämnesplanen för matematik (Skolverket, 2017a, 2017b). I läroplanen kan vi läsa att 

skolan ska arbeta för att ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära” samt att läraren ska arbeta för att ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja 

och förmåga att lära” (Skolverket, 2017a). Skolverket använder orden lust och vilja 

istället för motivation, men dessa tre ord kan anses vara synonymer till varandra då 

de alla syftar till att i eleven inbringa en ambition att lära (Elevvårdsutredningen, 

2000, s. 32). Styrdokumenten säger därmed att elevers motivation att lära är något 

som skolverksamheten och läraren ska verka för att främja. Det framgår även i 

ämnesplanen för matematik att ”när så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant 

praxisnära miljö och med verktyg som används inom karaktärsämnena.”. 

Matematikundervisningen ska således anpassas utifrån olika elevgrupper, exempelvis 

utifrån vilken programinriktning eleverna har valt. Denna riktlinje kan antas 

föranledas av tanken att en sådan anpassning skulle göra matematiken mer relevant 

för olika elevgrupper och därmed öka elevens motivation att lära sig matematik.  

Trots att ordet motivation inte förekommer i något styrdokument har Skolverket 

sedan 2000-talets början publicerat ett antal rapporter med syftet att undersöka 

motivationens betydelse för lärande och hur denna kunskap kan tas tillvara på i 

skolan. Vi ska titta lite närmare på några av dessa och se vilka slutsatser de kom fram 

till.  

Skolverket (2003) publicerade en rapport vid namnet ”Lusten att lära -med fokus på 

matematik” där målet var att kartlägga vilka upplevelser skolelever har kring sin lust 
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att lära med ett fokus på matematik. Rapporten fastslår att elevers motivation är av 

stor betydelse för elevens lärande och att läraren spelar en betydande roll i att främja 

denna motivation hos eleven. Rapporten visade att det fanns väldigt spridda 

upplevelser av matematik bland eleverna, både positiva och negativa, men att de 

negativa uppfattningarna ökade i gymnasiet och särskilt för matematikämnet 

(Skolverket, 2003, s. 39). De fann att elevers tro på sin förmåga minskade i stigande 

ålder och att lärandemål som funnits i tidigare ålder förvandlats till rena 

prestationsmål i gymnasiet (Skolverket, 2003, s. 17). Elever som hade ett genuint 

intresse för matematik återfanns bara hos ett fåtal elever. En förklaring för detta var 

att undervisningen allt för ofta karaktäriserades som enformig där eget arbete i 

kursboken var vanligt och elevdeltagande generellt sett var lågt (Skolverket, 2003). 

Lärares målsättningsarbete framstod även vara problematiskt då det var vanligt att 

lärare associerade elevers framgång med antal uppgifter eleven hade räknat istället för 

att lyfta fram kursens lärandemål (Skolverket, 2003, s 23). Detta förstärktes 

sedermera av att lärarna ofta använde prov som en metod för att få elever att 

koncentrera sig på matematiken. Ett annat resultat var att lärarna uttryckte en 

målkonflikt i hur styrdokumenten menade att läraren skulle organisera sin 

undervisning (Skolverket, 2003, s 33). Lärarna menade att läroplanens riktlinjer om 

att problembaserad och verklighetsanknuten undervisning skulle ingå i den dagliga 

praxisen stod i motsättning till det centrala innehållets rika innehåll då många lärare 

ansåg att det inte fanns tid att ta hänsyn till båda dessa riktlinjer. 

Skolinspektionen (2010) har lyft kritik mot att matematikundervisningen i allt för hög 

grad styrs av matematikboken. I Skolinspektionens (2010) undersökning fann de att 

matematikundervisningen allt för ofta kännetecknades som enformig och med en låg 

grad av elevinteraktion. I undersökningens slutsats uppmanade de lärare att i högre 

utsträckning involvera eleverna i undervisningen och använda mer varierade 

arbetsformer.  

Alerby och Bergmark (2016) fick i uppdrag av Skolverket att göra en kunskapsöversyn 

kring elevens delaktighet och inflytande i klassrummet. De fastslog att elevers 

delaktighet och inflytande genomsyrar skolans bestämmelser för hur undervisning 

och lärande ska organiseras (Alerby & Bergmark, 2016, s. 6). Elevers delaktighet 

beskrevs som en kontinuerlig process som innefattar både formellt beslutsfattande,  i 

form av klassråd samt informellt beslutsfattande, i form av inflytande i hur 

undervisningen ska struktureras. Alerby och Bergmark (2016) menar att elever som 

upplever reellt inflytande i undervisningens innehåll engagerar sig mer, tar större 

ansvar och lär bättre. Följaktligen konstaterade de att elevers möjligheter att vara 

delaktiga, att ha inflytande i undervisningsstruktur samt få möjlighet att agera 

självständigt är avgörande för att elevers motivation att lära ska öka (Alerby & 

Bergmark, 2016, s. 7).  

Mer nyligen publicerade Skolverket (2018) en artikel med titeln ”Motivation en viktig 

nyckel i elevers skolframgång”. I artikeln presenteras forskningresultat som 

understryker motivationens betydelse för elevens framgång i skolan. Forskningen 

visar att lärare som uppvisar en positiv inställning till matematik och undervisar med 
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engagemang bidrar mycket till att främja elevens motivation att lära och således 

elevens lärande som helhet (Skolverket, 2018, s. 5).  

Om de styrdokument och ovannämnda rapporter och artiklar anstiftade av Skolverket 

visar att motivation har en stor betydelse för elevers lärande samt att Skollagen säger 

att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund bör man förvänta sig att lärare och 

skolpersonal besitter kunskaper kring motivation och dess effekt på elevens lärande. 

Samtidigt visar många av rapporterna att det finns brister i skolans verksamhet som 

leder till att potentialen för att främja elevers motivation inte alltid tas till vara på. Att 

undersöka hur lärare resonerar kring arbetet att främja elevers motivation att lära sig 

matematik samt hur detta arbete förverkligas i praktiken kan ge en inblick i huruvida 

dessa brister existerar än idag och i sådana fall vilka faktorer som förefaller orsaka 

dem.  

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt ska vi dyka djupare i vad forskning säger om motivation och lärande 
med ett särskilt fokus på vilka förutsättningar som har visat sig antingen hindra eller 
främja elevers motivation att lära. Avsnittet avslutats med att granska vad läroplanen 
och skolans målstruktur kan innebära för elevens motivation.  

   Motivation och lärande 

Då motivationsforskning på senare år har övergått till att i större omfattning använda 

socio-kognitiva modeller har en ny förståelse av motivationens flerdimensionalitet 

framträtt (Linnenbrink & Pintrich, 2002; Leaper, 2011). Ur ett socio-kognitivt 

perspektiv framstår inte en elevs motivation vara ett stabilt personlighetsdrag utan 

snarare reflektera mötet mellan undervisningens kontext och vad eleven tar med sig 

in i denna kontext (Linnenbrink & Pintrich, 2002). Denna nya insikt innebar ett skifte 

av fokus från vad som kunde observeras i den objektiva verkligheten till mötet mellan 

hur eleven uppfattade verkligheten och sina inre resurser (Giota, 2013, s. 67). 

Forskning visade att elevens inre känslovärld, det vill säga, elevens intresse, behov, 

mål, känslor, attityder och värderingar i relation till ett skolämne kunde korreleras 

med elevens motivation att lära sig ämnet (Giota, 2002, s. 281; Leaper, 2011, s. 358; 

Linnenbrink & Pintrich, 2002). Eftersom dessa aspekter kan variera mellan individer 

innebar detta att individens unika situation fick en större betydelse för att förstå 

motivation (Ahl, 2004, s. 33).  

En ytterligare konsekvens av detta skifte av fokus var insikten att undervisningens 

kontext, den specifika undervisningssituationen, hade i sig en rad förutsättningar som 

antingen kunde främja eller hindra elevens motivation att lära (Linnenbrink & 

Pintrich, 2002). Motivationsforskning har visat att läraren spelar en central roll i att 

skapa de förutsättningar i klassrummet som främjar elevers motivation att lära (Giota, 

2013; Linnenbrink & Pintrich, 2002; Martin, 2006). Denna process av att skapa 

förutsättningar i klassrummet som hos eleven främjar en motivation att lära kan 

beskrivas som ett motivationsarbete för vilket läraren är ansvarig (Alerby & Bergmark, 

2016; Skolverket, 2017a). Då motivation till stor del är en inre process kan lärare lätt 
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uppleva att de saknar möjligheten att kunna påverka elevens motivation, men 

forskning har visat att så inte är fallet (Wery & Thomson, 2013, s. 103).  

I Giota (2013) kan vi läsa om en avhandling skriven av Sanderoth som vid början av 

2000-talet undersökte om det fanns vissa förutsättningar i en undervisningssituation 

som skapade eller hindrade motivation att lära hos eleven. Sanderoth fann att vissa 

kritiska aspekter i lärarens förhållningssätt gentemot eleverna hade en särskilt stor 

betydelse för elevernas motivation:  

 

Sådana kritiska aspekter var när läraren visade omsorg för elevernas 

lärande, fick eleverna att förstå varför ett innehåll var viktigt, 

utvecklade innehållet med lärandet i fokus, valde ämnen utifrån 

elevernas förutsättningar och intressen, hade en struktur som eleverna 

arbetade efter, utmanade eleverna med autentiska öppna frågor, 

visade engagemang, glädje, respekt och tilltro till elevernas förmågor 

samt gav beröm. (Giota, 2013, s. 126) 

 

Om lärandemiljön tillgodosåg dessa kritiska aspekter skapades ett utrymme för eleven 

att ta en större plats i undervisningen, att känna ett större ansvar över sitt lärande och 

ett ökat intresse för undervisningen. Likväl framgick det att elever som upplevde att 

de hölls i bakgrunden, inte förstod ämnesinnehållet samt att lärandet styrdes och 

begränsades av lärobokens ramar hindrade elevens motivation att lära (Giota, 2013, s. 

126). Sanderoth observerade att olika elevgrupper hade varierade behov av att 

undervisningen tillgodosåg dessa kritiska aspekter. Den elevgrupp som befann sig i 

skolsvårigheter hade ett större behov av att dessa kritiska aspekter tillgodosågs jämfört 

med elevgruppen som generellt lyckades bra i skolan (Giota, 2013). Trots att de 

kritiska aspekterna främjade samtliga elevers motivation att lära visar Sanderoths 

resultat att motivationsarbete är särskilt betydelsefullt för de mer utsatta eleverna.  

Sanderoths slutsats var att en typisk undervisningssituation inte tog tillvara på de 

kritiska aspekterna i den grad som var nödvändig för att ta till vara på elevernas energi 

och således främja elevernas motivation att lära (Giota, 2013).  

Vi ska nu titta lite närmare på vad forskningen har sagt om olika delar som berör 

elevens inre känslovärld samt hur läraren kan agera för att skapa förutsättningar som 

främjar elevens motivation att lära. 

 Behov  

Motivation definieras av Hannula (2006, s. 166) som ”en potential för att styra 

beteende som är inbyggt i systemet som kontrollerar känslor.  Denna potential kan 

manifestera sig i kognition, känslor eller beteende.”. Denna definition av motivation 

framför den betydelse som människans inre känslovärld har för hur motivation 

manifesterar sig. Hannula (2006, s. 167) menar att detta system som kontrollerar 

känslor främst är strukturerat kring vilka behov och mål en elev innehar och att ett 

behov är en specifik instans av den generella potentialen för att styra beteende. Om en 

elev känner ett behov av att utveckla sin förmåga att uttrycka sig matematiskt skapar 
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detta behov en motivation att agera för att uppfylla behovet vilket då styr elevens 

beteende till att exempelvis studera bevisföring. Hannula (2006) beskriver att mål 

formas ur behov och att människor formar olika mål beroende på vilket behov de 

upplever starkast. Behov som ofta benämns i lärandesammanhang är behov av 

kompetens, självbestämmande och tillhörighet (Hannula, 2006). 

Ett behov av kompetens innebär att känna sig kapabel och effektiv i den kontext man 

befinner sig i (Deci & Ryan, 2000a). I en undervisningssituation är det viktigt att 

läraren utgår från var varje elev befinner sig kunskapsmässigt så att uppgiften 

utmanar eleven, men att eleven samtidigt förmår lösa den med viss ansträngning 

(Giota, 2002, s. 297). Ett behov av självbestämmande innebär att känna en frihet att 

kunna fatta egna beslut och att inte vara kontrollerad av någon annan (Gnambs & 

Hanfstingl, 2016). Lärare som stödjer sina elevers självbestämmande skapar 

förutsättningar i klassrummet som tillåter elever att få välja uppgifter, ger dem positiv 

återkoppling, minimerar utvärdering utifrån allmänna normer samt tillåter dem 

utrymme att själva få bestämma hur de vill ta sig an ämnesinnehållet (Giota, 2002, s. 

178; Niemiec & Ryan, 2009, s. 139). Ett ökat självbestämmande skapar även 

förutsättningar för eleven att känna ett större intresse gentemot ämnet eftersom 

ämnesinnehållet i större utsträckning kan samverka med elevens egna intressen.  Ett 

ökat självbestämmande har även korrelerats med att eleven utvecklar en djupare 

förståelse för ämnesinnehållet och att eleven minns kunskaperna längre (Giota, 2013, 

s. 98). Ett behov av tillhörighet innebär att eleven känner sig trygg och respekterad av 

läraren och sina klasskamrater (Deci & Ryan, 2000a). I skolan är det därför av stor 

betydelse att lärare arbetar för att skapa goda relationer med sina elever så att läraren 

kan få en uppfattning om hur varje elev mår och vilka förutsättningar läraren behöver 

skapa för att varje elev ska känna sig trygg och respekterad. 

Hur elevens behov uttrycks i mål påverkas även av elevens självuppfattning, det vill 

säga hur eleven upplever sin matematiska förmåga, attityd gentemot matematikämnet 

samt den sociala klassrumskontexten (Hannula, 2006). Enligt Hannula (2006) är det 

samspelet mellan elevens behov, mål och självuppfattning som utgör den mycket 

komplexa process som formar elevens motivation. Hannula (2006) menar att de 

psykologiska behoven av kompetens, självbestämmande och social tillhörighet alla 

kan mötas i ett klassrum som betonar utforskande, förståelse och kommunikation -

istället för regler, rutiner och utantillärande. För att möjliggöra en sådan lärandemiljö 

är det nödvändigt att läraren först skapar de förutsättningar som får eleverna att känna 

sig trygga och respekterade så att varje elev känner att hen kan och vill bidra till 

lärandet i klassrummet.  

 Inre och yttre motivation 

En distinktion som ofta görs inom motivationsforskning är den mellan inre och yttre 

motivation. Om en handling utförs av inre motivation innebär det att belöningen av 

handlingen kommer från en själv (Wery & Thomson, 2013). Den inre motivationen 

karaktäriseras därför av nyfikenhet, intresse och den glädje som individen upplever 

endast av att delta i aktiviteten. Forskning har visat att inre motivation är korrelerat 

med en mängd positiva lärandeprocesser så som ökad prestation, uthållighet och 
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kreativitet (Deci & Ryan, 2000b, s. 69; Wery & Thomson, 2013). Om en handling 

utförs av yttre motivation innebär det att handlingen utförs på grund av någon 

utomstående belöning (Wery & Thomson, 2013). I skolan kan en sådan utomstående 

belöning vara att få ett högt betyg, lärarberöm eller att undvika någon typ av 

bestraffning. En yttre motiverad elev finner således ingen personlig glädje i att utföra 

en given uppgift och tenderar därför att endast anstränga sig precis tillräckligt för att 

klara av uppgiften (Deci & Ryan, 2000b).  

En ständigt pågående debatt kring inre och yttre motivation handlar om hur man bäst 

skapar de förutsättningar som uppmuntrar elever att anamma en inre motivation för 

skolarbete. En viktig sådan förutsättning är att lektionsinnehållet upplevs vara 

intressant av eleven (Linnenbrink & Pintrich, 2002). Linnenbrink och Pintrich (2002) 

menar att det finns två typer av intresse: personligt intresse och situerat intresse. 

Personligt intresse åsyftar elevens egna intresse gentemot ett ämne, det vill säga 

elevens inneboende fallenhet för ämnet, det som får eleven att tycka om ämnet 

(Linnenbrink & Pintrich, 2002). Situerat intresse baseras på vilket intresse 

undervisningssituationen i stunden skapar hos eleven. Situerat intresse kan skapas 

genom att undervisningen använder oväntade och innovativa moment (Linnenbrink 

& Pintrich, 2002). Det situerade intresset kan sedan upprätthållas genom att elever 

aktivt deltar i lektionsaktiveteterna samt att lektionsinnehållet görs meningsfullt för 

eleven genom att visa hur det kan vara användbart för elevens liv eller framtida mål 

(Linnenbrink & Pintrich, 2002). Att utgå från elevens personliga intressen och sträva 

efter att utveckla lektioner med hänsyn tagen till att skapa ett situerat intresse är en 

således en viktig förutsättning för att främja elevens inre motivation.  

Ett något förvånande resultat av forskning kring inre och yttre motivation är att 

externa belöningar kan få  en negativ effekt på den inre motivationen (Deci, Koestner 

& Ryan, 2001). Om en elev uppvisar en inre motivation gentemot ett ämne kan 

införandet av en utomstående belöning leda till att eleven tappar sin inre motivation 

(Deci, Koestner & Ryan, 2001). Förklaringen till detta är att eleven kan tolka beröm 

för att ha utfört en aktivitet som ett bekräftande på att det eleven sysslar med 

egentligen inte är intressant eller roligt (Sansone & Harackiewicz, 2000). Denna 

förklaring utgår från faktumet att när barn leker så får de aldrig beröm, barn leker 

endast för att det är roligt att leka. Eleven lär sig således under sin uppväxt att beröm 

ofta är associerat med handlingar som eleven egentligen inte vill utföra. Sansone och 

Harackiewicz (2000) förklarar att muntligt beröm endast får en positiv inverkan på 

elevens inre motivation om den är oförutsägbar och ges när eleven upplever sig vara 

självbestämmande i sin handling. 

Forskning kring inre och yttre motivation verkar entydigt framföra budskapet att den 

inre motivationen skapar de bästa förutsättningarna för ökat engagemang och 

kvalitativt lärande (Corpus, McClintic-Gilbert & Hayenga, 2009; Deci & Ryan, 2000a; 

Gnambs & Hanfstingl, 2016; Lee, McInerney, Liem & Ortiga, 2010; Middleton, 1995; 

Saeed & Zyngier, 2012). En viktig förutsättning är därför att undervisningen skapar ett 

intresse hos eleven så elevens egna nyfikenhet och vilja att förstå tänds och motiverar 

eleven att lära sig mer. Resultatet av Sanderoths studie visade dock att den inre 

motivationen hos eleven ofta inte togs till vara på i elevernas skolvardag (Giota, 2013).  
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 Mål 

Att undersöka vilka mål en elev har i skolan handlar både om att ta reda på vad eleven 

konkret vill åstadkomma, men även de underliggande skälen för varför eleven studerar 

(Giota, 2013). Ames (1992) gör en distinktion mellan två typer av mål, lärandemål och 

prestationsmål. Ett lärandemål är en strävan av att utveckla ens färdigheter och 

kunskaper (Giota, 2013, s. 76). En elev som drivs av lärandemål upplever framgång 

vid erhållandet av en djupare förståelse av något eller känner att en personlig 

utveckling har inträffat (Ames, 1992). Lärandemål har visat sig ha flera positiva 

effekter på lärandet så som erhållandet av djupare förståelse, ökat engagemang att lära 

samt ett fortsatt intresse av att vilja utveckla sina kunskaper efter skolan 

(Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter & Elliot, 2000). Lärandemål kan liknas med vad 

läroplanen säger om att elever ska erhålla en livslång lust att lära då de syftar till en 

målsättning att utveckla sig som människa genom hela livet.  

Ett prestationsmål syftar till en strävan att prestera bra enligt någon norm eller jämfört 

med andra i sin omgivning (Ames, 1992). Intentionen blir därför att prestera bra 

snarare än att utveckla sig själv vilket kan leda till att lärandet i högre grad betraktas 

vara ett medel för att överträffa andra, exempelvis genom att erhålla högre betyg än 

sina klasskamrater (Giota, 2013). Eftersom en elev med ett prestationsmål definierar 

framgång eller misslyckande utifrån hur väl eleven presterar relativt andra medför det 

att elevens prestationer blir starkt kopplade till elevens självuppfattning av den egna 

förmågan (Ames, 1992). En konsekvens av detta är att misslyckanden då kan upplevas 

som en brist på förmåga att lyckas istället för att misslyckandet ses som en potential 

för utveckling (Ames, 1992). Prestationsmål har i vissa studier korrelerats med 

positiva effekter på elevprestationer, men har även associerats med andra negativa 

effekter så som att ytlig kunskap prioriteras över djupare kunskap samt en ökad risk 

för att utveckla en negativ självbild vid motgångar (Linnenbrink & Pintrich, 2002). 

Ford (1992) visade att elever kan ha flera mål samtidigt. I Fords (1992) redogörelse 

kunde prestationsmål och lärandemål sammanverka för att skapa motivation hos 

eleven.  

Hur lärare kommunicerar kursmål med sina elever har visat sig påverka vilka typ av 

mål elever väljer att tillägna sig (Ames, 1992). Läraren kommunicerar mål med 

lärandet genom lärarens val av uppgifter, på vilket sätt läraren ger elever instruktioner 

samt hur de talar om elevers framsteg i sitt lärande (Ames, 1992). För att eleven ska 

anamma lärandemål bör läraren skapa förutsättningar som minskar social jämförelse 

mellan elever, minskar fokus på tidigare motgångar samt tydliggör elevers personliga 

utveckling (Ames, 1992). Lärarens återkoppling är således en central aspekt för att 

kunna uppmärksamma elevens framsteg och främjade av lärandemål (Giota, 2013, s. 

97). En förutsättning för att eleven ska tillägna sig lärandemål är att eleven upplever 

att kursmålen är relevanta för elevens personliga utveckling. Läraren bör därför sträva 

efter att bedriva ett målsättningsarbete med utgångspunkt i att få elever att känna att 

styrdokumentens kunskapsmål är av betydelse för elevens egna personliga utveckling 

och inte enbart syftar till att elever ska erhålla ett visst betyg (Giota, 2013, s. 97). 
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 Förmåga 

Elevens uppfattning kring vad intelligens är och hur det relateras till sin förmåga att 

klara av skolan kan få konsekvenser för elevens motivation. Haimovitz och Dweck 

(2017, s. 1849) menar att det finns två olika typer av mindset en elev kan ha kring sin 

förmåga, den ena ett statiskt mindset  [eng: fixed mindset]  och den andra ett 

dynamiskt mindset [eng: growth mindset]. Ett statiskt mindset innebär antagandet 

att en människas förmåga bestäms redan vid födseln och att den därefter inte kan 

utvecklas vidare. Ett dynamiskt mindset innebär en tro på att människan ”kan 

utveckla sin förmåga genom ansträngning, smarta strategier och med hjälp från 

andra” (Haimovitz & Dweck, 2017, s. 1849, min översättning). De två olika 

uppfattningarna får konsekvenser för hur eleven förstår sig själv och hur de ser på 

lärande vilket följaktligen påverkar elevens lärande och motivation (Haimovitz & 

Dweck, 2017). Med ett statiskt mindset får elevens misslyckande innebörden att nya 

försök är meningslösa eftersom misslyckandet redan har bekräftat att eleven inte är 

kapabel att klara av vad hen ämnade att åstadkomma (Haimovitz & Dweck, 2017). 

Eleven med ett dynamiskt mindset ser istället misslyckanden som en möjlighet att lära 

sig något nytt och skapar därför nya förutsättningar för att lyckas nästa gång genom 

att exempelvis förändra sin studieteknik (Haimovitz & Dweck, 2017). 

Ett viktigt resultat från Haimovitz och Dweck’s (2017) forskning visar att det är möjligt 

att påverka vilken typ av mindset eleven anammar genom att påverka 

förutsättningarna i lärandemiljön. Haimovitz och Dweck (2017) menar att läraren 

spelar en central roll i detta och att lärarens agerande i klassrummet är den viktigaste 

faktorn för lyckas fostra ett dynamiskt mindset hos elever. Enligt Haimovitz och 

Dweck (2017) bör läraren inte fokusera på elevens nuvarande förmåga eller prestation 

utan istället fokusera på elevens individuella framsteg. Detta innebär att läraren bör 

undvika att koncentrera sig på elevens resultat och istället fokusera på elevens 

lärandeprocess. Att fokusera på elevens lärandeprocess innebär att uppmärksamma 

hur eleven gick tillväga för att nå det rätta svaret, hur denna process ökade elevens 

förståelse och hur detta kan kopplas till elevens framsteg mot sina personliga 

lärandemål (Haimovitz & Dweck, 2017). Hur läraren agerar vid elevers framgångar 

och misslyckanden har även visat sig ha en särskilt stor betydelse vid fostran av 

mindset. Om en elev har löst en uppgift och kommit fram till det rätta svaret bör 

läraren undvika beröm som riktas mot eleven som person (Haimovitz & Dweck, 2017). 

Detta innebär att kommentarer som ”vad smart du är” eller ”vad snabb du var” bör 

undvikas eftersom det kan leda till att eleven attribuerar sin framgång till sin befintliga 

förmåga istället för elevens ansträngning eller strategi (Haimovitz & Dweck, 2017). Om 

en elev misslyckas med en uppgift är det lika viktigt att läraren poängterar att 

misslyckanden är en naturlig del av lärandeprocessen och trots att eleven just nu inte 

kan lösa uppgiften korrekt så finns det alla möjligheter för eleven att göra det i 

framtiden (Haimovitz & Dweck, 2017).  

Haimovitz och Dweck (2017, s. 1856) menar att dagens skolsystem i många fall hindrar 

läraren från att fostra ett dynamiskt mindset hos eleven. Skolan har idag ett stort fokus 

på att utvärdera elevens förmåga och placerar en enorm betydelse på elevens 

prestation på diverse high stakes prov, i Sveriges fall de nationella proven. Haimovitz 
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och Dweck (2017) menar att det är vanligt att elever attribuerar sina resultat på dessa 

high stakes prov till sin intelligens och ibland livslånga intelligens. Om en elev får ett 

resultat som normen anser är dåligt finns därmed risken att eleven identifierar sig själv 

som dålig. Trots att dessa förhållanden i skolan verkar för att främja ett statiskt 

mindset hos eleverna är Haimovitz och Dweck  (2017) optimistiska då de anser att 

varje lärare har en möjlighet att motverka dem genom att skapa förutsättningar i sin 

undervisning som främjar ett dynamiskt mindset och en motivation att lära hos varje 

elev. Sammantaget visar Haimovitz & Dweck ’s (2017) forskning att läraren behöver 

skapa förutsättningar i undervisningen som motverkar elevers upplevelse av att 

tidigare misstag och misslyckanden är något oföränderligt och istället verka för att hos 

varje elev skapa en tilltro till sin förmåga att lyckas. Om dessa förutsättning finns i 

undervisningen skapas en lärandemiljö som uppmanar elever att se varje 

lärandetillfälle som en potential för kunskapsutveckling och framgång.  

 Den dolda läroplanen – målstruktur och motivation 

All verksamhet som sker i skolan präglas till viss del av den rådande läroplanen. 
Läroplanen är ett bindande dokument som alla som arbetar inom skola ska följa. 
Den första läroplanen för gymnasiet kom ut år 1970 i Lgy 70 och år 2011 kom Lgr 11 
som gäller än idag (Wahlström, 2016). Sundberg beskriver läroplanen som en plan 
för skolan i tre punkter: 
 

1. urvalet av kunskaper, färdigheter, förmågor och värden. 
2. organiseringen av innehållet i ämnen, undervisningsformer, lärandemiljöer, 

och tidsperioder. 

3. bedömningen av lärandet – hur undervisningens syften och mål ska uppnås och 
utvärderas. (Wahlström, 2016, s. 76) 

 
Enligt Sundberg fyller läroplanen flera funktioner och besvarar bland annat de 

didaktiska frågorna vad, hur, när, för vem samt mot vad som undervisningen ska 

förhålla sig efter (Wahlström, 2016). Läroplanen ger även skolan och läraren riktlinjer 

för hur begreppet kunskap och lärande ska tolkas och utvärderas (Wahlström, 2016). 

Sundberg beskriver hur den svenska läroplanen har genomgått en utveckling från att 

i Lgy 70 ha varit en innehållsbaserad läroplan till att i Lgr 11 övergå till att vara en 

resultatfokuserad läroplan (Wahlström, 2016). Den tidigare innehållsbaserade 

läroplanen hade ett f0kus på vilken kunskap eleven var menad att tillägna sig. Den 

hade en betoning på att effektivisera undervisningen för att eleverna skulle inhämta 

så mycket kunskap som möjligt (Wahlström, 2016). Den resultatfokuserade 

läroplanen har en stor betoning på utvärdering då målsättningen är att det ska 

underlätta lärarens uppgift med att bedöma elevens prestationer i grad av uppfyllelse 

(Wahlström, 2016). Sundberg menar att ett ökat fokus på att utvärdera eleven är 

problematiskt och att ”De kortsiktiga kraven på vad eleven måste uppnå riskerar att 

tränga ut långsiktiga mål som är svårare att utvärdera som självständighet, 

problemlösning och kreativitet.” (Wahlström, 2016, s. 90). Att konkretisera lärande 

till en samling strikta och avgränsade beståndsdelar kan även leda till att öka ytligt 

lärande hos eleven som nu väljer den enklaste vägen till ett visst betyg före strävan att 

utveckla mer övergripande lärandeprocesser  (Wahlström, 2016). Ett ökat fokus på 
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bedömning uppmanar även lärarna till jämförelse av kunskapsnivåer mellan elever 

och skolor (Wahlström, 2016.). I läroplanen kan vi läsa att gymnasieskolans 

huvuduppdrag är att ”eleven inhämtar och utvecklar kunskap och värden.” 

(Skolverket, 2017a). Det står ingenstans att skolans mål är att eleven ska prestera bra 

på prov, men trots det är det många elever som upplever att det är så (Skolverket, 

2003). Frågan blir då varför så många elever upplever att skolan är så 

resultatfokuserad?  

Begreppet den dolda läroplanen introducerades i den svenska skoldebatten av Donald 

Broady (1981). Begreppet syftar till de implicita budskap och signaler som skolan 

sänder ut genom sin struktur och sina förväntningar (Portelli, 1993). Trots att 

läroplanen är tydlig med att gymnasieskolans huvuduppdrag är att ”eleven inhämtar 

och utvecklar kunskap och värden” (Skolverket, 2017a) kan det nyfunna fokuset på 

resultat och bedömning i Lgr 11 leda till att lärare och elever uppfattar att skolan har 

ett annat mål (Ames, 1992, s. 267).  

Forskningsstudier har visat att skolans målstruktur, det vill säga de signaler som 

skolan sänder ut om vad som är viktigt, påverkar vad eleven tycker är viktigt (Skaalvik 

& Skaalvik, 2016). Skaalvik och Skaalvik (2016, s. 41) beskriver två huvudtyper av 

målstrukturer som har framträtt inom forskningen: en kunskapsorienterad 

målstruktur samt en prestationsorienterad målstruktur. Skaalvik och Skaalvik 

(2016) beskriver att en skola med en kunskapsorienterad målstruktur anser att 

undervisningens viktigaste uppdrag är att utveckla elevens kunskap och förståelse och 

ser varje elevs individuella framsteg och insats som det mest betydande måttet för 

elevens framgång. I en sådan skola hjälper läraren eleven att sätta personliga mål och 

eleven bedöms sedan utifrån elevens progression mot sitt personliga mål vilket bidrar 

till elevens uppfattning att kunskapsutveckling är det viktigast målet i skolan. Skaalvik 

och Skaalvik (2016) beskriver vidare att en skola med en prestationsorienterad 

målstruktur signalerar att resultat och betyg är det viktigaste eleverna kan lyckas med 

i skolan. I denna skola värderas elevens insats och personliga utveckling lägre 

gentemot hur elevens resultat jämför sig med övriga elever. Detta leder till att 

undervisningen i högre grad präglas av summativa bedömningar menade att endast 

mäta och förmedla elevens nuvarande förmåga och eleven uppfattar därför skolan som 

en plats att där de ska granskas och utvärderas utifrån sina prestationer.   

Hur läroplanen, den dolda läroplanen och skolans målstruktur upplevs av elever och 

lärare påverkar således vad de anser är viktigt att uppnå i skolan. Forskning har visat 

att kunskapsorienterade skolor har en rad positiva  effekter på elevers motivation och 

attityder till skolan (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Urdan och Midgley (2003) visade att 

när elever upplevde en minskad kunskapsorienterad målstruktur i klassrummet så fick 

det en negativ effekt på elevernas motivation och att elever som inte upplevde en sådan 

minskning behöll sin motivation att lära.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att söka förståelse för gymnasieelevers lärande inom 

matematik ur ett motivationsteoretiskt perspektiv. Ett motivationsteoretiskt 

perspektiv betyder att arbetet har utgått från perspektivet att motivation är en viktig 

del av ett framgångsrikt lärande samt att motivation kan förstås genom att studera 

underliggande motivationsteorietiska aspekter som forskning visat har en betydande 

inverkan för hur motivation yttrar sig. Genom att få en inblick i elevens upplevelser 

kring hur lärandemiljön påverkar dessa motivationsteoretiska aspekter ämnar detta 

arbete att leda till en ökad förståelse kring hur matematikundervisningens 

förutsättningar påverkar elevens motivation att lära sig matematik. Forskning har 

visat att ett elevperspektiv är behövligt för att nå en sådan insikt (Hannula, 2006; 

Giota, 2013). Då tidigare forskning har visat att läraren har ett stort inflytande i hur 

elevens motivation att lära yttrar sig ingår även ett lärarperspektiv i studien (Giota, 

2013; Linnenbrink & Pintrich, 2002; Martin, 2006). Ett ytterligare syfte är således att 

undersöka hur läraren resonerar kring sitt arbete att motivera eleven att lära sig 

matematik och hur detta arbete realiseras i undervisningen. Baserat på dessa syften 

har följande frågeställningar valts att undersökas: 

- Hur kommer motivationsteorietiska aspekter till uttryck i gymnasieelevers 

redogörelser för lärande inom matematik? 

 

- Vilka motivationsteoretiska aspekteter framkommer i gymnasielärares 

resonemang kring arbetet att motivera gymnasieelever att lära sig matematik 

samt hur realiseras de i undervisningen? 

 

Ett underliggande syfte med detta arbete är att söka förståelse för hur 

matematikundervisning kan organiseras för att främja elevens motivation att lära sig 

matematik. Då studiens omfattning är begränsad valdes det underliggande syftet att 

inte utgöra en empirisk forskningsfråga utan söks att besvaras i diskussionsavsnittet 

med utgångspunkt i det empiriska resultatet. Det empiriska resultatet tillåter mig 

vidare att diskutera följande: 

- Hur kan matematikundervisning organiseras för att främja elevers motivation 

att lära sig matematik?   

4 Teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt presenteras arbetets teoretiska ramverk. Först presenteras arbetets 

perspektiv på lärande vilket följs av en beskrivning av matematikens karaktär kopplat 

till motivationsbegreppet. Sedan ges en genomgående beskrivning av de 

motivationsteorier som kom att utgöra grunden för ramverkets konstruktion. 

Avsnittet avslutas med att presentera och beskriva de motivationsteoretiska aspekter 

som användes som underlag för skapandet av ramverkets kategorier.  
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 Perspektiv på lärande 

Detta arbete utgår från en socialkonstruktivistisk syn på lärande som menar att 

lärande uppstår i mötet mellan den som lär och den som undervisar (Skott, Jess, 

Hansen & Lundin, 2015). Enligt denna syn på lärande existerar det inte en enhetlig 

objektiv kunskap som enkelt går att överföra mellan den som undervisar och den som 

lär utan den som undervisar ansvarar för att skapa förutsättningar för att lärande kan 

ske hos den som lär (Skolverket, 2003, s. 6). I enlighet med det konstruktivistiska 

tillägnandeperspektivet på lärande tolkar den enskilde individen ny information 

utifrån tidigare kunskap och erfarenheter av omvärlden och konstruerar ur denna 

tolkning ny kunskap genom att organisera sina erfarenheter (Skott m.fl., 2015). 

Likaväl infattas det sociokulturella deltagarperspektivet att elevens lärande främjas i 

sociala sammanhang där den tillåts utveckla sin kunskap genom deltagande i samspel 

med andra (Skott m.fl., 2015). Enligt socialkonstruktivismen är lärande således en 

process som påverkas både av individuella och sociala faktorer och ett effektivt lärande 

möjliggörs när undervisningen utgår från elevers tidigare kunskaper samt där eleven 

tillåts att aktivt delta i lärandeprocessen genom att tillägna sig förståelse i en social 

gemenskap (Skott m.fl., 2015). Detta perspektiv anses vara särskilt lämpligt vid 

studerandet av motivation eftersom det tillåter både kognitiva, affektiva och 

beteendeprocesser att synliggöras och problematiseras (Hickey, 1997).  

 Matematikens karaktär 

Det är svårt att i en mening beskriva vad matematik är för något och vad matematisk 

kunskap egentligen representerar. Som matematiklärare kan det dock vara värdefullt 

att fundera kring detta då forskning har visat att lärarens tolkning av vad matematik 

representerar påverkar hur de organiserar sin undervisning samt vilken syn på 

matematik elever tillägnar sig (Skolverket, 2003; Skott m.fl., 2015). En fråga som 

matematiska filosofer genom tiderna har brottats med är huruvida matematiken är 

något som människan har upptäckt i naturen eller om den uppfunnits av människan 

själv (Skott m.fl., 2015). Enligt en platoniker, det vill säga en följare av platonismen, 

existerar matematiken och dess abstrakta objekt oberoende av människans 

medvetande om dem (Cole, u.å.). Platonismen menar att människan endast synliggör 

matematiken som alltid har existerat i en enskild evig idévärld (Skott m.fl., 2015). 

Matematik blir således en samling oförändliga sanningar som människan endast kan 

upptäcka och konstatera att de existerar. Platonismen har sedan de gamla grekernas 

storhetstid varit det mest framträdande sättet att uppfatta matematik vilket 

oundvikligen har påverkat hur dagens matematikundervisning har utformats (Skott 

m.fl., 2015). Ett annat synsätt är formalismen som hävdar att matematiken är 

uppfunnen av människan (Skott m.fl., 2015). Enligt formalismen kan matematikern 

utifrån några konstruerade axiom formulera diverse satser som sedan kan användas 

för att dra slutsatser och är i grunden en konstruktiv aktivitet (Skott m.fl., 2015). 

Matematiken ses inte som en samling sanningar utan får här en karaktär av något som 

är menat att skapas och utvecklas. Davis och Hersh (1981) förespråkar en tredje 

uppfattning, en socialkonstruktivistisk syn på matematik, som innebär att 

matematiska objekt har en social existens. De håller med formalismen om att 

matematik är en mänsklig konstruktion, men menar samtidigt att när dessa objekt väl 
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har konstruerats får de en egen objektiv social existens, vilket liknar den eviga idévärld 

som platonismen förespråkar (Skott m.fl., 2015). Enligt detta synsätt handlar 

matematik om ”imaginära objekts sanna egenskaper” (Skott m.fl., 2015, s. 479) och 

innefattar såldes både de upptäckande och utforskande aspekterna av den 

matematiska aktiviteten.  

Hur kan detta relateras till matematikundervisning i klassrummet kanske du frågar 

dig själv? Om man har en socialkonstruktivistisk syn på lärande, det vill säga att elever 

lär sig utifrån tidigare erfarenheter genom att aktivt tillägna sig förståelse för 

matematiska begrepp i en social gemenskap, kan en socialkonstruktivistisk syn på 

matematik vara gynnsam (Skott m.fl., 2015). Matematikundervisning kan då få en 

karaktär som präglas av att elever och lärare  tillsammans upptäcker och undersöker 

matematiska begrepp utifrån elevens tidigare erfarenheter. Detta synsätt kan även 

erbjuda ett större utrymme för eleven att delta i lärandeprocessen samt att aktiviteter 

som behandlar problemlösning och resonemang tillåts ett större utrymme i 

undervisningen (Skott m.fl., 2015).  

I ämnesplanen för matematik (Skolverket, 2017b) kan vi läsa ”Ytterst handlar 

matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.”. Det finns 

alltså likheter här med Davis och Hersh (1981) syn av att matematiken bör 

karakteriseras som något som ska upptäckas, undersökas och utvecklas. Ett arbetssätt 

där matematiken får en mer undersökande karaktär präglad av ett högre 

elevdeltagande har påvisats vara gynnsamt för att främja elevers motivation att lära 

(Hudson, Henderson & Hudson, 2015; Skolverket, 2003).  Som nämndes ovan har 

lärarens tolkning av vad matematik är för något en inverkan på hur läraren organiserar 

sin undervisning. Om läraren bär med sig ett perspektiv som menar att matematik är 

något statiskt och ofelbart som endast ska läras rakt upp och ner, i enlighet med 

platonismen, kan det få konsekvensen att undervisningen i högre grad karakteriseras 

av ett överförande av fakta, ökat fokus på rätt eller fel uppgifter samt en ökad andel 

prov och utvärderingar av eleven, vilket forskning visat leder till ökad stress och sänkt 

motivation hos eleven  (Hudson m.fl., 2015; Skolverket, 2003). Om läraren däremot 

har synen att matematik är en mänsklig och kreativ process som ska upptäckas, 

kritiseras och reflekteras över tillåts ett metakognitivt förhållningssätt att framträda 

vilket möjliggör att förmågor som att resonera matematiskt i olika kontexter samt att 

kommunicera matematik ges ett större utrymme i undervisningen, vilket har påvisats 

resultera i en ökad motivation hos eleven (Hudson m.fl., 2015; Skolverket, 2003, s. 

25).  

Vad matematik tolkas representera och hur matematik karaktäriseras i klassrummet 

får således konsekvenser för hur eleven uppfattar matematik och därmed elevens 

motivation och lärande (Skott m.fl., 2015). Bör eleven få uppfattningen att matematik 

är en samling regler och rutiner menade att läras rakt upp och ner eller är matematik 

ett medel för att upptäcka och formulera generella samband? Styrdokumenten och 

motivationsforskning antyder det senare och författaren av detta arbete utgår från 

samma synsätt.  
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 Motivationsteorier 

Nedan presenteras tre motivationsteorier som ligger till grund för arbetets ramverk. 

Många av de motivationsteoretiska aspekter som togs upp i avsnitt 2 ingår i dessa 

motivationsteorier. Det finns dock distinkta skillnader i hur de olika 

motivationsteorierna resonerar kring dessa och hur de ser på motivation mer allmänt. 

Syftet med att beskriva dessa motivationsteorier är inte att framhäva dessa skillnader 

utan snarare att ge läsaren kontexten bakom de motivationsteoretiska aspekter som 

ingår i ramverket. Ingen av de följande motivationsteorierna representerar en 

allomfattande förklaring av motivation, men de lämnar ändå ett viktiga bidrag till att 

närma sig en förståelse av motivation och hur den bäst kan främjas.    

 Självbestämmandeteorin (SDT) 

Självbestämmandeteorin [eng: Self-Determination Theory, SDT] utgår från 

perspektivet att varje människa har en inneboende, naturlig och konstruktiv tendens 

att vilja lära och utveckla sitt inre själv (Deci & Ryan, 2000a). Redan från födseln 

uppvisar människor en vilja att leka, utforska och lära som utstrålar inifrån och driver 

oss att handla utan att någon utomstående belöning behöver utlovas (Deci & Ryan, 

2000a). Denna tendens att utveckla sitt inre själv kan sedermera förstärkas respektive 

släckas genom att olika inneboende psykologiska behov tillfredsställs respektive 

försummas (Deci & Ryan, 2000a). Deci och Ryan (2000a) menar att de tre 

psykologiska behoven av kompetens, tillhörighet och autonomi är de mest avgörande 

för hur denna tendens yttrar sig i självbestämt beteende. 

Behovet av kompetens innebär en känsla av att vara effektiv och duglig i den kontext 

man befinner sig i. Med behov av tillhörighet menas en känsla av att vara respekterad 

och känna sig delaktig i den gemenskapen man befinner sig i. Behovet av autonomi, 

vilket är den mest centrala aspekten i självbestämmandeteorin, innebär en känsla av 

att vara självstyrande, att känna att man har inflytande över sin situation och att se 

sina val som en konsekvens av den egna viljan. 

Om en individ deltar i en aktivitet som tillåter att dessa psykologiska behov 

tillfredsställs kommer individen att i högre grad vara motiverad att utföra aktiviteten 

(Deci & Ryan, 2000b). Det är viktigt att framhålla att det inte endast är aktiviteten i 

sig som påverkar hur motivation manifesterar sig utan även omständigheterna 

runtomkring aktiviteten, så som miljöfaktorer och den sociala kontexten. Det handlar 

således inte om att en viss aktivitet orsakar motivation utan att aktiviteten, miljön och 

den sociala kontexten tillsammans skapar förutsättningar som antingen kan främja 

eller hindra motivation (Deci & Ryan, 2000b).  

SDT gör en distinktion mellan inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 2000a). Inre 

motivation kan beskrivas som en handling som utförs för den inneboende 

tillfredsställelse som utförandet av handlingen medför, snarare än för något 

utomstående resultat (Deci & Ryan, 2000a, s. 56). Deci och Ryan (2000b) menar att 

inre motivation representerar den mänskliga tendensen att vilja lära och utvecklas och 

anses vara den starkaste formen av motivation, den som härrör från ens inre själv och 

är i sin natur självbestämmande. Inre motivation gentemot en aktivitet är associerat 
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med känslor av intresse, entusiasm och självförtroende vilket har visat sig resultera i 

ökad prestation, uthållighet och kreativitet (Deci & Ryan, 2000b, s. 69). Inom skolan 

har många studier påvisat att en elevs inre motivation gentemot ett ämne är en av de 

starkaste indikatorerna för elevens framgång i ämnet (Corpus m.fl., 2009; Lee m.fl., 

2010). En elev som drivs av en inre motivation utför skolarbete för att hen anser att 

skolarbetet är roligt eller tillfredsställer eleven på ett personligt plan (Deci & Ryan, 

2000b). Yttre motivation definieras som utförandet av en aktivitet där den enda 

avsikten med utförandet är att uppnå ett utomstående resultat (Deci & Ryan, 2000a, 

s. 60). En yttre motiverad individ motiveras således inte av att utföra en handling för 

utförandets skull utan motiveras istället av resultatet som utförandet av aktiviteten 

medför. I skolan kan ett sådant utomstående resultat vara att få ett högt betyg, 

lärarberöm eller att undvika någon typ av bestraffning.  

Trots att den inre motivationen är den starkaste typen av motivation och således den 

mest eftersökta redogör STD att många av de aktiveter som människor utför inte kan 

genomföras med en inre motivation då människor har olika intressen (Deci & Ryan, 

2000a). Av den anledningen nyanserades yttre motivation till fyra distinkta typer av 

yttre motivation nämligen, extern styrning, intagen styrning, identifierad styrning och 

integrerad styrning (Deci & Ryan, 2000a). De olika typerna av yttre motivation skiljer 

sig åt beroende av vilken grad av autonomi individen upplever i sitt handlande. Då 

denna studie är begränsad i sin omfattning används en förenklad version av denna 

nyansering som Skaalvik och Skaalvik (2016) beskriver. Enligt Skaalvik och Skaalvik 

(2016) kan yttre motivation nyanseras till två olika typer av motivation, autonom yttre 

motivation samt kontrollerad yttre motivation.  Kontrollerad yttre motivation innebär 

att en individ inte känner sig ha ett val i utförandet av en bestämd aktivitet. Individen 

känner sig då tvingad eller kontrollerad av någon annan att utföra aktiveten och 

uppfattar ingen personlig tillfredsställelse eller nytta med vare sig utförandet eller 

resultatet av aktiveten. Eftersom en sådan handling inte upplevs vara 

självbestämmande minskar motivationen att utföra handlingen. En högre nivå av 

stress och ångest har även påvisats vara associerat med en kontrollerad yttre 

motivation eftersom ens handlade inte upplevs vara av egen vilja (Deci & Ryan, 

2000b). Autonom yttre motivation innebär att individen utför aktiviteten för ett 

utomstående resultat, men samtidigt kan se ett personligt värde i det resultat 

utförandet av aktiviteten medför (Skaalvik & Skaalvik, 2016). I och med att individen 

ser ett personligt värde med resultatet av aktiveten ökar känslan av självbestämmande 

vilket resulterar i en ökad motivation. Skaalvik och Skaalvik (2016) beskriver autonom 

yttre motivation med ett exempel av en man som städar sitt hem. Ingen tvingar 

mannen att städa sitt hem och mannen får heller ingen tillfredställelse av aktiviteten 

att städa, men mannen ser ändå ett personligt värde i resultatet av handlingen att 

städa då sitt hus blir rent. Mannens handling drivs därmed av en autonom yttre 

motivation. Ett annat exempel på autonom yttre motivation är en elevs motivation för 

att studera som inte grundar sig i ett inneboende intresse i ämnet som studeras, men 

där en insikt av studiernas värde för elevens personliga liv finns närvarande hos 

eleven.  

Forskningsstudier har visat att motivation som i högre grad anses som autonom har 

associerats med ett större engagemang, bättre prestation och högre kvalitativt lärande 
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(Deci & Ryan, 2000b, s. 73). Ett stort fokus i SDT handlar om hur man kan skapa 

förutsättningar som frambringar inre- och autonom yttre motivation. De beskriver det 

som en process av att internalisera och integrera den yttre motivationen i sitt inre själv 

(Deci & Ryan, 2000b, s. 72). Om en given kontext understödjer de tre psykologiska 

behoven av kompetens, tillhörighet och autonomi tillåts individen att internalisera nya 

värden och beteendeföreskrifter [eng: behavioral regulation] till sitt inre själv, till sin 

egen målsättning, och därav känna en större känsla av självbestämmande och en ökad 

motivation.  Om å andra sidan en given kontext upplevs som överkontrollerande, med 

undermåliga utmaningar och en brist av delaktighet hindras den naturliga och 

inneboende tendensen att vilja lära och utvecklas vilket resulterar i likgiltiga och 

omotiverade individer (Deci & Ryan, 2000b, s. 76).  

 Målorienteringsteorin (AGT) 

Under de senaste 40 åren har målorienteringsteorin [eng: achievement goal theory, 

AGT] haft en stor plats inom motivationsforskning och har under samma tid 

genomgått en rad förändringar (Senko, Hulleman & Judith, 2011). Detta arbete 

kommer att utgå från det tredelande ramverk som Elliot (1999) har utvecklat.  

AGT menar att en individs mål och motivation manifesterar sig på olika sätt beroende 

på vilken målorientering individen har gentemot en kompetenskrävande aktivitet 

(Elliot, 1999). En målorientering kan beskrivas som ett integrerat mönster av mål och 

självuppfattningar som resulterar i att en individ tolkar, upplever och agerar på olika 

sätt i en given kompetenskrävande situation (Ames, 1992, s. 261). Elliot (1999) menar 

att varje individ först etablerar ett typ av mål utifrån ett inneboende prestationsmotiv 

som sedan i samverkan med individens självuppfattning formar en målorientering 

som i sin tur influerar hur nya mål, upplevelser och beteenden formas och 

upprätthålls.  

Enligt Elliot (1999) finns det tre distinkta målorienteringar inom 

målorienteringsteorin, lärandeorientering [eng: mastery goal], sökande 

prestationsorientering [eng: performance approach goal],  samt undvikande 

prestationsorientering [eng: performance avoidance goal]. Vilken typ av 

målorientering en individ erhåller är en komplex process, men kan sammanfattas till 

tre faktorer.  

Den första faktorn handlar om hur en individ definierar framgång, det vill säga, vilket 

av de utfall som målet resulterar i som individen anser ha störst betydelse för en själv 

(Elliot, 1999). Om en individ definierar framgång som utvecklandet av kunskap och 

förståelse erhåller individen ett lärandemål. Om framgång istället definieras som att 

visa upp sin kompetens inför andra och att prestera bättre än andra tillägnar individen 

ett prestationsmål. Skillnaden mellan ett lärandemål och prestationsmål kan beskrivas 

som skillnaden mellan att vilja utveckla sin kompetens respektive att visa sin 

kompetens (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

Den andra faktorn handlar om individen tillägnar sig ett sökande mål [eng: approach 

goal]  eller undvikande mål [eng: avoidance goal] vilka formas utifrån två olika 

aspekter (Elliot, 1999). Den första aspekten är vilket prestationsmotiv [eng: 
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achievement motive] som är starkast inom individen. Prestationsmotiv kan vara en 

rädsla för att misslyckas eller ett behov av att lyckas (Elliot, 1999). Om det 

dominerande prestationsmotivet är en rädsla att misslyckas kommer individen att 

tillägna sig ett undvikande mål. Om det dominerande prestationsmotivet är att lyckas 

kommer ett sökande mål att anammas. Den andra aspekten är hur individen uppfattar 

den egna kompetensen (Elliot, 1999). Om den egna kompetensen uppfattas som hög 

kommer ett sökande mål att tillägnas och om den egna kompetensen uppfattas som 

låg kommer ett undvikande mål att erhållas.  

Den tredje faktorn som påverkar denna process är hur individen uppfattar sin 

omgivning (Elliot, 1999). Om individen befinner sig i en miljö som är strukturerad som 

utmanande, men där potentialen för framgång görs tydlig kan det aktivera behovet av 

att lyckas som i sin tur leder till anammandet av lärande och sökande mål (Elliot, 

1999, s. 176). Om miljön istället är strukturerad som hotande, där potentialen för 

misslyckande görs tydlig ökar sannolikheten att ett undvikande mål anammas (Elliot, 

1999). Tillägnandet av prestations eller lärandemål avgörs således av hur framgång 

definieras, medans sökande eller undvikande mål avgörs beroende av hur ens 

kompetens och omgivning uppfattas.  

För lärandeorienterade individer är utvecklandet av ens färdigheter och kunskaper de 

viktigaste målen (Ames, 1992; Elliot, 1999). Framgång definieras antingen som att 

klara av ett uppgiftsbaserat kriterium eller mer vanligt utifrån ens egen tolkning av 

framgång, som att ha lärt sig något nytt eller utvecklat ens färdigheter (Senko m.fl., 

2011).  Att utveckla sin egen kunskap och förståelse blir därför viktigare än att prestera 

bra enligt någon given framgångsnorm (Ames, 1992). En lärandeorienterad individ 

uppfattar sig själv som kompetent och drivs av ett behov att lyckas med den aktivitet 

hen är involverad i (Elliot, 1999). Centralt för lärandeorienterade individer är att de 

ser sina resultat som en konsekvens av ansträngning och inte förmåga (Ames, 1992). 

Uppfattningar och beteenden som är utmärkande för en lärandeorientering är 

uthållighet i motgångar, vilja att be om hjälp, tron på att resultat är en funktion av 

ansträngning samt ett ökat kvalitativt deltagande i lärandeprocessen (Ames, 1992; 

Elliot, 1999). Ett kvalitativt deltagande i lärandeprocessen definieras av Ames (1992, 

s. 262) som ett engagerat deltagande samt applicerandet av effektiva 

problemlösningsstrategier med en utgångspunkt i att ansträngning leder till framgång 

och att misslyckanden kan avhjälpas med en förändrad strategi. Forskning har visat 

att en lärandeorientering har en positiv effekt på kvalitativt lärande, men att det 

nödvändigtvis inte har en positiv effekt på prestationsutfall. En förklaring till detta är 

att det kan förekomma utvärderingar som i större utsträckning fokuserar på 

procedurkunskap än förståelse (Elliot, 1999, s. 177). 

Prestationsorienterade individers mål fokuserar på att demonstrera sin kompetens 

inför andra (Elliot, 1999). Särskilt viktigt är det att få ett erkännande för sin uppvisade 

kompetens och att man har presterat bättre än andra. Att prestera bra enligt någon 

norm är därför viktigare än att känna att man har utvecklat sin egen kunskap och 

förståelse (Ames, 1992). En konsekvens av detta blir att en prestationsorienterad 

individ ofta använder sig av ytliga lärandestrategier som memorering och att individen 

endast anstränger sig precis tillräckligt för att nå sina mål (Pintrich, 2000). I skolan 
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har det påvisats att betyg kan ha en ökad motivation för dessa elever då betyg blir ett 

sätt att demonstrera sin kompetens (Pintrich, 2000). Individens upplevda förmåga 

definieras utifrån sin prestation relativt andra vilket får konsekvensen att ens resultat 

är förenat med den egna förmågan (Ames, 1992). Att misslyckas innebär således en 

brist på förmåga vilket kan leda till en ovilja att engagera sig i lärandet på grund av 

risken att visa sin eventuella oförmåga (Ames, 1992).  

Som nämndes ovan skiljer sig ett sökande och undvikande mål i hur en individ 

värderar sin kompetens. Om en individ har ett prestationsmål och anser sig besitta en 

hög kompetens relativt andra är denna individ mer benägen att erhålla ett behov av 

att lyckas och anammar därför en sökande prestationsorientering (Elliot, 1999). 

Forskning är mer tvetydig kring vilken effekt en sökande prestationsorientering har 

då forskningsstudier har påvisat både negativa och positiva effekter på motivationen 

och beteende (Elliot, 1999). Uppfattningar och beteenden som är relaterade till en 

sökande prestationsorientering är uthållighet vid studerande, ovilja att söka hjälp, 

intresse, oro under prov och hög prestation (Elliot, 1999, s. 180).  

Om en individ har ett prestationsmål och anser sig besitta en låg kompetens relativt 

andra är denna individ mer benägen att styras av rädslan att misslyckas och anammar 

därför en undvikande prestationsorientering. Forskningsstudier har klart kunnat 

påvisa att en undvikande prestationsorientering leder till en rad negativa effekter på 

motivation och lärande, bland annat ett lågt deltagande i lärandeprocessen (Elliot, 

1999). Uppfattningar och beteenden som har relaterats till en undvikande 

prestationsorientering är prokrastinering, låg känsla av autonomi vid studerande, lågt 

intresse, oro inför utvärderingar, ovillighet att söka hjälp och låg prestation (Elliot, 

1999, s. 180). Forskning har visat att en sökande prestationsorientering kan övergå 

till en undvikande prestationsorientering om en individ ställs inför allt för utmanade 

aktiviteter (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Då en prestationsorienterad individs känsla 

av kompetens avgörs utifrån hur andra i sin omgivning presterar kan en ny miljö, där 

ens kompetens inte upplevs vara lika hög relativt andra, leda till att individen byter 

sitt sökande mål mot ett undvikande mål och således anammar en undvikande 

prestationsorientering (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Trots att forskning har visat att en 

sökande prestationsorientering kan ha en positiv effekt på skolprestationer finns det 

således alltid en risk att prestationsmål får en negativ effekt på elevens motivation och 

lärande.  

 Förväntningar och värdeteorin (EVT) 

Förväntningar och värdeteorin [eng: expectancy-value theory, EVT] är utvecklad av 

forskarna Eccles och Wigfield (1995) som menar att en individs motivation gentemot 

en aktivitet beror av vilken förväntan individen har i att lyckas med aktiviteten och 

vilket värde individen tillskriver aktiviteten (Eccles & Wigfield, 1995, s. 68). Om en 

individ har en hög förväntan att lyckas med en aktivitet samt tillskriver antingen 

utförandet eller resultatet av aktiviteten ett högt värde kommer individens motivation 

att utföra aktiviteten att vara stark. Eccles och Wigfield (1995) har visat att barn så 

unga som sju år har skapat sig en uppfattning om vad de är bra på och vad de anser är 

av värde för dem i skolan.  
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Förväntan att lyckas med en aktivitet uppstår ur samspelet mellan en individs tro på 

sin egen förmåga [eng: self-concept of ability] och hur svår aktiviteten upplevs vara 

[eng: perceptions of task demands] (Eccles & Wigfield, 1995). Eccles och Wigfield 

(1995) förklarar att en starkt tro till sin förmåga att klara av en given aktivitet i 

kombination med att aktiviteten upplevs vara av låg svårighetsgrad resulterar i en 

stark förväntan att lyckas. I kontrast resulterar en låg tro till sin egen förmåga att klara 

av en given aktivitet tillsammans med upplevelsen att aktiviteten är av hög 

svårighetsgrad i en svag förväntan att lyckas. Individens tidigare erfarenheter med en 

given aktivitet spelar således en viktig roll för vilken förväntan individen anser sig ha 

att lyckas med aktiviteten i framtiden.  

Aktivitetens upplevda värde uppstår ur samspelet mellan aktivitetens inre värde, 

nyttovärde, personliga värde och kostnad (Eccles & Wigfield, 1995). Då denna studie 

är begränsad i sin omfattning beskrivs endast koncepten inre värde, nyttovärde samt 

upplevd kostnad i relation till en given aktivitet. Eccles och Wigfield (1995) förklarar 

att det inre värdet är den glädje individen upplever i utförandet av aktiviteten. Om en 

individ finner en aktivitet intressant och rolig kommer det inre värdet för aktiviteten 

att vara högt och eleven kommer att vara mer benägen att delta och engagera sig. 

Nyttovärdet beskriver hur användbar en aktivitet upplevs vara för individens egna liv. 

Om en given aktivitet upplevs vara användbar för att klara av andra aktiviteter eller 

för framtida planer ökar aktivitetens nyttovärde. Forskning har visat att nyttovärdets 

betydelse ökar med åldern (Skaalvik & Skaalvik, 2016). I gymnasieskolan är det 

således särskilt viktigt att elever ser nyttovärdet med matematikkunskaper eftersom 

eleven då kommer att tillskriva matematikämnet ett högre värde och vara mer benägen 

att engagera sig i lärandeprocessen (Eccles & Wigfield, 1995; Skaalvik & Skaalvik, 

2016). Konceptet upplevd kostnad är ett negativt värde och handlar om vilken kostnad 

individen tillskriver aktiviteten (Eccles & Wigfield, 1995). En kostnad associerad med 

att lära sig matematik kan vara att eleven upplever att matematiken tar längre tid att 

studera relativt andra ämnen eller en emotionell kostnad som sorg över tidigare 

misslyckanden. Om en elev upplever en hög kostnad med att lära sig matematik 

minskar således matematikens värde för eleven. 

Forskning har visat att en elevs tro på sin egen förmåga att lyckas med matematik samt 

matematikens upplevda värde minskar i stigande årskurser (Eccles & Wigfield, 1995, 

s. 76). Det finns ingen entydig förklaring för detta, men Eccles och Wigfield (1995) 

menar att en förklaring kan vara att när eleverna blir äldre så blir de även mer 

medvetna om sina brister på grund av en ökad social jämförelse emellan eleverna. En 

annan förklaring är att övergången från grundskolan till gymnasieskolan innebär en 

förändrad skolmiljö där den senare i högre utsträckning förmedlar betydelsen av 

resultat vilket i sin tur ökar elevens reflektion av den egna förmågan i relation till sina 

klasskamrater (Eccles & Wigfield, 1995, s. 76). 

Sammantaget förmedlar EVT tanken om att elever behöver känna att det är kapabla 

att lösa den matematik som de förväntas lära sig och att eleven upplever att det är värt 

mödan att försöka. Eccles och Wigfield (1995) ger en rad förslag som lärare bör tänka 

på när de organiserar sin undervisning för att öka elevens motivation att lära.  De 

uppmanar lärare att skapa lärandesituationer som framhäver elevens förmåga i 
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positiva avseenden för att öka deras förväntning på att lyckas i framtiden. Det är därför 

viktigt att läraren besitter en djup förståelse för sina elevers kunskaper så att varje elev 

tilldelas uppgifter som är lagom utmanande. Om en elev har många tidigare 

erfarenheter av att ha misslyckats med matematik kan det leda till att eleven erhåller 

en låg förväntning på att lyckas med matematiken i framtiden. Eccles och Wigfield 

(1995) menar att detta kan leda till att eleven får en negativ självbild om sin 

matematiska förmåga vilket kan resultera i att eleven inte vill försöka igen. I en sådan 

situation kan det vara nödvändigt att läraren först agerar för att förändra elevens 

negativa självbild och klargör för eleven att tidigare misslyckanden inte är en 

konsekvens av deras bristande förmåga utan att det istället handlar om faktorer som 

går att förändra, som elevens insats eller strategi.  Likväl kan tidigare misslyckanden i 

matematik innebära att eleven tillskriver matematiken en hög kostnad vilket läraren 

kan arbeta för att motverka genom att kontinuerligt förmedla 

matematikkunskapernas värde för elevens akademiska och personliga liv.  

 Ramverk 

Ramverket som tillämpades i analysen av studiens kvalitativa data utgår från 

motivationsteorierna självbestämmandeteorin, målorienteringsteorin samt 

förväntningar och värdeteorin. En syntes av dessa teorier resulterade i att åtta 

kategorier identifierades som extra betydelsefulla för att analysera elevers och lärares 

redogörelser kring lärande inom matematik ur ett motivationsteoretiskt perspektiv. 

Först ges en kort motivering för varför dessa kategorier valdes att ingå i ramverket och 

sedan presenteras och beskrivs kategorierna ytterligare för hur de ska komma att 

tolkas i datat. En översiktsmatris av samtliga kategorier presenteras i slutet av 

avsnittet.  

 Val av kategorier 

Självbestämmandeteorin fastställer att tillfredsställelsen av en individs psykologiska 

behov av kompetens, autonomi och tillhörighet avgör hur individens motivation 

manifesterar sig (Deci & Ryan, 2000a). Att få en inblick i hur elever upplever dessa 

behov i relation till deras matematiklärande kan således vara betydelsefullt för syftet 

med detta arbete. Av den anledningen valdes en känsla av kompetens, en känsla av 

autonomi samt en känsla av tillhörighet att utgöra var sin kategori i ramverket.  

Målorienteringsteorin beskriver tre olika typer av målorienteringar, 

lärandeorientering, sökande prestationsorientering samt undvikande 

prestationsorientering (Elliot, 1999). Vilken målorientering en individ innehar beror 

av hur de definierar framgång, individens självuppfattning och individens målsättning 

vilket resulterar i att individen känner och agerar på olika vis gentemot 

kompetenskrävande aktiviteter (Elliot, 1999). Att undersöka hur en elev resonerar 

kring sina mål och hur de definierar framgång i matematikämnet kan således leda till 

en ökad förståelse för deras motivation att lära sig matematik. Därför valdes 

kategorierna, lärandeorientering, sökande prestationsorientering samt undvikande 

prestationsorientering att utgöra var sin kategori i ramverket.  



 
 
 

23 
 

Förväntningar och värdeteorin menar att en individs motivation gentemot en aktivitet 

beror av samspelet mellan vilken förväntning individen har på att lyckas med 

aktiviteten samt hur värdefull aktiviteten anses vara (Eccles & Wigfield, 1995). Genom 

att undersöka vilken förväntning eleven har på att lyckas med matematiken samt vilket 

värde eleven tillskriver matematiken kan dessa upplevelser hjälpa till att synliggöra 

hur dessa aspekter inverkar på elevens motivation att lära sig matematik. Av den 

anledningen valdes förväntningar på att lyckas samt matematikens värde att utgöra 

var sin kategori i ramverket.  

 Kategorier 

Känsla av kompetens 

En känsla av kompetens innebär att känna sig kapabel och effektiv i den kontext man 

befinner sig i (Deci & Ryan, 2000a). Det är ett universellt behov som alla människor 

innehar och som vid tillfredsställelse kan leda till en ökad motivation (Niemiec & 

Ryan, 2009). Behovet förklarar varför människor söker sig till aktiviteter som är 

utmanande istället för de som upplevs triviala eller omöjliga. Om behovet av 

kompetens försummas kan det leda till en upplevelse av hjälplöshet och brist på 

motivation (Deci & Ryan, 2000c). För att en elev ska känna sig kompetent behöver 

eleven känna att den kan möta skolarbetets utmaningar (Niemiec & Ryan, 2009, s. 

135). Det innebär att en elev behöver ges tillfällen att uppleva att deras matematiska 

kunskaper räcker till och utmanas. I en lärandesituation måste läraren alltid utgå i 

från var eleven befinner sig kunskapsmässigt (Niemiec & Ryan, 2009). Först då kan 

lärandeaktiviteter upplevas utmanande, men samtidigt kunna lösas med viss 

ansträngning (Giota, 2002, s. 297).   

Känsla av autonomi 

En känsla av autonomi innebär att känna sig vara självbestämmande, att känna att 

man har inflytande över sin situation och att se sina handlingar som en konsekvens av 

ens egen vilja (Deci & Ryan, 2000a). Det är ett universellt behov som alla människor 

innehar och som vid tillfredsställelse kan leda till en ökad motivation (Niemiec & 

Ryan, 2009). En känsla av autonomi är inte likvärdigt med individualism eller 

självständighet (Deci & Ryan, 2000b). Man kan till exempel av egen vilja söka hjälp av 

en annan och därmed både uppleva sitt beslut som självbestämmande, men samtidigt 

vara beroende av någon annan för hjälp. Att låta eleven få göra egna val och utöva en 

viss kontroll i sitt lärande har även visats öka elevens intresse och engagemang för 

skoluppgifter (Giota, 2013). För att en elev ska uppleva en känsla av autonomi behöver 

eleven känna kontroll över sitt matematiklärande, att de har möjlighet att påverka 

undervisningen samt att de upplever att de av egen vilja lägger ner tid och energi på 

sina studier (Deci & Ryan, 2000a; Niemiec & Ryan, 2009, s. 135). För att uppleva en 

kontroll över sin situation behöver det infinnas en kunskapsmässig insikt om var man 

är och var man är på väg (Giota, 2002). Att förstå vad som förväntas av en och hur en 

ska gå tillväga för att uppnå denna förväntning är således en viktig grund för att en 

hög känsla av autonomi ska kunna infinna sig. 
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Känsla av tillhörighet 

En känsla av tillhörighet innebär att känna samhörighet med andra, att känna sig 

respekterad och delaktig i den gemenskap man befinner sig i (Deci & Ryan, 2000a). 

Känslan av tillhörighet har visat sig vara central för processen att internalisera en 

aktivitets värde och integrera en känsla av autonomi (Deci & Ryan, 2000b). En låg 

känsla av tillhörighet resulterar istället i en minskad grad av deltagande och således 

en minskad motivation och försämrat lärande (Deci & Ryan, 2000b). I skolan är det 

därför av extra stor vikt att läraren arbetar för att skapa en god relation med sina elever 

så att varje elev kan känna sig trygg och respekterad.  Om en elev känner en hög 

tillhörighet i klassrummet kan de i högre grad acceptera matematikens värde och 

inleda processen av att internalisera kunskapsmål till sina egna (Deci & Ryan, 2000a). 

Läraren bör sträva efter att skapa en klassrumsmiljö som tillåter elever att göra 

misstag och uppmuntra elever att samarbeta för att gynna klassgemenskapen (Deci & 

Ryan, 2000b). 

Lärandeorientering 

En lärandeorientering är en målorientering som fokuserar på att utveckla färdigheter 

och kunskaper (Ames, 1992; Elliot, 1999). En elev som uppvisar en lärandeorientering 

har ett inre behov av att lyckas med sina studier och därmed en målsättningen att 

utveckla en djupare förståelse för matematiken (Ames, 1992; Elliot, 1999). En 

lärandeorienterad elev tycker inte att det är viktigt att prestera bättre än andra utan 

fokuserar på att förbättra sig själv (Elliot, 1999). Då prestation är associerat med insats 

ser de inga svårigheter med att be om hjälp när de inte förstår. Att göra fel och möta 

motgångar påverkar inte deras upplevda kompetens negativt utan det ses istället som 

en möjlighet för att lära sig något nytt (Elliot, 1999). Det finns många sätt för en lärare 

att skapa en klassrumsmiljö som uppmuntrar elever att anamma en 

lärandeorientering, ett så kallat lärandeorienterat klassrum.  I ett lärandeorienterat 

klassrum uppmanar läraren elever att formulera kunskapsmål före prestationsmål, att 

se lärandet som en inre resa mot något mer fulländat och att inbringa tanken om ett 

livslångt lärande (Elliot, 1999). 

Sökande prestationsorientering 

En sökande prestationsorientering är en målorientering som fokuserar på att 

demonstrera sin kompetens inför andra (Ames, 1992; Elliot, 1999). En elev som har 

tillägnat sig en sökande prestationsorientering tycker det är viktigt att få bättre betyg 

än andra i klassen. De upplever sig ha en tillräckligt hög kompetens relativt andra för 

att engagera sig i skolarbetet (Elliot, 1999). De anammar ofta ytliga lärande strategier 

som memorering och anstränger sig endast precis tillräckligt för att nå sina mål 

(Pintrich, 2000). Uppfattningar och beteenden som är relaterade till en sökande 

prestationsorientering är uthållighet vid studerande, ovilja att söka hjälp, intresse, 

oro under prov och hög prestation (Elliot, 1999, s. 180). För dessa elever kan 

lektionsaktiviteter som innehåller en aspekt av tävlande vara gynnsamt eftersom de 

tycker det är viktigt att prestera bättre än andra.  

Undvikande prestationsorientering 

En undvikande prestationsorientering innebär en målorientering som fokuserar på 

att demonstrera sin kompetens inför andra (Ames, 1992; Elliot, 1999). En elev med en 
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undvikande prestationsorientering upplever sig besitta en låg kompetens och blir 

därför passiv i klassrummet för att undvika att visa sin upplevda inkompetens inför 

andra. En undvikande prestationsorienterad elev löper risk för många negativa 

konsekvenser på lärande och motivation (Elliot, 1999). Uppfattningar och beteenden 

som har relaterats till en undvikande prestationsorientering är prokrastinering, låg 

känsla av autonomi vid studerande, lågt intresse, oro inför utvärderingar, ovillighet att 

söka hjälp och låg prestation (Elliot, 1999, s. 180). För att undvika att elever anammar 

en undvikande prestationsorientering är det viktigt att läraren ger eleven lagom 

utmanande uppgifter så att eleven kan höja sin upplevda kompetens (Giota, 2002). 

Det är även viktigt att läraren skapar ett klassrumsklimat som tillåter elever att göra 

misstag och fokusera på det individuella lärandet före prestationer (Elliot, 1999).  

Förväntning på att lyckas 

Förväntningen på att lyckas innebär i vilken grad en individ upplever sig kunna utföra 

en given aktivitet med ett önskvärt resultat (Eccles & Wigfield, 1995). Förväntningen 

på att lyckas med en aktivitet uppstår ur samspelet mellan individens tro på sin egen 

förmåga och hur svår aktiviteten upplevs vara (Eccles & Wigfield, 1995). Eftersom alla 

elever har olika mål i sitt matematiklärande kan aktiveten att klara av 

operationaliseras som elevens mål i matematikämnet. För att öka elevens förväntning 

på att lyckas är det därför viktigt att läraren är medveten om vilken självbild eleven 

har för att lyckas med matematiken. Om eleven upplever sitt mål som omöjligt att 

uppnå kan det underlätta att först ta reda på om upplevelsen beror på om eleven 

upplever sin matematiska förmåga som undermålig eller om det är 

matematikinnehållet som känns otillgängligt. Att tillsammans med eleven skapa 

kortsiktiga mål och ge positiv feedback är två viktiga metoder som läraren kan använda 

för att stärka elevens förväntning på att lyckas (Eccles & Wigfield, 1995).  

Matematikens värde 

Vilket värde en individ tillskriver en aktivitet beror på vilket inrevärde, nyttovärde och 

kostnad individen tillskriver aktiviteten (Eccles & Wigfield, 1995). Det inre värdet är 

den glädje en upplever i utförandet av aktiviteten. Om en individ finner en aktivitet 

intressant och rolig kommer det inre värdet för aktiviteten att öka och motivationen 

för att utföra aktiveten likaså. Nyttovärdet hänvisar till hur användbar en aktivitet 

upplevs vara. Om en given aktivitet upplevs användbar för att klara av andra 

aktiviteter ökar aktivitetens nyttovärde. Nyttovärdet påverkas även av hur användbar 

aktiviteten anses vara för elevens framtid. Forskning har visat att nyttovärdets 

betydelse ökar i åldern (Skaalvik & Skaalvik, 2016). I gymnasieskolan är det därför 

extra betydelsefullt att elever ser ett nyttovärde i matematikämnet eftersom det ökar 

motivation att engagera sig i ämnet. Konceptet upplevd kostnad är ett negativt värde 

som avspeglar den kostnad eleven tillskriver aktiviteten att lära sig matematik (Eccles 

& Wigfield, 1995). En kostnad associerad med att lära sig matematik kan vara att 

eleven inte längre har tid att studera andra ämnen eller att umgås med vänner. Om en 

elev associerar en hög kostnad med att lära sig matematik minskar således 

matematikens värde hos eleven. Vilket värde eleven tillskriver matematiken påverkar 

i vilken grad de anser att det är värt att lägga ner mödan för att studera och således 

deras motivation för att lära sig matematik.  
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 Översiktsmatris av ramverk 

I tabell 1 nedan presenteras en översiktsmatris av de åtta kategorier som ingår i 

ramverket. För varje kategori ges en kort beskrivning samt ett kodningsexempel. Fem 

av dessa kategorier differentierades ytterligare i en tvådelad skala av hög och låg grad. 

Den tvådelade skalan representerar till vilken grad kategorin kom till uttryck i 

deltagarnas redogörelser. Om en elev kodades inneha en låg grad av en specifik 

kategori innebar det att i elevens redogörelse för sitt lärande inom matematik fanns 

svar som stämde överens med kategorins kodningsregler för låg grad. Likväl om eleven 

kodades inneha en hög grad av en specifik kategori innebar det att analysen hade visat 

att elevens svar överensstämde med kategorins kodningsregler för hög grad. Valet att 

differentiera kategorierna i en tvådelad skala utfördes för att göra resultatet mer 

tydligt och meningsfullt.  

Tabell 1. Översiktsmatris av ramverk 

Kategori Del-
kategori 

Beskrivning Exempel från data Grad 

Känsla av 
kompetens 

 Hur duktig och 
effektiv en elev 
upplever sig vara 
inom 
matematikämnet. 

”Jag lär mig ganska snabbt. Om 
jag skulle plugga mer så skulle 
det gå riktigt bra.” 

Hög 

   ” Jag tycker matte är svårt, jag 
fattar typ aldrig något” 

Låg 

Känsla av 
autonomi 

 Hur 
självbestämmande 
eleven upplever sig 
vara i sitt 
matematiklärande. 

” Jag har kontroll när jag pluggar 
… Jag kan ju också bestämma 
själv om jag ska lära mig på 
lektionen” 

Hög 

   ”Nej, jag har jättesvårt att sätta 
igång … jag vet inte hur jag ska 
börja.” 

Låg 

Känsla av 
tillhörighet 

 Hur respekterad, 
hörd och delaktig 
eleven upplever sig 
vara 
matematikklassrum
met 

”Jag känner att läraren får alla 
elever att känna sig hörda.” 

Hög 

   ”Men jag kan nog känna att jag 
som individ inte har så mycket 
att säga till om.” 

Låg 

Målorientering Lärandeori-
entering 

En målsättning där 
utvecklande av 
kunskap och 
förståelse utifrån sig 
själv framgår vara det 
viktigaste.  

”Det är inte bra för mig att bara 
komma ihåg och acceptera saker, 
jag behöver förstå dem. Det är 
kunskapen som är viktigast för 
mig.” 

 

 Sökande 
prestations-
orientering 

En målsättning där 
fokuset ligger i att 
demonstrera sin 
kompetens inför 
andra och få höga 
betyg. 

”Som grund är det att man ska 
försöka vara bättre än andra. 
[…]. Om man presterar bättre än 
andra så presterar man bra.” 
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 Undvikande 
prestations-
orientering 

En målsättning där 
fokuset ligger i att 
undvika att visa sin 
inkompetens inför 
andra.  

”Jag förstod direkt att får man 
dåliga betyg nu, så kommer man 
inte in snabbt i vuxenlivet, på 
universitet. Så det blir det så här 
okej, nu måste jag ju få godkänt 
för att komma in där. Då blir det 
också om jag inte får det, då blir 
det stress och då lägger man av, 
då orkar man inte göra det.” 

 

Förväntning på 
att lyckas 

 I vilken grad eleven 
tror sig kunna nå sin 
målsättning i 
matematikämnet. 

”Det är såklart fortfarande en 
utmaning, det är inte det jag 
säger, jag menar bara att jag 
känner ändå att det liksom finns 
en säkerhet att jag kan klara av 
det vi jobbar med.” 

Hög 

   ”Jag har hamnat så pass lågt efter 
nu för att det varit stressigt för 
mig. Jag har inte haft tiden eller 
orken. Det har blivit rätt jobbigt. 
Min vision om mig själv är inte, 
jag vet inte. Jag känner att jag 
kan nå mitt mål, men samtidigt 
är jag inte helt är i närheten av 
det.” 

Låg 

Matematikens 
värde  

 Vilket värde eleven 
tillskriver 
matematiken.  

”Matte för mig är ett sätt att se 
världen på ett mer logiskt sätt. 
Att kunna komma fram till saker 
på ett väldigt teoretiskt sätt. Sen 
är också matte för mig 
någonting, jag skulle kunna se 
det som någonting givande för 
mig, att jag förstår det.” 

Hög 

   ”Det är väldigt få gånger det 
känns som att man lärde sig 
något nödvändigt som man 
kommer komma ihåg resten av 
sitt liv. Så kanske det var tidigare 
när det var lite mer viktiga saker 
som används till alltihopa, men 
vid det här laget så har jag fått 
vänja mig vid den strukturen 
som finns. Att memorera det här, 
memorera det här, skriv prov.” 

Låg 

 

5 Metod 

I detta avsnitt presenteras hur arbetet har genomförts samt vilka etiska 

hänsynstaganden som tagits. Avsnittet avslutas med att beskriva metodens  

begränsningar och hur de kan ha påverkat resultatets trovärdighet.  

 Forskningsstrategi 

Detta arbete avser att ge en inblick i gymnasieelevers redogörelser för sitt lärande 

inom matematik ur ett motivationsteoretiskt perspektiv. Då forskning har visat att 
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motivation spelar en viktig roll i elevers framgång och välmående i skolan finns det ett 

behov av att se hur elever med egna ord resonerar kring sitt matematiklärande och 

vilka slutsatser som kan dras utifrån hur olika aspekter av undervisningen påverkar 

denna motivation. Forskning har även visat att läraren har en avgörande betydelse för 

elevers motivation. Ett ytterligare syfte är således att undersöka hur läraren resonerar 

kring sitt arbete att motivera elever att lära sig matematik. För att återge en mer 

nyanserad inblick i dessa redogörelser har studien använt en blandad metod där 

kvantitativ och kvalitativ data samlats in via enkäter och intervjuer. Tyngdpunkten 

ligger i studiens kvalitativa data som samlades in genom intervjuer med elever och 

lärare. Studiens kvantitativa data samlades in via en enkät som elever fick fylla i. 

Enkätresultatet användes för att ge ett bredare underlag för att besvara studiens 

frågeställningar, men även för att underlätta insamlingen av studiens kvalitativa data.  

Ur ett omfattande litteraturstudium av motivationsforskning och motivationsteorier 

konstruerades ett ramverk bestående av åtta motivationsteoretiska aspekter som var 

avsedda att fånga motivationens flerdimensionalitet. Ramverket tillämpades för att se 

hur dessa motivationsteoretiska aspekter kom till uttryck i de redogörelser eleverna 

gav kring sitt lärande inom matematik. För att besvara de empiriska 

frågeställningarna utfördes en riktad innehållsanalys utifrån det konstruerade 

ramverket på studiens kvalitativa data. Med hjälp av statistikprogrammet SPSS 25 

kunde enkätresultatet sammanställas för att belysa relevanta motivationsteoretiska 

aspekter samt hur olika elevgrupper påverkade dessa. 

Ett underliggande syfte med studien var att söka förståelse för hur 

matematikundervisning kan organiseras för att främja elevers motivation att lära sig 

matematik. Det empiriska resultatet från analysen av elevers och lärares redogörelser 

användes sedan tillsammans med kunskap från tidigare forskning för att besvara 

forskningsfrågan om hur matematikundervisning kan organiseras för att främja 

elevers motivation att lära sig matematik.  

Blandad metod 

En blandad metod [eng: mixed method] är en forskningsmetod som tillämpar både en 

kvantitativ och kvalitativ ansats i en enskild forskningsstudie (Denscombe, 2010). En 

fördel med att använda en blandad metod är att flera datakällor kan bidra till en rikare 

förståelse av vad som undersöks (Denscombe, 2010). Då motivation är ett så 

mångfacetterat och komplext fenomen blev därför valet att använda en blandad 

metod. En blandad metod tillåter även forskaren att använda insamlad data från en 

metod för att bestämma urvalet till nästa metod vilket nyttjades i denna studie. En 

blandad metod tillåter även forskaren att blanda utforskande och bekräftande element 

i forskningsmetoden (Denscombe, 2010). Detta arbete använder en deduktiv kvalitativ 

analysmetod för att beskriva och söka förståelse för elever och lärares redogörelser ur 

ett motivationsteoretisk perspektiv.  

Litteraturstudium 

Studien inleddes med en litteraturstudie för att hitta tidigare forskning på relevanta 

områden för undersökningen. Forskningsartiklar söktes främst genom databaserna 

KTHB samt Google Scholar. Inledningsvis söktes förståelse för begreppet motivation 
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genom att studera diverse forskningsartiklar vilket ledde till en process av att bekanta 

sig med de många motivationsteorier som har producerats sedan början på 1900-talet. 

Det var nästan uteslutande internationella studier som studerades då nationella 

studier kring motivation och lärande var svåra att hitta. Ur den processen framträdde 

tre motivationsteorier som framstod vara extra betydelsefulla för forskning inom 

lärande. Dessa motivationsteorier var självbestämmandeteorin, 

målorienteringsteorin och förväntningar och värdeteorin vilka samtliga kom att 

utgöra underlaget för det teoretiska ramverk som utvecklades och tillämpades i denna 

studie. Sedan riktades uppmärksamheten mot vad svenska skolans styrdokument 

(Skolverket, 2017a; 2017b) säger om motivation vilket visade sig vara relativt lite då 

endast två meningar kunde urskiljas som berörde motivation. I forskningsartiklar och 

kunskapsöversyner anstiftade av Skolverket (2003, 2018) framgick det dock att 

elevers motivation var en viktig aspekt för elevens lärande, välmående och framgång i 

skolan.  

Teoretiska konstruktioner 

Då motivation är en teoretisk konstruktion som inte direkt kan observeras eller mätas 

medför det svårigheter för forskaren. En sådan svårighet är hur motivation ska 

konceptualiseras och operationaliseras (Ahl, 2004, s. 79). Som nämndes i inledningen 

till detta arbete finns det väldigt skilda synsätt kring hur motivation kan 

konceptualiseras och förstås. Inom motivationsforskning är det vanligt att motivation 

mäts med enkäter av vilka det sedan utförs statiska analyser för att bekräfta eller 

förkasta hypoteser om samband mellan olika motivationsteoretiska aspekter och 

elevprestationer. Syftet med detta arbete är inte att bekräfta något sådant samband 

eller att utveckla en egen motivationsteori. Istället analyserades elever och lärares 

redogörelser för att belysa hur motivationsteoretiska aspekter kom till uttryck och 

realiserades i klassrummet. Därav utfördes inga statistiska analyser på studiens data, 

utan exempel av lärares och elevers redogörelser blev basen för arbetets slutsatser.  

 Urval 

Urvalsprocessen inleddes med att söka kontakt med gymnasielärare som arbetade i 

Stockholmsområdet och som var villiga att ställa upp på intervju samt hade möjlighet 

att låta sina elever fylla i en enkät och intervjuas. En målsättning med urvalet av 

deltagare var att de skulle vara en heterogen grupp av elever och lärare. För 

lärargruppen innebar detta att minst fyra lärare skulle intervjuas och att hälften 

ämnades ha en kort respektive lång erfarenhet i yrket vilket kvantifierades som under 

två respektive över tio år i yrket. För elevgruppen innebar det att minst tio elever skulle 

intervjuas samt att de läste varierande programinriktningar och gick i olika årskurser. 

Författaren av detta arbete var bekant med en av lärarna sedan tidigare och valet att 

kontakta den läraren kan beskrivas som ett bekvämlighetsval (Denscombe, 2010). 

Efter att två lärare från två olika gymnasieskolor accepterat att delta i studien blev 

valet att studien skulle genomföras på dessa två skolor och att två ytterligare lärare 

skulle sökas i dessa skolor. Det fanns således ingen bakomliggande tanke med att 

studien genomfördes på just dessa två skolor utan de valdes på grund av slump och 

bekvämlighetsval. Trots den något ambitiösa förfrågan hittades lärare och elever som 

uppfyllde ovannämnda kriterium, se figur 1 nedan.  
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Deltagarna i denna studie var elever och lärare från två kommunala gymnasieskolor i 

Stockholmsområdet. Totalt deltog 163 elever och fyra lärare i studien. Samtliga elever 

som deltog i studien hade någon av de fyra lärarna som ingick i studien som lärare i 

ämnet matematik. Eleverna i studien läste olika programinriktningar, vilka var, 

Samhälle-, Samhälle Beteende-, Teknik Media- samt Naturvetenskapliginriktning. Av 

de 163 elever som deltog i enkäten intervjuades 11 elever. Utifrån enkätsvaren valdes 

en till två elever från varje klass att intervjuas. En målsättning med valet av elever att 

intervjua var att hälften ämnades uppleva sig starkt respektive svagt motiverad att lära 

sig matematik. Detta skulle uppnås genom att ur varje klass välja två elever som ansåg 

sig vara starkt respektive lågt motiverade att lära sig matematik utifrån hur de besvarat 

ett påstående i enkäten. I enkäten (se bilaga A) användes påståendet som lyder ”jag 

upplever att jag är motiverad att lära mig matematik” för att göra denna distinktion. 

Elever som för detta påstående svarade fyra eller högre betecknades som starkt 

motiverad och elever som svarade två eller lägre betecknades som svagt motiverad (se 

avsnitt 5.3.1). Att använda en datainsamlingsmetod för att vägleda valet av deltagare 

till nästa datainsamlingsmetod menar Denscombe (2010) är en styrka med en blandad 

metod.  

            

 Fig. 1: Fördelningar av elevernas nuvarande årskurs och matematikkurs. 

Dock uppnåddes inte denna målsättning då det vid vissa tillfällen inte fanns tid att 

intervjua två elever från varje klass. Konsekvensen av detta blev att endast en elev 

intervjuades som enligt beteckningen ovan ansågs sig vara lågt motiverad. 

Sammantaget intervjuades sju respektive fyra elever som ansågs sig vara lågt 

respektive starkt motiverade att lära sig matematik samt fyra lärare varav hälften hade 

en lång respektive kort erfarenhet i yrket.  

 Tillämpning av ramverk 

I tabell 2 nedanför beskrivs hur ramverket kom att tillämpas på elevintervjuerna. 

Ramverket består av åtta kategorier som motsvarar åtta motivationsteoretiska 

aspekter som de motivationsteorier som nämndes i avsnitt 4.3 fastställt har en stor 

betydelse för hur motivation yttrar sig. Valet att använda just dessa åtta kategorier 

grundar sig delvis i vad tidigare forskning har visat är betydelsefullt för elevens 

motivation, men även av författarens egna tanke om att de tillsammans fångar 

motivations flerdimensionalitet. För att besvara forskningsfrågan ”hur kommer 

motivationsteorietiska aspekter till uttryck i gymnasieelevers redogörelser för lärande 

inom matematik” tillskrevs varje kategori i ramverket ett antal specifika frågor om 
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elevens lärande i matematik för att säkerställa att dessa motivationsteoretiska 

aspekter fångades in. Fem av dessa kategorier differentierades ytterligare i en tvådelad 

skala av hög eller låg grad. Den tvådelade skalan är menad att representera hur 

tillfredsställd denna motivationsteoretiska aspekt var utifrån elevens redogörelse. En 

låg respektive hög grad representerade således att denna motivationsteorietiska 

aspekt inte ansågs respektive ansågs vara tillfredsställd. Detta val gjordes utifrån hur 

väl elevens redogörelse stämde överens med varje kategoris kodningsregler. Om en 

elev kodades inneha en låg grad av en specifik kategori innebar det att i elevens 

redogörelse för sitt lärande inom matematik fanns svar som stämde överens med 

kategorins kodningsregler för låg grad. Likväl om eleven kodades inneha en hög grad 

av en specifik kategori innebar det att analysen hade visat att elevens svar 

överensstämde med kategorins kodningsregler för hög grad. Valet att differentiera 

kategorierna i en tvådelad skala gjordes för att göra resultatet mer tydligt och 

meningsfullt.  

Tabell 2. Tillämpning av ramverk på elevintervjuer.    

Kategori Tillhörande frågor och kodningsregler 

Känsla av kompetens 
 
Hur duktig och effektiv en elev 
upplever sig vara inom 
matematikämnet. 

Frågor som är menade att representera denna kategori är 
hur duktig eleven anser sig vara i matematik, om de 
upplever sig vara tillräckligt utmanade samt om de 
upplever att de förstår matematiken som 
matematikämnet innehåller.  
 
Uttalanden där eleven beskriver sig som duktig på 
matematik, att ha en stor förståelse i matematik och/eller 
har lätt för att förstå matematik kommer att kodas som 
hög känsla av kompetens. I kontrast kommer uttalanden 
där eleven beskriver sig ha en låg förståelse av matematik 
och/eller att det är svårt att klara av matematiken att 
kodas som låg känsla av kompetens.   
 

Känsla av autonomi 
 
Hur självstyrd och självbestämmande 
eleven upplever sig vara i sitt 
matematiklärande. 

Frågor som är menade att representera denna kategori är 
om eleven upplever att de kan ta egna initiativ för hur de 
lär sig matematik, om de upplever att de har kontroll över 
sitt matematiklärande och om de upplever att de kan 
påverka matematikundervisningen. 
 
Uttalanden där eleven beskriver att de kan ta egna 
initiativ i sitt matematiklärande, välvilligt lägger ner tid 
och energi på studierna och/eller upplever att de kan 
påverka undervisningen kodas hög känsla av autonomi. 
Uttalanden som beskriver att eleven inte upplever sig 
kunna bestämma själv över sitt matematiklärande, 
känner sig inte kunna påverka undervisningen och/eller 
känner sig kontrollerad att behöva lägga ner tid och 
energi på sina matematikstudier kodas som låg känsla av 
autonomi. 
 

Känsla av tillhörighet 
 
Hur respekterad, hörd och delaktig 
eleven upplever sig vara 
matematikklassrummet. 
 

Frågor som är menade att representera denna kategori är 
om eleven känner sig respekterad i klassrummet, om de 
känner sig trygga och vågar ställa frågor när de inte 
förstår.  
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 Uttalanden där eleven beskriver att den känner sig trygg, 
respekterad och/eller vågar ställa frågor när de inte 
förstår kodas som hög känsla av tillhörighet. Uttalanden 
där eleven beskriver att den inte känner sig respekterad, 
trygg och/eller inte vågar ställa frågor när den inte 
förstår kodas som låg känsla av tillhörighet. 
 

Lärandeorientering 
 
En målsättning där utvecklandet av 
kunskap och förståelse är det 
viktigaste. 

Frågor som är menade att representera denna kategori är 
hur eleven definierar framgång, om de jämför sina resultat 
med andra, hur de reagerar på motgångar, samt vilken 
målsättning de har med sitt matematiklärande.  
 
Eleven kodas som lärandeorienterad om följande 
uttalanden återfinns i intervjusvaren, 

• Framgång definieras som tillägnandet av ny 
kunskap och en ökad förståelse av matematiken. 

• Jämför främst sina resultat med sig själv och sin 
egen insats. 

• Upplever konstruktiva tankar vid motgångar som 
att öka sin ansträngning. 

• Har en klar målsättning där utvecklade av 
kunskap och förståelse av matematikinnehållet 
ingår.  

 

Sökande 
prestationsorientering 
 
En målsättning där fokuset ligger i att 
demonstrera sin kompetens inför 
andra och prestera bra på prov. 

Frågor som är menade att representera denna kategori är 
hur eleven definierar framgång och kunskap inom 
matematikämnet, om de jämför sina resultat med andra 
samt vilken målsättning de har med sitt 
matematiklärande.  
 
Eleven kodas som sökande prestationsorienterad om 
följande uttalanden återfinns i intervjusvaren, 

• Framgång definieras som att prestera bra på prov.  

• Jämför främst sina resultat med andra före sin 
egen insats. 

• Uttrycker en målsättning om att få höga betyg 
utan att nämna förståelse eller kunskapsmål.  

 

Undvikande 
Prestationsorientering 
 
En målsättning där fokuset ligger i att 
undvika att visa sin inkompetens inför 
andra. 
 

Frågor som är menade att representera denna kategori är 
hur eleven upplever sin kompetens, definierar framgång, 
om de jämför sina resultat med andra samt vilken 
målsättning de har med sitt matematiklärande. 
 
Eleven kodas som undvikande prestationsorientering om 
följande uttalanden återfinns i intervjusvaren, 

• Vill undvika att verka inkompetent inför andra, 
ber sällan om hjälp när de inte förstår. 

• Jämför sig mycket med andra och definierar sin 
kompetens efter andra elevers prestationer.  

• Uttrycker en målsättning om att klara 
matematiken, men tvivlar på att de kan lyckas.  

• Uppvisar självdestruktiva tankar vid motgångar.  
 

Förväntning på att lyckas 
 
I vilken grad eleven tror sig kunna nå 
sin målsättning i matematikämnet. 

Frågor som är menade representera denna kategori är om 
eleven har en målsättning med sitt matematiklärande, hur 
de värderar sin kompetens samt om de tror sig kunna nå 
sina mål.  
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Uttalanden där eleven beskriver att den har en 
målsättning som den upplever sig kunna nå samt upplever 
sin kompetens vara tillräckligt hög för att klara 
matematikämnets utmaningar kommer att kodas som hög 
förväntning på att lyckas. Uttalanden där eleven beskriver 
att den har en målsättning som den inte upplever sig 
kunna nå samt värderar sin kompetens som otillräcklig för 
att klara matematikämnets utmaningar kommer att kodas 
som låg förväntning på att lyckas.  
 

Matematikens värde 
 
Vilket värde eleven tillskriver 
matematiken. 
 

Frågor som är menade att representera denna kategori är 
hur matematikämnet upplevs av eleven, om de gillar och 
finner matematik intressant samt om de anser 
matematikkunskaper vara värdefulla.  
 
Uttalanden där eleven beskriver matematik som 
intressant, användbart nu eller i deras framtid samt inte 
medför en allt för stor kostnad kommer att kodas som högt 
värde. Uttalanden där eleven beskriver matematik som 
ointressant eller tråkigt, ej ser någon användning för det 
nu eller i framtiden samt innebär en hög kostnad kommer 
att kodas som lågt värde. 
 

 

Tillämpning av ramverk på lärarintervjuer 

För att besvara forskningsfrågan ”vilka motivationsteoretiska aspekteter framkommer 

i gymnasielärares resonemang kring arbetet att motivera gymnasieelever att lära sig 

matematik och hur realiseras detta i sin undervisning” tillämpades ramverket på ett 

annorlunda sätt. Lärarintervjuerna analyserades för att se om dessa 

motivationsteoretiska aspekter var närvarande eller frånvarande i lärarens 

redogörelse kring sitt arbete att motivera elever att lära sig matematik. Om de var 

närvarande undersöktes även hur dessa motivationsteoretiska aspekter förverkligades 

i lärarens undervisning. En motivationsteoretisk aspekt ansågs vara närvarande i 

lärarens redogörelse för sitt motivationsarbete om läraren uttryckte tankar och 

tillvägagångsätt som kunde liknas med hur den aspekten var beskriven i avsnitt 4.4.2. 

Frågor som var menade att fånga dessa beskrivningar var bland annat hur läraren 

motiverar eleven att lära sig matematik, om de reflekterar kring elevens motivation 

vid planeringen av sina lektioner samt om de var medvetna om någon etablerad 

motivationsteori och hur denna tillämpades i sin undervisning (se bilaga C: 

Intervjuguide: Lärare).  

Då kategorierna Lärandeorientering, Sökande prestationsorientering och 

Undvikande prestationsorientering inte var lämpliga att tillämpa på lärarnas 

redogörelser ersattes de med en ny kategori benämnd målsättning. Denna kategori 

var menad att fånga om läraren arbetade med målsättning i sitt motivationsarbete 

samt hur detta arbete såg ut. Detta val gjordes med utgångspunkt av att tidigare 

forskning visat att elevens målsättning är en viktig komponent för att främja elevers 

motivation att lära (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Frågor som var menade att 

representera kategorin målsättning var om läraren arbetade med målsättning, hur de 
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arbetade med målsättning och vad de ansåg var det viktigaste målet med att lära sig i 

matematik.  

 Datainsamling 

Denna studie använde två metoder för datainsamling, enkäter och intervjuer. Totalt 

samlades det in 163 enkätsvar, 11 elevintervjuer och 4 lärarintervjuer. Enkäten gavs 

endast till elever, medans både lärare och elever intervjuades. En anledning till att 

studien använde enkäter som datainsamlingsmetod var för att samla in data från en 

större population vilket inte var möjligt med intervjuer på grund av studiens 

begränsning i tid och resurser.  

 Enkät 

Kvantitativ data samlades in via enkäter för att ge ett bredare underlag för att besvara 

arbetets frågeställning ”hur kommer motivationsteorietiska aspekter till uttryck i 

gymnasieelevers redogörelser för lärande inom matematik”. En fördel med att 

använda enkäter i ett forskningsprojekt är att en stor mängd data kan samlas in under 

relativt kort tid (Denscombe, 2010). Enkäten skapades av arbetets författare, men 

inspiration hämtades från två motivationsskalor PALS (Midgley m.fl., 2000) samt IMI 

(Deci & Ryan, u.å) som använts vid tidigare studier av motivation. Att avgöra antalet 

frågor som ska ingå i en enkät finns det inga allmänna riktlinjer om utan det beror på 

den specifika forskningssituationen (Denscombe, 2010). I denna studie var det särskilt 

utmanade att avgöra antal frågor då många motivationsteoretiska aspekter önskades 

finnas med, men att hänsyn samtidigt skulle tas till att enkäten inte fick bli för lång så 

att eleverna tröttnande eller att genomförandet av enkäten skulle ta för mycket tid av 

lärarens lektion. Beslutet blev att den inte skulle ta mer än 10 minuter att fylla i och 

att varje motivationsteoretisk aspekt skulle ges minst två frågor. Dessa frågor 

omformulerades sedan till 22 påståenden som elever skulle besvara. Enkätens 

slutgiltiga form bestod av 22 påståenden som berörde elevers känslor, tankar och 

beteende relaterade till motivation och lärande inom matematik (se bilaga A: Enkät). 

Påståendena placerades på ett sådant vis att de tillhörande motivationsteoretiska 

aspekterna inte låg bredvid varandra i enlighet med rekommendation av IMI (Deci & 

Ryan, u.å).  

De motivationsteoretiska aspekter som ingick i enkäten representerades av 

påståenden som eleven skulle besvara (se bilaga A: Enkät). På grund av studiens 

begränsning gavs varje påstående samma vikt för att förklara den 

motivationsteoretiska aspekten. Svaren på negativa påståenden som till exempel ”jag 

är ofta nervös över att misslyckas med ett matteprov” omkodades så att starkt för blev 

starkt emot för att representera det sanna värdet av den motivationsteoretiska 

aspekten. Svaren för varje påstående summerades sedan för varje 

motivationsteoretiska aspekt vilka redovisades i procentenheter.  

Enkätens svarsalternativ fick formen av en femskalig Likeartskala som skulle beskriva 

hur eleven relaterade till påståendet. Skalan bestod av:  starkt emot – emot – neutral 

– för – starkt för. Om en elev svarade för eller starkt för ansågs den hålla med 

påståendet. Om eleven svarade emot eller starkt emot ansågs den motsätta sig 
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påståendet. Valet att använda neutral som svarsalternativ togs med för att eleven inte 

skulle känna sig tvingad att ta ställning i ett påstående som den var osäker kring och 

inte kände att den hade en tillräcklig uppfattning om för att besvara (Jamieson, 2004). 

En annan anledning till att det neutrala valet togs med var att enkäten delvis skulle 

användes i syfte att upptäcka svar som stack ut från mängden då elever skulle väljas 

ut för intervju (Presser & Schuman, 1980).  

 Intervjuer 

För att samla in data om elever och lärares redogörelser kring att lära sig matematik 

användes även intervjuer. Intervjuer är en metod för datainsamling som passar väl då 

forskningsfrågan berör komplexa fenomen och subjektiva upplevelser (Denscombe, 

2010) vilket stämde väl överens med studiens syfte. Intervjuer tillåter forskaren att nå 

djupare in i intervjupersonens tankar och upplevelser och således erhålla mer 

detaljerade och fylligare svar än vad en enkät tillåter (Bryman, 2012). Efter att tillstånd 

givits av intervjupersonen spelades samtalen in med hjälp av en mobiltelefon. I bilaga 

B respektive C återfinns de intervjuguider som använts under intervjun med elever 

respektive lärare. En målsättning var att i så stor utsträckning som möjligt ställa öppna 

frågor för att tillåta eleven att uttrycka sig med egna ord. Då intervjuerna både skulle 

ha en viss struktur i och med att frågor tillhörande kategorierna från ramverket skulle 

besvaras, men samtidigt tillåta intervjupersonerna att få uttrycka sig så fritt som 

möjligt blev valet att använda semi-strukturerade intervjuer. 

Semi-strukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer tillåter intervjuprocessen att vara ännu mer flexibel så 

att intervjupersonen i större utsträckning kan uttrycka sig fritt och i högre grad tillåtas 

styra samtalet (Bryman, 2012). En intervjuguide skapades för att säkerställa att de 

frågor som direkt berörde forskningsfrågan togs upp, men samtidigt tillät 

intervjupersonen att styra samtalet (Bryman, 2012). I enlighet med Denscombes 

(2010) rekommendation pilottestades intervjuguiden innan den riktiga 

datainsamlingen påbörjades. Pilottestet utfördes på en elev som gick på gymnasiet för 

att återspegla studiens målgrupp. Det visade sig att denna elev fann att vissa termer 

var svårtolkade vilket togs hänsyn till genom att de omformulerades i mer vardagliga 

termer. Intervjuguiden för lärarna pilottestades inte på grund av tidsbrist. För att 

undvika den så kallade intervjueffekten (Denscombe, 2010) som innebär att 

intervjupersonen ändrar sina svar utifrån visuella och verbala signaler av den som 

utför intervjun gavs extra uppmärksamhet åt att ställa frågor på ett uttryckslöst vis 

samt att undvika bekräftande eller bestridande kommentarer utifrån hur 

intervjupersonen svarade. En intervjusituation kan för vissa medföra en viss stress 

eller obekvämhet, speciellt då samtalen rör känsliga ämnen (Denscombe, 2010) för 

vilket skolprestationer absolut kan räknas till. Om någon som intervjuades upplevdes 

vara obekväm med att svara på en fråga övergavs den och intervjuaren fortsatte 

intervjun med att ställa nästa fråga.  

 Dataanalys 

För att besvara arbetets empiriska frågeställningar utfördes en riktad innehållsanalys 

på elev- och lärarintervjuerna samt deskriptiv analys av enkätresultatet med hjälp av 
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datorprogrammet SPSS 25. Den riktade innehållsanalysen av elever och lärares 

redogörelser tillät de motivationsteoretiska aspekterna i studiens ramverk att 

synliggöras och förstås ur ett motivationsteoretiskt perspektiv. Detta gav även en ökad 

struktur och tydlighet för att förstå ett så mångfacetterat och komplext fenomen som 

motivation. Slutligen samanställdes dessa resultat för att tillsammans med kunskap 

från tidigare forskning besvara frågeställningen ”hur kan matematikundervisningen 

organiseras för att främja elevers motivation att lära sig matematik”.  

 Riktad innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys är en forskningsmetod som används för att beskriva och 

tolka kvalitativ data genom en systematisk kodningsprocess (Assarroudi, Nabavi, 

Armat, Ebadi & Vaismoradi, 2018). Vid utförandet av en innehållsanalys strävar 

forskaren efter att söka förståelse för fenomenet som undersöks genom att hitta 

mönster och teman i sin data som sedan formuleras som kategorier och är i grunden 

en induktiv analysmetod (Assarroudi m.fl., 2018). En riktad innehållsanalys är en 

deduktiv analysmetod då processen inleds med att kategorier formuleras ur tidigare 

forskning och relevant teori vilka sedan undersöks om de går att finna i data 

(Assarroudi m.fl., 2018). I denna studie användes den metod för riktad 

innehållsanalys som rekommenderas av Assarroudi m.fl. (2018). Metoden består av 

tre faser, en förberedelsefas, organiseringsfas och rapporteringsfas (Assarroudi m.fl., 

2018). I förberedelsefasen lyfts vikten av att ha en god förståelse av analysprocessen 

innan man går vidare. För att bekanta sig med analysprocessen studerades därför ett 

flertal studier som hade använt en liknande metod. Denna studie kom att inspireras 

av en annan studie som sökt förståelse för individers upplevelser av ett komplext 

fenomen genom att tillämpa en riktad innehållsanalys (se Nehlin, Nyberg & Öster, 

2014). Efter ett gediget litteraturstudium av tidigare forskning och motivationsteorier 

formuleras sedan kategorierna. Litteraturstudiet gavs mycket tid då det är viktigt att 

kategorierna som forskaren utvecklar överensstämmer med vad teorin säger för att 

öka forskningsresultatets trovärdighet (Assarroudi m.fl., 2018).  

Ett beslut som forskaren måste göra är om analysen ska vara av manifest eller latent 

karaktär (Assarroudi m.fl., 2018). En manifest analys innebär att forskaren endast ser 

och använder de ord och meningar som explicit finns i texten. Vid en latent analys gör 

forskaren en egen tolkning av vad de ord och meningar som finns explicit i texten 

betyder. Denna studies analys var av latent karaktär då författaren gör en tolkning 

kring vad elev och lärarsvaren betyder utifrån de kategorier som ingår i ramverket. 

Trots att ambitionen var att göra kategorierna så explicita som möjligt genom att 

presentera beskrivningar, kodningsregler samt kodningsexempel (se avsnitt 5.3) var 

det oundvikligt att en egen tolkning av vad intervjusvaren innebar i relation till dessa 

kategorier gjordes.  

I organiseringsfasen, efter att analysen har genomförts, analyseras dessa kategorier 

ytterligare för att se om de kan kopplas till varandra och om det eventuellt kan 

utvecklas nya kategorier (Assarroudi m.fl., 2018). Under analysprocessen var det två 

tillfällen då en elev inte entydigt kunde kodas att tillhöra en specifik målorientering. 

Dessa två elevers redogörelser hade element som tillhörde flera målorienteringar 
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samtidigt. Därför formulerades en ny kategori benämnd blandad målorientering som 

i enlighet med Fords (1992) tankar förbehåller att elever kan ha flera olika mål 

samtidigt.  I rapporteringsfasen presenterades varje kategori och tillhörande analys av 

data. Målsättningen med rapporteringsfasen var att både illustrera i vilken grad 

kategorierna kom till uttryck i intervjusvaren för att se hur undervisningen påverkade 

dessa, men även att belysa övriga relevanta och meningsfulla kopplingar mellan 

kategorierna och andra motivationsfaktorer som presenterats i avsnittet tidigare 

forskning.  

 SPSS 

För att bearbeta och redovisa arbetets kvantitativa data användes statistikprogrammet 

SPSS 25. SPSS 25 tillåter forskaren att manipulera data och utföra deskriptiv analys 

som frekvenser, medelvärden, modalvärde och median (Almquist, Ashir & 

Brännström, 2014). Efter att studiens enkätsvar hade samlats in överfördes 

informationen från pappersform till SPSS via hand. Dataanalysen i SPSS bestod 

främst av att utföra diverse frekvensanalyser för att se hur elever hade svarat på olika 

påståenden. Då enkätens svarsalternativ var av ordinal typ blev valet att inte använda 

medelvärden vid analysen då det anses olämpligt (Jamieson, 2004). Dock utfördes 

medelvärden av tidigare prov och kursresultat eftersom dessa värden var nominala. 

Resultatet av frekvensanalyserna redovisas i procentenheter. SPSS användes för att 

skapa de grafer som presenteras i resultatet.  

 Etiska hänsynstaganden 

Detta arbete har utförts i enlighet med de fyra forskningsetiska huvudkraven som 

Vetenskapsrådet (2002) fastställt, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

studiens deltagare ska ha blivit informerade om studiens syfte, att deltagandet är helt 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan innan de fattar sitt beslut att 

delta. Samtyckeskravet säger att deltagare har rätt att bestämma över sin medverkan 

och att forskaren i vissa fall behöver inhämta deltagarens samtycke, exempelvis genom 

ett samtyckeformulär. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om studiens 

deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på en säker plats för att 

förhindra att obehöriga kan ta del av dem. Extra uppmärksamhet bör ges insamlad 

data som kan anses vara etiskt känslig för vilka då en förbindelse av tystnadsplikt bör 

undertecknas. När uppgifter avrapporteras gäller samma princip om konfidentialitet 

om inget annat har sagts. Nyttjandekravet säger att den data som samlats in under 

studien inte får användas i andra ändamål som ligger utanför studien.  

Då studiens karaktär har inneburit en aktiv medverkan av deltagaren, vilka delvis varit 

omyndiga, har det i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) tagits särskild hänsyn till 

att samtliga forskningsetiska huvudkrav genomsyrat hela arbetsprocessen. Vid 

insamling av enkätdata uppfylldes informationskravet och samtyckeskravet genom 

att information om studiens syfte samt deltagandets frivillighet kommunicerades både 

skriftligt högst upp på enkäten (se bilaga A: Enkät) samt muntligt innan enkäten 

delades ut. I och med studiens syfte var det av intresse att kunna särskilja elevernas 

enkätsvar för att kunna identifiera unika svar. För att säkerställa att 
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konfidentialitetskravet uppfylldes gavs varje enkät ett unikt identifikationsnummer 

vilket innebar att eleverna inte behövde lämna någon personlig information. Vid 

insamling av intervjudata fick varje deltagare skriva under ett samtyckesformulär (se 

bilaga D: Samtyckesformulär) eftersom denna typ av data anses vara av en mer etiskt 

känslig karaktär i relation till enkätdata (Vetenskapsrådet, 2002). Efter att all data 

hade samlats in uppehölls konfidentialitetskravet genom att all data sparades på en 

lösenordskyddad dator som endast författaren hade tillgång till. Vid transkribering 

anonymiserades alla deltagare och i avrapporterandet har hänsyn tagits till att 

säkerställa att de beskrivningar som ges inte går att koppla till någon verksamhet eller 

person. I enlighet med den muntliga och skriftliga överenskommelsen med alla 

deltagare kommer all insamlad data att förstöras vid avslutad kurs, senaste datum 1 

augusti 2019.   

 Metodbegränsningar 

En avsikt med datainsamlingen av studiens kvalitativa data var att hälften av eleverna 

som intervjuades ämnades vara starkt respektive svagt motiverade att lära sig 

matematik. Detta uppnåddes inte på grund av att det vid vissa tillfällen inte fanns tid 

att intervjua två elever från varje klass. Konsekvensen av detta blev att det intervjuades 

fler elever som ansåg sig vara svagt motiverade att lära sig matematik (7 elever) än 

som ansåg sig vara starkt motiverade att lära sig matematik (4 elever). Att det 

intervjuades fler elever som ansågs sig vara svagt motiverade att lära sig matematik 

kan således ha fått en inverkan på det kvalitativa resultatet. En sådan inverkan kan 

vara att resultatet visar en mer negativ bild av elevers upplevda motivation än vad som 

var representativt för samtliga deltagare i studien.  

Då studiens deltagare aldrig observerades i en verklig lärandesituation utgår studiens 

resultat endast från deltagarnas egna uppfattningar. Detta medför risken att  deltagare 

har tolkat vissa enkät och intervjufrågor på olika vis och därmed skapat en bild av 

klassrummets lärandemiljö som nödvändigtvis inte överensstämmer med andra 

elevers upplevelser. Då inga observationer utfördes av klassrummets lärandemiljö var 

det svårt att avgöra trovärdigheten av deltagarnas beskrivningar och således även 

resultatets trovärdighet.      

Enkät- och intervjusvar fångar endast en upplevelse i stunden. Det kan finnas många 

faktorer som påverkar svaren som studien inte tar hänsyn till. En sådan faktorer kan 

exempelvis vara tillfälligt kognitiva och fysiska omständigheter som trötthet och/eller 

temperatur i rummet (Denscombe, 2010). En annan faktor är att det finns en risk att 

elever inte har reflekterat kring sitt lärande inom matematik och således haft svårt att 

uttrycka sina upplevelser i enlighet med vad hen faktiskt tänker och känner kring de 

påståenden och frågor som eleven tagit ställning till (Denscombe, 2010).  

Ingen hänsyn togs till elevernas kulturella eller socioekonomiska bakgrund vilka har 

påvisats ha en inverkan på elevers studiemotivation (Young, Johnson, Hawthorne & 

Pugh, 2011). Att utesluta faktorer som har en effekt på vad som undersöks kan 

resultera i ett missvisande resultat (Denscombe, 2010).  
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Den riktade innehållsanalysen hade en latent karaktär vilket innebär att forskaren gör 

en egen tolkning om vad orden i texten har för mening (Assarroudi m.fl., 2018). Detta 

medför att dessa tolkningar oundvikligen kommer att påverkas av forskarens egna 

tankar och känslor vilket gör att studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas. En studies 

tillförlitlighet mäter huruvida samma resultat hade erhållits vid andra tidpunkter om 

samma metod använts (Eklund, 2014). För att öka en studies tillförlitlighet kan 

forskaren sträva efter att tydliggöra sina grundantaganden och så gott det går försöka 

beskriva de tolkningar som görs (Eklund, 2014). Dessa antaganden har försökts att 

göras tydliga genom att tillkännage författarens perspektiv på lärande och matematik 

i avsnitt 4.1 respektive 4.2 samt att inkludera citat när resultatet presenterats. 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet inleds med att redovisa 

resultatet för delstudien som berör eleverna vilket följs av resultatet från 

lärarintervjuerna. Avsnittet avslutas med en sammanställning av resultatet. 

 Elever 

Nedan presenteras resultatet av enkäten och de intervjuer som hållits med elever med 

fokus på forskningsfrågan,  

- Hur kommer motivationsteoretiska aspekter till uttryck i gymnasieelevers 

redogörelser för lärande inom matematik? 

Först presenteras enkätresultatet vilket följs av intervjuresultatet.  

 Enkätresultat 

Resultatet av enkäten har delats upp i fyra områden. Det första gäller elevernas 

inställning till matematik. Detta följs av hur elever upplever sin motivation att lära sig 

matematik och slutsatser kring det. Sedan presenteras resultat av hur elever ser på 

möjligheten att utveckla matematisk förmåga. Slutligen presenteras resultat kring 

elevers motivationen att lära sig matematik med utgångspunkt i hur olika elevgrupper 

skiljer sig åt. 



 
 
 

40 
 

Inställning till matematikämnet 

 

Fig. 6.1: Jag upplever att mattekunskaper är användbara i mitt liv. 

 

Figur 6.1 visar att en större andel elever upplever att mattekunskaper är användbara i 

sina liv. 53% svarade för eller starkt för, 19% svarade emot eller starkt emot samt 28% 

svarade neutralt.  

 

Fig. 6.2: Jag gillar matte. 

 

Figur 6.2 visar att en större andel av eleverna gillar matematikämnet. 59% svarade för 

eller starkt för, 17% svarade emot eller starkt emot samt 25% svarade neutralt.  
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Fig. 6.3: Jag tycker matte är intressant. 

Figur 6.3 visar att en större andel av eleverna tycker att matematik är intressant. 58% 

svarade för eller starkt för, 23% svarade emot eller starkt emot samt 19% svarade 

neutralt.  

Sammantaget visar figur 6.1 – 6.3 att eleverna övervägande svarat att de har en positiv 

inställning gentemot matematikämnet.  

 

Elevens känsla av autonomi, kompetens och tillhörighet  

 

Fig. 6.4: Elevens känsla av autonomi. 

Figur 6.4 visar att en större andel av eleverna upplever en känsla av autonomi, men 

bara marginellt. 38% svarade för eller starkt för, 26% svarade emot eller starkt emot 

samt 37% svarade neutralt.  
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Fig. 6.5: Elevens känsla av kompetens. 

Figur 6.5 visar att en större andel av eleverna upplever en känsla av kompetens. 47% 

svarade för eller starkt för, 20% svarade emot eller starkt emot samt 33% svarade 

neutralt.  

 

Fig. 6.6: Elevens känsla av tillhörighet. 

Figur 6.6 visar att en klar majoritet av eleverna upplever en känsla av tillhörighet. 60% 

svarade för eller starkt för, 21 % svarade emot eller starkt emot samt 19% svarade 

neutralt.  

Elevens känsla av tillhörighet var den aspekt som eleverna i störst andel besvarade 

starkt för. För de elever som upplevde både en hög känsla av kompetens och autonomi 

visade det sig att 90% av dessa elever hade en inre motivation för att lära sig 

matematik. 

 

Elevens motivation att lära sig matematik 
Tabell 3. Hur motiverade elever upplever sig vara att lära sig matematik. 
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Påstående Starkt 

emot 

Emot Neutral För Starkt 

för 

Totalt 

Jag upplever att jag är motiverad att lära mig matematik 
19 / 

12% 

27 / 

17% 

47 / 

29% 

33 / 

20% 

37 / 

23% 
163 

 

I tabell 3 framgår resultatet om elever upplever att de är motiverade att lära sig 

matematik. Resultatet visar att det var fler elever som var för det (43%) än som var 

emot det (29%) och att 29% av eleverna svarade neutralt. Att nästan 1 av 3 elever 

svarade emot eller starkt emot är dock anmärkningsvärt.   

 

Tabell 4. Hur motiverade elever med inre motivation upplever sig vara att lära sig matematik. 

Påstående Starkt 

emot 

Emot Neutral För Starkt 

för 

Totalt 

Jag upplever att jag är motiverad att lära mig matematik 0 / 0% 
5 / 

6% 

15 / 

19% 

25 / 

32% 

33 / 

42 % 
78 

 

Tabell 4 visar att när samma påstående kontrollerades för faktorn inre motivation, det 

vill säga de elever som svarat att de gillar matematik, upplever att matematik är 

intressant samt upplever glädje när de lär sig nya saker, återstod det 78 av 163 elever, 

alltså ungefär 48%. Av dessa 78 elever var det 58 elever som ansåg sig vara motiverade 

att lära sig matematik, alltså ungefär 74%. Resultatet visar att elevens inre motivation 

har en stor betydelse för deras upplevda motivation att lära sig matematik.  Samtidigt 

innebär det att 25% av dessa 78 elever som uppvisar en inre motivation för matematik 

inte upplever att de är motiverade att lära sig matematik vilket är förvånande och 

väcker frågan om undervisningen tar till vara på det intresse som eleverna har 

gentemot matematiken. Om elever både tycker om och har ett intresse för matematik, 

men samtidigt inte är motiverade att lära sig matematik utifrån de villkor som skolan 

erbjuder dem kan man dra slutsatsen att undervisningen brister i att skapa 

förutsättningar som främjar samtliga elevers motivation att lära sig matematik.  

Elevens upplevelse av undervisningen 

 

Fig. 6.7: Om undervisningen främjar elevens motivation att lära sig matematik. 
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Figur 6.7 visar att elever har blandade åsikter kring om undervisningen främjar 

motivation att lära sig matematik. 33% svarade för eller starkt för, 28% svarade emot 

eller starkt emot samt 39% svarade neutralt. Nästan lika många elever höll med 

påståendet som var emot det vilket tyder på att de förutsättningar som undervisningen 

skapar för att motivera elever upplevs väldigt olika av elever. Att nästan 1 av 3 elever 

upplever att undervisningen inte främjar motivationen att lära sig matematik visar att 

det kan finnas ett behov av att se över hur undervisningens förutsättningar kan 

förändras för att inkludera och motivera fler elever.    

Syn på intelligens 

 

Fig. 6.8: Elevens syn på att matematisk förmåga går att utvecklas. 

Figur 6.8 visar att en klar majoritet av eleverna (57%) anser att matematisk förmåga 

kan utvecklas i enlighet med ett dynamiskt mindset. Att 1 av 5 elever inte höll med 

detta påstående visar dock att det finns ett behov av att förmedla denna tanke i högre 

utsträckning till elever eftersom ett statiskt mindset har visat sig ha flera negativa 

konsekvenser för elevens motivation och lärande (Haimovitz & Dweck, 2017).  

Skillnader mellan programinriktningar  

 

Fig 6.9: Om eleven upplever matematikkunskaper användbara utifrån programinriktning. 
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Fig. 6.10: Om eleven uppleves vara motiverad att lära sig matematik utifrån programinriktning. 

 

 

Fig. 6.11: Om eleven finner matematikämnet intressant utifrån programinriktning. 
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Fig. 6.12: Hur eleven upplever värdet att matematikkunskap utifrån programinriktning. 

I figur 6.9 – 6.12 går det att urskilja ett tydligt samband mellan olika 

programinriktningar och elevens uppfattningar gentemot matematikämnet. Elever 

som läste samhällsvetenskapliga program svarade i samtliga fall emot eller starkt emot 

i en mycket högre andel än de elever som läste naturvetenskapliga program. Resultatet 

visar att det finns ett samband mellan elevens programinriktning och hur eleven 

upplever matematikämnet och motivationen att lära sig matematik, men att säga 

något om orsakssambandet ligger utanför denna studie. Resultatet visar dock att olika 

elevgrupper har olika förutsättningar för att bli motiverade att lära sig matematik samt 

att de samhällsvetenskapliga programmen verkar stå inför en speciellt utmanande 

uppgift i att motivera elever att lära sig matematik.  

Koppling mellan känsla av kompetens och tidigare betyg 

 

Fig. 6.13: Elevens känsla av kompetens utifrån tidigare betyg. 

Ett klart samband kunde urskiljas mellan elevens känsla av kompetens och elevens 

tidigare kursbetyg.  
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Varför elever studerar matematik 
Tabell 5. Elevens främsta anledning för att plugga matematik.  

Påstående Starkt 

emot 

Emot Neutral För Starkt 

för 

Totalt 

 

Jag pluggar matte framförallt för belöningen av ett  

bättre betyg 

 

10 / 

6% 

15 / 

9% 

44 / 

27% 

52 / 

32% 

42 / 

25% 
163 

 

Jag pluggar matte framförallt för att det behövs för 

framtida studier 
 

10 / 

6% 

13 / 

8% 

44 / 

27% 

52 / 

32% 

44 / 

27% 
163 

 

Jag pluggar matte framförallt för utmaningen och 

nöjets skull 
 

48 / 

29% 

44 / 

27% 

27 / 

17% 

33 / 

20% 

11 / 

7% 
163 

 

Jag pluggar matte framförallt för värdet av kunskapen 
 

23 / 

14% 

23 / 

14% 

57 / 

35% 

44 / 

27% 

16 / 

10% 
163 

 

Resultatet av elevernas främsta anledningen för att plugga matematik var blandade. 

Ett tydligt mönster som kunde urskiljas var att eleven i mycket högre andel studerar 

matematik för betyg och framtida studier än för nöjet och värdet av kunskapen. 

Kanske mest anmärkningsvärt var att hela 56% av eleverna svarade att de var emot 

eller starkt emot att de studerade matte för utmaningen och nöjets skull.  

 Intervjuresultat 

Här presenteras resultatet av den riktade innehållsanalysen som utfördes på de elva 
elevintervjuerna. Varje kategori i ramverket redovisas enskilt där låg och hög grad 
differentieras och exempel ur data presenteras. Samverkan mellan ramverkets 
kategorier och andra relevanta motivationsfaktorer presenteras fortlöpande genom 
resultatet. När citat presenteras där både elev och intervjuare är delaktiga markeras 
elevens uttalanden med en [E] symbol för att särskilja dem åt. Om ingen sådan symbol 
finns närvarande är det ett uttalande från eleven. I figur 6.14 nedanför presenteras en 
sammanställning över hur eleverna har kodats.  
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Fig. 6.14: Kvantitativt resultat av den riktade innehållsanalysen av elevintervjuer.  

 

Känsla av kompetens 

I denna kategori samlades information om elevers känsla av kompetens. Resultatet av 

analysen visar att 6 av 11 respektive 5 av 11 elever kodades inneha en låg respektive 

hög känsla av kompetens.  

Låg känsla 

De elever som kodades inneha en låg känsla av kompetens visade sig i större 

utsträckning jämföra sina prestationer med andra elever än de som kodades besitta en 

hög känsla av kompetens. Eleverna angav att tidigare betyg och provresultat var de 

främsta  faktorerna som orsakade denna känsla.  

Exempel 1:  

[E]: Asså jag vet inte, jag känner bara inte att jag är så duktig på matte.  

Varför tror du att du känner så? 

[E]: Då kanske jag jämförde mig med klassen. Klassen är väldigt duktig, 

speciellt dom jag umgås med är väldigt bra på matte och jag kan fråga 

dem om hjälp, men det ofta jag som är under dem i betyg och så.  

Jämför du dig mycket med andra? 

[E]: Ja, det känns som att jag är bakom dem flesta.  

Exempel 2:  
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[E]: Med tanke på att det inte går så bra för mig i kursen så ja, jag är mer 

än utmanad.  

Vad menar du med att det inte gå så bra för dig?  

[E]: Ja, men prov och så, eftersom jag tenderar att prestera sämre under 

prov. 

Är det viktigt att du presterar bra enligt dig själv eller bättre än jämfört 

med andra?  

[E]: Som grund är det att man ska försöka vara bättre än andra. Men det 

blir inte så om man håller på. Då ändras ens uppfattning om det, man 

håller kvar en baktanke. Om man presterar bättre än andra så presterar 

man bra.   

 

Många elever uttryckte även att tidspress var en stor faktor som gjorde att de inte hann 

med att studera lika mycket som de önskade vilket gjorde att de hamnade efter. Några 

elever uttryckte även att svårighetsgraden hade ökat markant i gymnasiet jämfört med 

grundskolan vilket fick en negativ inverkan på deras känsla av kompetens. 

Exempel 3:  

I grundskolan där det var ganska enkel matte och när man hade matte 

så hade man liksom halva dagen på att plugga matte. Då kändes det inte 

som att man hade miljarder andra saker att tänka på. Med tiden får man 

sen betyg och då blir det, okej, jag orkar inte mer.  

Exempel 4: 

Ja, speciellt i den här skolan för vi måste plugga väldigt snabbt för att 

hinna med kursen så vi kör typ ett nytt kapitel varje dag nästan. Och den 

enda tiden då vi inte har det då är det typ en eller två veckor innan provet 

så det är bara då man har tid att komma ikapp. Så om du missar, jag är 

hemma rätt ofta, lång medicinsk historia, då missar jag väldigt mycket 

kapitel och det gör det svårt att komma ikapp. 

 

Att mer än hälften av eleverna upplevde en låg känsla av kompetens är oroande och 

väcker frågan om undervisningen utgår från var eleven befinner sig. Dessa elever 

uttryckte även att de hade svårt att hinna med studierna vilket ledde till sämre 

provresultat vilket i sin tur resulterade i en försämrad känsla av kompetens. Eleverna 

upplevde att matematiken var en samling regler och rutiner och hade svårt att koppla 

vad de lärde sig på lektionen till världen utanför skolan. Upplevelsen av att kraven var 

för höga och att eleven kände sig otillräcklig genomsyrade dessa elevers redogörelser. 

Hög känsla  

De elever som kodades inneha en hög känsla av kompetens uppvisade en allmänt 

större tro på sig själva och sin matematiska förmåga vilket gjorde att de kände sig 

kapabla nog att klara av skolans utmaningar. Dessa elever jämförde sina prestationer 
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utifrån tidigare prestationer och ansåg att det var viktigare att prestera bättre utifrån 

sig själv än att jämföra sig med andra.   

 Exempel 1: 

[E]: Jag har lätt för siffror och sånt så jag skulle väl säga jag är ganska 

duktig på matte.  

Vad är det som får dig att känna så? 

[E]: Från betyg antar jag och hur jag känner att det går i matten.  

Är det viktigt att du presterar bra enligt dig själv eller bättre än jämfört 

med andra?  

 [E]: Det är väl lite båda och, mest mig själv antar jag.   

Exempel 2: 

Jag tycker matte är enkelt och bra och att det finns visuella paralleller 

med verkligheten, det är lätt att se framför sig. Så länge jag hinner med 

så förstår jag ganska bra. Allmänt skulle jag säga att jag är duktig på 

matte. 

 

En hög känsla av kompetens innebar att eleverna kände sig kapabla och dugliga i 

matematiken vilket visade sig ha flera positiva konsekvenser för deras beteenden och 

välmående. Det framgick att dessa elever kände mindre stress och oro inför skolans 

utmaningar och att de i större utsträckning kunde se att matematiken hade paralleller 

med verkligheten. För dessa elever var matematik något mer än bara en samling regler 

och rutiner, istället talade de om matematik i form av samband och mönster och 

uppvisade i allmänhet en större nyfikenhet att utforska matematiken djupare.  

Känsla av autonomi 

I denna kategori samlades information om elevens känsla av autonomi. Resultatet av 

analysen visar att 9 av 11 respektive 2 av 11 elever kodades inneha en låg respektive 

hög känsla av autonomi.  

Låg känsla  

Majoriteten av eleverna uttryckte att de inte ansåg att de hade något inflytande över 

hur de lär sig matematik. Den förklaring som angavs mest frekvent var upplevelsen av 

att inte kunna påverka undervisningens struktur och innehåll. 

Exempel 1:  

Det känns som att det finns en viss struktur som lektioner har, som 

lärare har och alla liksom går efter. Även om det kanske inte är en 

struktur som fungerar bäst för mig så får jag bara leva med det och lära 

mig på min fritid om det inte fungerar.  

Exempel 2: 
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 Nej, det är ju skolledningen som bestämmer hur man ska göra det. Så 

baserat på det så har ju inga elever en direkt kontroll. Så det är 

genomgång uppgifter, genomgång uppgifter. Det är inte någonting jag 

väljer själv. Alltså, ja, man får inte så mycket val under lektionen och så.  

 

Det framgick även att många elever inte upplevde att de hade kontroll över sitt eget 

lärande i den mån som de önskade. Eleverna uttryckte att det var svårt att hinna med 

att lära sig matematik i sin egen takt då innehållet var nytt varje lektion.  

 Exempel 3:  

Ibland känner jag att det inte spelar någon roll om jag försöker lära mig 

på lektionen eftersom jag vet att det kommer vara massa nya grejer nästa 

gång. Man har ju ingen direkt kontroll över hur snabbt allt går och ja, det 

känns ofta som att jag inte hinner med.  

 

En annan orsak som hindrade elevens självbestämmande i sitt lärande var stökiga 

lektioner vilket ledde till att eleven inte fick den arbetsro som den ansåg sig behöva för 

att studera effektivt. 

Exempel 4: 

[E]: Vi har en genomgång på kanske 20 minuter och sen får vi jobba en 

halvtimme själva och oftast brukar inte den halvtimmen vara bra. Man 

får inget gjort. Det är aldrig man får någonting gjort.  

Vad beror det på, att du inte får någonting gjort på lektionen? 

[E]: Det är lite olika, massa snack och folk som springer omkring typ, det 

blir inte så lätt att räkna matte då liksom.  

 

Resultatet tyder på att undervisningen skapade en låg känsla av autonomi hos eleven. 

När eleverna inte tilläts att fatta egna beslut om hur de själva ville lära sig matematik 

skapades en känsla av att inte lära sig av egen vilja. Upplevelsen av att inte kunna 

påverka hur och när man ska lära sig matematik samt störmoment i arbetsmiljön tycks 

skapa förutsättningar som hindrar eleven från att uppleva autonomi i sitt lärande och 

således hämma motivationen att lära sig matematik både kort- och långsiktigt (Deci & 

Ryan, 2000a).   

Hög känsla 

De två elever som kodades inneha en hög känsla av autonomi uttryckte blandade 

åsikter. Den ena eleven ansåg att den inte kunde påverka undervisningen i 

klassrummet, men att den fann autonomi i sitt lärande genom att kunna kontrollera 

sitt lärande på sin fritid. Den andra eleven menade att läraren skapade valmöjligheter 

för elever att påverka undervisningen i klassrummet.   

 Exempel 1: 
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Oja, man hänger ju med på lektionerna, man kan plugga efter skolan. På 

lektionerna då finns det kanske ett speciellt sätt man kör på, men det är 

ju helt naturligt. Sen när man pluggar själv då får man köra sitt egna, då 

kan man ju bestämma själv hur man pluggar som fungerar bäst för en 

själv.  

 Exempel 2: 

Jo, det stämmer, jag har kontroll när jag pluggar, för det verkar vara en 

stor del för hur man ska lära sig matte. Kanske inte så mycket innehåll 

och så, men jag kan ju bestämma själv om jag ska lära mig på lektionen, 

om jag ska lyssna eller inte. Det är ofta läraren låter elever gå upp om de 

vill, att man har val. Läraren är väldigt öppen för förslag. 

 

Forskning har visat att känslan av att ha inflytande över sitt eget lärande, det vill säga 

kunna styra och påverka lärandeprocessen, bidrar till en ökad känsla av autonomi 

(Deci & Ryan, 2000a). Resultatet visar dock att många elever inte beskrev sitt 

matematiklärande på det viset. De beskrev undervisningen som kontrollerande där få 

valmöjligheter att påverka dess innehåll och struktur gavs. De upplevde att 

skolledningen och läraren bestämde arbetsformerna och lärandets takt utan att 

hänsyn hade tagits till elevernas egna tankar och känslor och att det hade varit så 

under majoriteten av deras skolupplevelser. Intressant nog gick två elever som 

kodades inneha en låg respektive hög känsla av autonomi i samma klass och 

bevittnade därmed samma lektioner, men hade samtidigt helt olika upplevelser av 

autonomi i sitt lärande. Att elever kan ha olika behov av autonomi kan vara en 

förklaring till detta vilket SDT håller med om (Deci & Ryan, 2000c). Sammantaget 

visar resultatet att en majoritet av eleverna inte upplevde sig vara delaktiga i besluten 

kring hur undervisningen skulle utformas och att det hade varit så under merparten 

av sin tid i skolan.  

Känsla av tillhörighet 

I denna kategori samlades information om elevens känsla av tillhörighet. Resultatet 

av analysen visar att 1 av 11 respektive 10 av 11 elever kodades inneha en låg respektive 

hög känsla av tillhörighet.  

Hög känsla 

Resultatet visar att en klar majoritet av eleverna upplevde en hög känsla av tillhörighet 

i klassrummet. Eleverna beskrev att läraren var den som skapade ett tryggt 

klassrumsklimat och att de kände sig respekterade av läraren och sina skolkamrater. 

Exempel 1: 

Det känns inte helt rätt, ibland ställer jag lite dumma frågor. Men jag 

tänker att jag hellre hänger med från början än att jag inte gör något alls. 

Det handlar mycket om läraren som gör att det känns okej. Att läraren 

är helt okej med att dra på tiden och ställer en fråga som är rimlig för 

dig. 
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 Exempel 2: 

Det finns inget liksom så att man blir mindre respekterad och alltså att 

någon ser ner på en för att man är dålig på matte. Jag tror alla får fråga 

vad de vill liksom. Jag har aldrig haft något problem med det, att jag 

känner att jag inte vågar fråga. Så att det känns ju ganska bra. 

Exempel 3: 

Jag vet inte, jag tror att jag inte är rädd för att vara dum. Jag är bara helt 

öppen. Jag tror att på den här skolan är jag mycket mer bekväm, Jag vet 

inte, jag känner så med alla lärare i just den här skolan, jag vet inte om 

det bara är miljön generellt eller om lärarna är väldigt bra. Jag känner 

mig liksom trygg här.   

 

Många elever uttryckte att känslan av att det är tillåtet att göra fel var en viktig 

komponent för att känna tillhörighet i klassrummet. Eleverna beskrev att läraren var 

den som skapade denna känsla genom lärarens ambition att forma relationer med 

eleverna samt att lärarens markering av att det var okej att göra fel i lärandeprocessen 

tillät eleverna att våga säga till när de inte förstod något.  

Låg känsla 

Endast en elev upplevde att hen inte var inkluderad i klassrummet. Denna elev beskrev 

en tidigare upplevelse av att inte ha känt någon tillhörighet till sin tidigare 

matematiklärare då lärare hade ”cirkulerats ut och in” på sin förra skola. 

 Exempel 1: 

I min förra skola hade jag ganska många mattelärare som cirkulerade in 

och ut. Jag gillar inte så mycket att snacka inför helklass. Jag skulle säga 

att klassens röst har någon form av påverkan. Kanske inte jättestor, men 

någon form. Men jag kan nog känna att jag som individ inte har så 

mycket att säga till om. Men sen vet jag inte om man kan säga att det är 

läraren eller skolverket, men det är någonting som inte är vi i alla fall.  

 

Övriga elever som intervjuades upplevde att samma lärare arbetade inkluderande för 

att skapa ett hög känsla av tillhörighet. Att just denna elev inte hade upplevt en känsla 

av tillhörighet till i sin tidigare skola kan vara en förklaring till varför eleven 

fortfarande bar med sig en känsla av låg tillhörighet. Elevens nuvarande lärare kan ha 

varit omedveten om vilken upplevelse denna elev bar med sig från tidigare 

skolupplevelser vilket understryker betydelsen av att läraren skapar relationer med 

alla elever för att upptäcka sådana känslor och kunna påbörja arbetet att omvandla 

dem. Sammantaget visar resultatet att en klar majoritet av eleverna upplevde en hög 

känsla av tillhörighet och att lärarna har lyckats med att skapa en lärandemiljö som 

fick eleverna att känna sig respekterade och trygga.  
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Lärandeorienterad 

I denna kategori samlades information gällande lärandeorienterade elever. Resultatet 

av analysen visar att 1 av 11 elever kodades inneha en lärandeorientering. Denna elev 

beskrev framgång i matematikämnet som erhållandet av kunskap och förståelse för 

matematiska koncept. Eleven jämförde inte sina resultat eller förmåga med andra utan 

fokuserade på att förbättra sig själv utifrån sin tidigare förståelse av kursinnehållet.  

Exempel 1: 

Vad innebär framgång inom matematikämnet för dig?  

[E]: Jag skulle inte vilja säga att det är när man klarar av ett prov eller 

liksom när man blir klar. Framgång för mig är att jag verkligen förstår 

och kan komma ihåg det vi jobbar med.  

Jämför du dina resultat med andra?  

[E]: Egentligen inte, alltså det är ju nästan oundvikligt att veta allas betyg 

efter ett prov men det är inte så jätteviktigt för mig. Det viktigaste för 

mig är att klara mig, alltså att jag är nöjd med vad jag har gjort 

Har du en målsättning med ditt matematiklärande?  

[E]: Alltså jag vill liksom lära mig så mycket som möjligt innan jag går 

vidare. Jag vill jag liksom kunna känna den här säkerheten i att förstå 

det jag jobbar med. Det är väl det som är mitt mål egentligen.  

 

Eleven beskrev att den främst jämför sina resultat med sig själv och att det viktigaste 

var att hen var nöjd med sin egen insats. Dock uttryckte eleven att det är oundvikligt 

att inte tänka på andras resultat efter ett prov. Vid frågan om hur eleven ser på betyg 

gav eleven detta svar (exempel 2). 

Exempel 2: 

Jag tror inte att läraren vill att vi ska fokusera på prov, de försöker säga 

“Äh, strunta i betygen, det är bara en bokstav.”, men jag tror det blir så 

hur man än tänker för att betygen har blivit en sån grej som man 

verkligen fokuserar på, de spelar ingen roll vad folk säger för man tänker 

bara “betyg det är liksom vad jag har presterat”. 

 

Eleven beskrev framgång som att nå förståelse och jämförde sin prestation med sig 

själv och sin egen insats. Eleven upplevde dock att betyget fått ett sådant fokus att 

”alla” numera anser att betyget är vad som definierar framgång i matematikämnet. 

Elevernas resonemang tyder på att vilken grad eleven tillskriver betyget betydelse 

påverkar vilken syn på framgång eleven erhåller där betygets vikt framgår stå i 

motsättning till värdet av den erhållna kunskapen. Detta överensstämmer med vad 

Skaalvik och Skaalvik (2016) säger om hur skolans målorientering upplevs av eleven 

påverkar vad eleven anser är viktigt att åstadkomma i skolan. 
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Sökande prestationsorienterad 

I denna kategori samlades information gällande sökande prestationsorienterade 

elever. Resultatet visar att 6 av 11 elever kodades som sökande prestationsorienterad. 

Majoriteten av eleverna kodades inneha en sökande prestationsorientering. Dessa 

elever beskrev framgång i matematik som att få ett specifikt betyg utan att nämna 

något om kunskapsmål eller förståelse av matematiken så som det är uttryckt i 

kursplanen.  

Exempel 1: 

Vad är framgång i matematiken för dig?  

[E]: Framgång är att komma ihåg formeln och kunna lösa det. 

Vad har du för målsättning med ditt matematiklärande?  

[E]: Jag pluggar bara matte för betyget, inte för att jag vill lära mig något.  

 Exempel 2: 

  Vad är framgång i matematiken för dig? 

[E]: Det är väl när jag har fått godkänt på ett prov.  

Tänker du på provresultatet då? 

[E]:  Ja det är det första som poppar upp. Får man F så har man inte 

klarat det och då har man ju inte direkt uppnått något.  

Så framgång i matematiken är att bli godkänd på ett prov?  

[E]: I alla fall i matematiken i skolan. 

 Exempel 3: 

Vad är framgång i matematiken för dig? 

[E]:  Det är när jag får bra resultat efter ett prov. Då säger jag så här, 

vänta, det här var ju bra. Så blir jag så här, nu ska jag plugga till nästa 

prov och få ännu högre.  

 

Majoriteten av dessa elever uttryckte även att det var viktigt att prestera bättre än 

andra elever i klassen.  

 Exempel 4: 

[E]: Jag tycker det är viktigt att få bättre resultat än andra i klassen. 

Var tror du den känslan kommer ifrån? 

[E]: Jag vet inte, det känns som det alltid har varit så bara.  

 Jämför du dina resultat mycket med andra?  

 [E]: Ja.  
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Eleverna ansåg att målet med att gå i skolan handlade om att få bra resultat på prov 

och att elevens roll i skolan i högre utsträckning bestod av att kunna visa sin 

kompetens före att utveckla den. 

 Exempel 5:  

Jag skulle nog säga att det handlar mer om att visa sin kompetens. Det 

känns inte direkt som att skolan bryr sig speciellt mycket om att jag 

kommer ihåg det senare. Bara man skriver bra på provet så är dom nöjda 

och det funkar för mig.  

 

Den sökande prestationsorienterade eleven ansåg att framgång i matematik var att få 

ett betyg som de var nöjda med. Ingen av dessa elever nämnde ett lärandemål i sin 

målsättning. Att prestera bättre än andra var viktigt för de flesta, men att demonstrera 

sin kompetens genom att erhålla ett visst betyg var dock alla överens om. Om eleverna 

nämnde något som var relaterat till förståelse av kursinnehållet så handlade det om 

att lära sig formler samt regler och rutiner för att kunna lösa en specifik uppgift, men 

de hade inget intresse av att lära sig sambanden bakom dem. Betyget var för dessa 

elever en viktig motiverande faktor för att studera matematik vilket teorin menar blir 

en naturlig konsekvens av bristen på lärandemål (Elliot, 1999). Då majoriteten av 

dessa elever inte ansåg att matematikkunskaper hade något direkt värde i deras liv 

blev följden av detta att betyget var det enda matematikämnet hade att erbjuda dem.   

Undvikande prestationsorienterad 

I denna kategori samlades information gällande undvikande prestationsorienterade 

elever. Resultatet av analysen visar att 2 av 11 elever kodades inneha en undvikande 

prestationsorientering. Målsättningen för dessa elever var att få ett godkänt betyg, 

men samtliga tvivlade på att de skulle uppnå sin målsättning. Båda eleverna jämförde 

alltid sin prestation med andra elever och denna jämförelse verkade orsaka den 

upplevda känslan av låg kompetens. Eleverna uttryckte en sorts hjälplöshet över sin 

studiesituation eftersom båda ansåg att de behövde lära sig matte, men att efter så 

många erfarenheter av misslyckanden inte längre ansåg att de kunde lyckas i 

framtiden.  

 Exempel 1: 

Upplever du att du är duktig på matte? 

[E]: Nej inte alls, jag tycker matte är svårt, jag fattar typ aldrig något.  

Har du alltid känt så?  

[E]: Jag har alltid känt så sedan grundskolan.  

Var det någonting speciellt som fick dig att känna så? Var det något du 

insåg själv eller någon som sa det?  

[E]: Jag tror det var något jag insåg själv. Men jag tror det är för att när 

jag var liten i 1:an, 2:an och 3:an så fick jag ingen hjälp hemma och sen 
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kom jag aldrig igång. Jag kunde inte plugga hemma, bara på lektionstid 

och då tappade jag koncentrationen och när jag väl gick vidare så kunde 

jag inte grunderna där för att kunna fortsätta.  Sen har jag tappat det 

helt.  

Så det blev lite som en ond cirkel? Att du inte kunde det som var innan 

och sen blev det väldigt svårt? 

[E]: Ja, svårt. Så varför ska jag fortsätta?  

Exempel 2:  

[E]: I skolan känner jag att man ska visa sin kompetens. Jag känner inte 

att de är så mån om att man ska bli bättre. Det känns inte som att de 

säger till en ”det gör ingenting, så länge du förbättras”. Det känns mer 

som, får du F nu, då är det nästan över.  

Har du alltid upplevt skolan så? 

[E]: Alltså, det började nu i gymnasiet. På gymnasienivån så skulle jag 

säga att det är så, men inte i den yngre skolan.  

Hur känner du att det har påverkat dig?  

[E]: Dåligt, för mina betyg gick ner jättesnabbt.  

Tror du att du mådde dåligt för att betygen gick ner eller att det blev ett 

sånt fokus på betygen? 

[E]: Jag förstod direkt att får man dåliga betyg nu, så kommer man inte 

in snabbt i vuxenlivet, på universitet. Så det blir det så här okej, nu måste 

jag ju få godkänt för att komma in där. Då blir det också om jag inte får 

det, då blir det stress och då lägger man av, då orkar man inte göra det.  

Var känner du att den här känslan av betygpress främst kommer ifrån? 

[E]: Får du inte godkänt så får du inte göra det här. Jag är bara sån 

person antar jag, jag gillar inte systemet.  

 

Eleverna uttryckte att de hade svårt att hantera misslyckanden och att de ofta mådde 

dåligt när de misslyckats med någon matematisk aktivitet. Det stämmer väl överens 

med målorienteringsteorin som säger att undvikande prestationsorienterade elever 

associerar sina misslyckanden med sin upplevda oförmåga (Elliot, 1999). Trots dessa 

beskrivningar ansåg båda eleverna att de kände en tillhörighet i klassen och att de var 

respekterade och inkluderade i klassgemenskapen vilket gjorde att eleverna kunde 

säga till när de inte förstod något under lektionen.  

 Exempel 3: 

Känner du att du vågar ställa frågor när du inte förstår något i 

klassrummet?  

[E]: Ja, det kan jag för att jag känner mig bekväm med min mattelärare.  
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Varför tror du att du är bekväm med henne?  

[E]: Det är för att jag märker att hon vill att jag ska få bättre betyg. Att 

jag ska kunna lära mig för att jag ska kunna klara mig genom kursen. 

Hon är inte en sån som säger plugga själv så löser det sig.  

 

Elevernas kritik riktades inte mot läraren utan snarare mot skolsystemet som de ansåg 

inte hade en plats för dem. De beskrev en form av hjälplöshet som främst var 

associerad med att inte få det rätta betyget som skolan och samhället krävde av dem. 

Resultatet visar i enlighet med målorienteringsteorin (Elliot, 1999) att elever som 

upplever att skolan inte finns till för att hjälpa dem att klara av sina studier får väldigt 

negativa konsekvenser på elevernas motivation och välmående.   

Blandad målorientering 

Denna kategori konstruerades efter att analysen hade genomförts eftersom det visade 

sig att två elever hade mål som kunde kodas tillhöra flera olika målorienteringar. Detta 

stämmer överens med Fords (1992) tankar om att elever kan ha flera olika mål 

samtidigt. För dessa elever var det viktigt att både lära sig för att förstå, men även att 

nå ett högt betyg. 

 Exempel 1: 

Vad innebär framgång inom matematikämnet för dig?  

[E]: Framgång är att man dels har förstått det och när man har lyckats 

på ett prov och fått det resultat man söker.  

Vad tror du är viktigast för dig mellan att förstå och resultatet på ett 

prov?  

[E]: Resultatet. 

Jämför du dina resultat med andra? Är det viktigt att du presterar bra 

enligt dig själv eller bättre än jämfört med andra? 

[E]: Det är nog mer att prestera själv, för att jag har ett mål som inte 

andra har. Det är klart att jag jämför med andra, gjorde jag rätt, gjorde 

han fel. Men målet är nog mer inom mig att höja mig själv hela tiden. 

Har du en målsättning med ditt matematiklärande? Vad är den? 

[E]: Det är studera vidare och kunna få plugga det jag vill plugga.  

Kan du utveckla det lite?  

[E]: Det är att få bra betyg så att jag kan plugga vidare. Dels att man 

förstår så att man inte kommer till högskolan och inte förstår något. Så 

lite förståelse, men mest betyg.   

 

Resultatet visar att elever kan inneha både lärandemål och prestationsmål samtidigt. 

En viktig komponent för dessa elever tycktes vara att de hade en plan för sina liv där 

matematikkunskaper var relevanta. Det gav dem en anledning att vilja förstå, men 
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även att prestera bra, ibland bättre än sina kamrater, för att det skulle gynna dem i 

framtiden. Målen att nå förståelse och att prestera bra på prov verkade inte stå i 

motsättning utan snarare samverka för att främja elevens motivation att lära sig 

matematik. 

Förväntning på att lyckas 

I denna kategori samlades information om elevens förväntning på att lyckas. 

Förväntningen på att lyckas operationaliserades i denna studie som om eleven lyckas 

nå sina mål i sitt matematiklärande. Resultatet av analysen visar att 6 av 11 respektive 

5 av 11 elever kodades inneha en hög respektive låg förväntning på att lyckas. 

Hög känsla 

Vilken förväntning eleverna hade med att lyckas med sina mål i matematiken skilde 

sig mycket åt bland eleverna. Elever som kodades inneha en hög förväntan att lyckas 

angav att insats, upplevd förståelse och tidigare erfarenheter var de faktorer som 

främst orsakade denna känsla. 

Exempel 1: 

[E]: Med tanke på hur mycket tid jag lägger ner på lektionerna så tror 

jag att jag kommer att nå mitt mål. 

Exempel 2: 

Tror du att du kan nå dina mål?  

[E]: Generellt skulle jag säga ja.  

Varför tror du det? 

[E]: Därför att jag för det mesta ligger jag på en nivå där jag förstår bra 

nog för att kunna klara det.  

Exempel 3: 

Tror du att du kan nå dina mål?  

[E]: Ja, alltså jag känner mig rätt säker. 

Varför då? 

[E]: För att, nu om man tänker matte 1 som vi jobbar med nu så känns 

det ganska likt det jag har haft innan och det känns inte som att det 

kommer bli så jätteoväntat större utmaning som jag helt plötsligt 

omöjligt kan klara av. Det är såklart fortfarande en utmaning, det är inte 

det jag säger, jag menar bara att jag känner att det liksom finns en 

säkerhet att jag kan klara av det vi jobbar med.  

 

Dessa elever verkade vara medvetna om vad som förväntades av dem och vad de var 

kapabla att åstadkomma. Detta gav eleverna en viss känsla av säkerhet och tro på sig 

själva att klara av matematiken. Tidigare erfarenheter av att ha lyckats med 

matematiken gav eleverna en tro på att lyckas även i framtiden.  
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Låg känsla  

Elever som kodats inneha en låg förväntning på att lyckas angav en viss sorts 

hopplöshet över att inte kunna nå sina mål. Dessa elever verkade inte ha kopplat sin 

insats till hur sannolikt det var de skulle uppnå sina mål. 

Exempel 1: 

Tror du att du kan nå dina mål? 

[E]: Ja, om jag pluggar i stort sett varje dag i X antal timmar.  

Tror du att du kommer att göra det? 

[E]:  Nej, eftersom jag kommer hem väldigt sent och då har jag inte direkt 

lust att arbeta med matte. Det känns bara inte värt det. 

Exempel 2: 

Tror du att du kan nå dina mål?  

[E]:  Jag har en möjlighet, nu med nationella och kursprov och sånt. Jag 

tror om jag, känner mig själv, inte kanske kommer nå mitt mål som jag 

sagt tidigare. 

Varför tänker du så? 

[E]:  Jag har hamnat så pass lågt efter nu för att det varit stressigt för 

mig. Jag har inte haft tiden eller orken. Det har blivit rätt jobbigt. Min 

vision om mig själv är inte, jag vet inte. Jag känner att jag kan nå mitt 

mål, men samtidigt är jag inte helt i närheten av det.  

Så du har satt ett mål, men du tror inte riktigt att du kommer nå det?  

[E]: Jag kan jobba till det, något jag kan sträva efter, men jag är inte så 

självsäker. Jag är inte så bra på att sätta mål heller. 

 

Eleverna uttryckte en lägre tro på sin förmåga och verkade vara osäkra på hur stor 

insats de behövde lägga ner för nå sina mål. Det samband som Eccles och Wigfield 

(1995) menar existerar mellan den upplevda förmågan och förvätnas att lyckas 

återfanns även i detta resultat då 9 av 11 av dessa upplevelser stämde överens med 

varandra, det vill säga om en elev kodades inneha en låg känsla av kompetens kodades 

de även ha en låg förväntning på att lyckas och vice versa. Det framgick också att 

många elever upplevde att de hade svårt att sätta upp egna mål. En sak som framkom 

vara extra bekymmersam var att inte en enda elev uttryckte att de hade något 

kortsiktigt mål i sitt matematiklärande. Om eleven inte har ett kortsiktigt och 

realistiskt mål går den miste om en känsla av att ha lyckats vilket både teorin och detta 

resultat visar får en negativ inverkan på elevens förväntning på att lyckas i framtiden 

(Eccles & Wigfield, 1995). Den låga förväntningen på att lyckas framstod som ett 

ytterligare hinder att överkomma i elevernas redan utmanade lärandesituation.  
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Matematikens värde 

I denna kategori samlades information om vilket värde eleven tillskrev matematiken.  

Resultatet visar att 4 av 11 respektive 7 av 11 elever kodades tillskriva matematiken ett 

högt respektive lågt värde. 

Låg känsla  

Elever som kodades tillskriva matematiken ett lågt värde beskrev att de hade svårt att 

se nyttovärdet med matematiken. Det framgick inte för dessa elever varför matematik 

var användbart i deras liv. Istället associerade eleverna matematik med prov och betyg 

vilket även fick en negativ inverkan på det inre värde som eleverna tillskrev 

matematiken.  

Exempel 1: 

[E]: Grejen är att den enda belöningen med matte är ett betyg, jag tycker 

inte att det jag lär mig är användbart. 

Finns det inte något som du tror matematiken kan vara användbart för? 

[E]: Jo, men vad fan ska jag med x upphöjt med y till? Vad hjälper det? 

Jag har kompisar pappor som håller på med byggarbete och där behöver 

man kunna räkna matte. Dom har sagt att dom lärde sig allting i 

arbetslivet, ingenting från mattelektionerna. 

Exempel 2: 

Det är väldigt få gånger det känns som att man lärde sig något 

nödvändigt som man kommer komma ihåg resten av sitt liv. Så kanske 

det var tidigare när det var lite mer viktiga saker som används till 

alltihopa, men vid det här laget så har jag fått vänja mig vid den 

strukturen som finns. Att memorera det här, memorera det här, skriv 

prov. Okej, dags för nästa. Det är inte så inspirerande direkt.  

Exempel 3: 

Det finns en del saker från lektionen som jag kan ha nytta av, men det 

mesta jag lär mig vet jag inte ens varför vi lär oss. Kanske är att det att 

de vill kunna se om man kan lära sig. Det mesta är för att det är 

matteprov. 

 

Eleverna liknade matematikkunskap med en mängd regler och rutiner som skulle 

memoreras inför prov. Många elever associerade även matematiken med en hög 

kostnad, då de ansåg att de ”fick ut mer” av andra ämnen för mindre arbete.  

Exempel 4: 

[E]: Jag vet inte, för mig är matten mest är regler och rutiner. Jag känner 

inte att jag har hittat den där glädjen i matematiken, den gör mig trött. 

Då pluggar jag hellre något annat som jag kan få ut mer av.  

Hur menar du ”får ut mer av”?  



 
 
 

62 
 

[E]: Ja, alltså om jag lägger ner lika mycket tid på att plugga ett annat 

ämne som typ svenska då får jag ofta ut mer av det, bättre betyg, än om 

jag la ner samma tid på matematiken. Den tar så mycket tid för mig.  

 Exempel 5: 

Det känns som att det är sådana här specifika uppgifter du ska kunna 

lösa, det här är hur du löser dem, kom ihåg det till provet och lös dem på 

provet och sen är du klar. Och sen roterar vi till nästa kapitel där det är 

nya grejer och regler och så vidare och sen tre månader senare har man 

ganska säkert glömt det som var på första provet. 

 

De undersökande och kreativa aspekterna av matematik saknades helt i dessa elevers 

beskrivelser av vad matematik innebar för dem. Eleverna menade att 

matematikkunskap endast var en mängd regler och rutiner som skulle memoreras 

inför prov. Det upplevda fokuset på prov och betyg verkade helt ta över tanken om att 

kunskaperna var relevanta för elevernas egna liv. Ingen av dessa elever nämnde något 

om att matematikkunskap var något hjälpsamt för att klara sig bättre i samhället. 

Matematiken ansågs endast vara ett skolämne som inte hade några kopplingar till 

omvärlden och därmed till elevernas egna liv och framtid. Ett högt fokus på prov och 

betyg gav eleverna en bild av att matematikkunskaper var begränsat till hur väl man 

kunde skriva prov och inte hur kunskapen kan användas för att underlätta deras 

vardag eller bidra till att fatta mer informerade demokratiska beslut.  

Hög känsla 

Elever som kodades tillskriva matematiken ett högt värde ansåg att det fanns ett högt 

nyttovärde i att kunna matematik då det kunde relateras till en mer logisk världsbild, 

att det var hjälpsamt i andra skolämnen samt till framtida yrkesval. För dessa elever 

kunde matematikkunskaperna relateras till deras egna liv och framtidsplaner.  

Exempel 1: 

Och sen algebra, jag har alltid varit intresserad av programmering och 

där kan algebra vara rätt viktigt så när jag lärde mig det så kände jag mig 

typ självsäker eller glad över att jag kanske skulle kunna bli bra på 

programmering.   

Exempel 2: 

Framgång är att man dels har förstått det och när man har lyckats på ett 

prov och fått det resultat man söker. Kunskapen i sig är ju ett sätt för mig 

som jag värderar som något bra att ha. Matte för mig är ett sätt att se 

världen på ett mer logiskt sätt. Att kunna komma fram till saker på ett 

väldigt teoretiskt sätt. Sen är också matte för mig någonting, jag skulle 

kunna se det som någonting givande för mig, att jag förstår det. 

Exempel 3: 
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Matten hjälper ju mycket, det hjälper både fysiken och kemin. Så man 

kan använda det överallt. 

 

Elever som kodades tillskriva matematiken ett högt värde såg att matematiken även 

var en del av världen utanför skolämnet matematik. De kunde relatera kunskapen de 

lärde sig i skolan till andra sammanhang och kunskapen blev därför relevant och 

meningsfull. Även matematikens inre värde framkom i dessa elevers beskrivningar då 

matematiken upplevdes rolig och stimulerande. Att elever som gick i samma klass 

kunde ha så skilda syner av matematikens värde var något överraskande. Det väcker 

frågan om faktorer utanför skolan även spelar en viktig roll för vilket värde eleven 

tillskriver matematiken. Ett sådan faktor hade kunnat vara vilket stöd eleven får 

hemifrån eller vilket värde eleven hade tillskrivet matematiken sedan tidigare, men 

detta är förstås bara spekulationer. Resultatet av analysen visade dock att elevens 

programinriktning hade en stor inverkan på hur de upplevde matematikens värde. Sex 

av de sju elever som tillskrev matematiken ett lågt värde läste ett samhällsvetenskaplig 

program.  

 Lärare 

I detta avsnitt redovisas resultatet med fokus på forskningsfrågan,  

- Vilka motivationsteoretiska aspekteter framkommer i gymnasielärares 

resonemang kring arbetet att motivera gymnasieelever att lära sig matematik?  

Nedan presenteras resultatet av den riktade innehållsanalysen av de fyra 

lärarintervjuerna. Varje kategori i ramverket redovisas enskilt där närvarande och 

frånvarande differentieras och exempel ur data presenteras. När citat presenteras där 

både lärare och intervjuare är delaktiga markeras lärarens uttalanden med en [L] 

symbol för att särskilja dem åt. Om ingen sådan symbol finns närvarande är det ett 

uttalande från en lärare. I figur 6.15 nedanför presenteras en sammanställning över 

hur lärarna har kodats.  
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Fig. 6.15: Kvantitativt resultat av den riktade innehållsanalysen av lärarintervjuer. Sammantaget var 18 

av de 24 motivationsteoretiska aspekterna närvarande. 

 

Känsla av kompetens 

I denna kategori samlades information om lärarnas resonemang kring sitt 

motivationsarbete i relation till elevens känsla av kompetens. Resultatet av analysen 

visar att elevens känsla av kompetens var närvarande i 3 av 4 lärares resonemang.  

Närvarande 

Lärarna beskrev att undervisningen behöver anpassas utifrån var eleven befinner sig, 

men betonade olika aspekter av hur de gick tillväga för att uppnå detta. Anpassningen 

kunde ta olika former, både kommunikativa och didaktiska anpassningar där elevens 

specifika situation var avgörande.  

Exempel 1: 

Ja, man måste ju anpassa undervisningen hela tiden. Om man vet att 

någon har svårt att ta muntliga instruktioner så får man ge skriftliga 

också. Mjuka anpassningar kan vara att jag anpassar mig till den jag 

pratar med. Det beror på vilken situation och vad jag har sett att eleven 

kan innan. 

 Exempel 2: 

Jag utgår från teorin att man måste hitta varje elev där dem är. Men är 

man 35 stycken så hinner man ju inte ta hänsyn till det. Det är ingen idé 

att försöka lära en elev något som den inte kan uppnå. Man försöker gå 

vidare från där de är och inte hoppar in någonstans ovanför där dem är. 
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Det blir det så att man måste hitta eleverna som är längst ner och det 

ställer till problem för dem som är duktiga. 

 

Lärarna uttryckte att elevens känsla av kompetens kunde stärkas genom att ge beröm 

och uppmuntran när eleven gjorde något bra samt undvika att ge kritik när eleven 

gjorde fel. Lärarna angav även vikten av att eleven behöver förstå det matematiska 

innehållet för att det ska bli roligt.  

Exempel 3: 

[L]: Det är ju att uppmuntra, att man faktiskt påpekar det dem gör bra, 

inte bara sitta med rödpenna och göra streck och säga det här behöver 

du göra bättre utan faktiskt skriva det här gör du bra och vara tydlig med 

det. Visa saker de gör rätt. Sen är det ju lite att hjälpa dem att försöka se 

mönster och samband för det är ju faktiskt när polletten trillar ner och 

man ser sambanden det är då det blir roligt med matematiken. Det är ett 

problem i gymnasiematten och även annars. Det går snabbt framåt och 

hinner man inte stanna upp och se sambanden innan man går vidare till 

nästa så blir det aldrig roligt.  

Om en elev har bristande förkunskaper, kan man gå vidare då som 

lärare? 

[L]: Nej, eller ja man måste för att hinna med, annars kommer de absolut 

inte klara kursen. Så man måste försöka, men samtidigt måste man 

försöka koppla tillbaka det till det de har lärt sig tidigare. Men det är ett 

jätteproblem med tiden, man hinner inte.  

 Exempel 4: 

Jag önskar att vi hade ett annat typ av skolsystem där vi tar hänsyn till 

varje människas möjligheter och där det handlar om positiv utveckling. 

För många elever blir matten en negativ upplevelse, det tycker jag är 

onödigt. 

 

Lärarna påpekade dock att detta resonemang inte alltid kunde realiseras i praktiken 

då kombinationen av elevers olika förutsättningar och ämnesplanens rika innehåll 

skapade motsättningar och att man ofta var tvungen att gå vidare till nästa avsnitt av 

kursinnehållet trots att somliga elever inte ännu hade visat att de förstod innehållet.  

Frånvarande 

En av lärarna angav ingen metod eller strategi i sitt motivationsarbete som var menat 

att stärka elevens känsla av kompetens. Läraren uttryckte ändå en medvetenhet om 

att elever har olika förutsättningar, men konstaterade endast att det var olyckligt att 

så var fallet.  

Exempel 1: 
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Ja, de kommer med för lite kunskaper. Att de kommer från skolor där 

lärare har bytts ut under alla åren, att de inte haft någon bra 

undervisning. Jag har hört så många historier, ”jag hade knappt någon 

matte i högstadiet, vår lärare var sjukskriven och vikarien kom nästan 

aldrig och sen slutade den”. Sådana historier, att eleverna inte får någon 

kontinuitet.   

 

Samtliga lärare var medvetna om elevers olika förutsättningar och majoriteten ansåg 

att det var viktigt att stärka elevens känsla av kompetens genom att ta reda på var 

eleven befann sig kunskapsmässigt och anpassa sin undervisning därefter. Lärarna 

framhöll att man bör fokusera på uppmuntran och undvika kritik samt att sträva efter 

att undervisa för förståelse. Dessa tankar stämmer väl överens med 

självbestämmandeteorins syn på hur man främjar en känsla av kompetens hos eleven 

(Deci & Ryan, 2000a). Trots att denna motivationsteoretiska aspekt framkom i 

majoriteten av lärarnas resonemang upplevde lärarna att de ofta inte kunde realisera 

detta i praktiken på grund av tidsbrist. Lärarna upplevde att det inte fanns tillräckligt 

med tid för att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och att de elever som inte 

förstod det matematiska innehållet fick lämnas åt sidan. Lärarnas beskrivning målar 

upp en tydlig målkonflikt mellan styrdokumentens anvisningar och lärarnas 

verklighet.  

Känsla av autonomi 

I denna kategori samlades information om hur lärare resonerade kring sitt 

motivationsarbete i relation till kategorin känsla av autonomi. Resultatet av analysen 

visar att elevens känsla av autonomi var närvarande i 2 av 4 lärares resonemang.  

Närvarande 

För de två lärarna som denna kategori var närvarande hos beskrevs elevens känsla av 

autonomi vara en viktig aspekt för att främja elevens motivation. De framhöll att 

elevdeltagande var viktigt och ansåg att en dialog med eleverna om undervisningens 

struktur egentligen var en självklarhet. De upplevde dock att det central innehållet 

begränsade deras möjlighet att förverkliga detta i praktiken. 

Exempel 1: 

Jag vill ju bolla över undervisningen så mycket som möjligt till eleverna, 

men eftersom jag känner mig så bekväm med mitt ämne så kan jag styra 

det dit jag vill. Även om jag låter eleverna ta kontroll och driva 

undervisningen så styr jag in dem på vad som vad jag vill undervisa. Att 

fråga eleverna vilket avsnitt i boken de vill börja med hade väl varit ett 

sätt att öka deras känsla av självbestämmande. Men sen måste man ha 

koll på att mycket inom, till exempel geometri, bygger på att man kan 

lösa ekvationer så det kan behövas en viss ordning. Så någon sorts frihet 

under strikta ramar, lura dem att de får välja. 

 Exempel 2: 
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Att vara öppen, låta dem påverka, eleven ska få komma till tals och säga 

det här tycker vi om, det här tycker vi inte om, det här fungerar för oss. 

Att ha en öppen kommunikation med eleverna. Jag försöker alltid ge 

elever mycket utrymme, att de ska få säga vad som fungerar för dem. Sen 

är det så att mattekurserna på gymnasiet är oerhört fullspäckade med 

stoff som ska gås igenom. Så jag känner ju själv att jag har liten kontroll 

över vad som ska läras ut. För att hinna med det som står i det centrala 

innehållet, så, ja, då gäller det att ligga i. Så jag känner att jag har kontroll 

över när det ska vara, men jag har ju ingen kontroll över själva innehållet 

och eleven självklart ännu mindre. Jag känner att jag har lite inflytande 

över vad vi ska lära ut, för det står ganska strukturerat i centrala 

innehållet i kurserna. Däremot hur, där har jag ganska så stor frihet och 

där försöker jag ju föra en dialog med eleverna om vad de tycker om. 

 

En stor grad av säkerhet i sin yrkeskompetens tillät lärarna att låta eleverna ta en 

större plats i undervisningen. De såg problematiken med att det centrala innehållet 

begränsade elevernas självbestämmande, men angav att det gick att inkludera 

eleverna på andra sätt som att låta dem få välja uppgifter och tala om vilka 

arbetsformer som fungerade bäst för dem. Genom hela intervjun resonerade dessa 

lärare kring sin undervisning utifrån ett elevperspektiv vilket kan vara en förklaring 

till varför de ansåg att självbestämmande var en viktig aspekt i lärande (Giota, 2013). 

De beskrev eleverna som tillgångar för varandra och hade en allmänt större tro på att 

eleverna kunde lyckas vilket teorin visat är en viktig komponent för att främja elevers 

tro på att lyckas. Dock kvarstår faktumet att båda lärarna ansåg att ämnesplanen stod 

i vägen för att skapa förutsättningar för att främja elevens autonomi. 

Frånvarande 

Hälften av lärarna ansåg att det inte var möjligt att öka elevens känsla av autonomi i 

sitt lärande eller att ge dem ett ökat inflytande i undervisningens struktur. De menade 

att det inte var möjligt på grund av mängden kunskapsstoff som ämnesplanen 

dikterade skulle hinnas med.  

Exempel 1: 

Det är för mycket stoff. Jag kan inte låta dem få känna efter och fördjupa 

sig i det de vill göra utan jag måste styra undervisningen efter nationella 

proven. Det är det som är ett problem, det är för mycket stoff i 

ämnesplanen. Det är för mycket stress, det går inte. 

Exempel 2: 

Högkontroll, jag styr mycket. De kan ju inte det här så de vet inte vad de 

ska göra. Vi har inte så mycket elevinflytande på vad vi ska göra på 

lektionerna, men det är inte så lätt att ha det när de ska lära sig något 

nytt varje nästan på varje lektion. Vi har ju fått ett centralt innehåll som 

vi måste följa och det är så mastigt. Man önskar att det vore mindre så 

att eleverna skulle kunna få välja själva och bli mer självstyrande, men 
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då hinner man inte med allt. Sen har vi nationella prov i slutet och då 

ska man ju kunna allt som finns med där. Nationella proven ska vara det 

viktigaste vi tittar på när vi sätter betyg så vi kan inte svika dem och låta 

dem bestämma själva och så har de lärt sig andra grejer än vad som 

kommer på nationella proven, det går inte. 

 

Dessa lärare tillskrev generellt eleven en större oförmåga att kunna ta ansvar för sitt 

eget lärande. De uppvisade en lägre tro på elevernas egna förmåga att styra sitt lärande 

än de lärare som denna kategori var närvarande hos vilket kan vara en förklaring till 

varför de ansåg att de i högre grad behövde styra undervisningen (Giota, 2013). 

Lärarna uttryckte att eleverna inte kunde tillåtas att fördjupa sig i vad de ansåg vara 

intressant utan att riskera att eleverna skulle misslyckas med normerande prov som 

det nationella provet. Denna upplevelse av tidsbrist begränsade således inte bara 

elevens autonomi i sitt lärande utan även möjligheten att främja en inre motivationen 

hos eleven då elevens egna intresse inte tilläts styra undervisningens form eller 

innehåll. Trots samtliga lärares önskan om att kunna överlåta mer kontroll till 

eleverna och öka deras autonomi i klassrummet framstår ämnesplanen återigen som 

ett hinder i lärarens arbete att skapa förutsättningar som främjar elevers motivation.  

Känsla av tillhörighet 

I denna kategori samlades information om hur lärare resonerade kring sitt 

motivationsarbete i relation till kategorin känsla av tillhörighet. Resultatet av analysen 

visar att elevens känsla av tillhörighet var närvarande i 4 av 4 lärares resonemang. 

Närvarande 

Samtliga lärare uttryckte att det var viktigt för eleven att känna tillhörighet i 

klassrummet. Lärarna framförde att undervisning handlar om mer än att bara lära 

eleverna kunskaper. Det var även viktigt att skapa relationer med elever och arbeta för 

att eleven skulle känna sig trygg i och utanför klassrummet. 

Exempel 1 

Att ha en bra relation med alla elever. Prata med dem i korridorerna, 

höra hur dom har det, det tycker jag är viktigt. Att man inte bara går in 

håller en lektioner och går ut. De finns de som gör det. Det är så mycket 

mer med undervisning än att bara stå där framme.  

 

Lärarna vittnade även om att dåligt självförtroende och låg självkänsla hos eleven var 

ett vanligt förekommande problem i matematikämnet. 

 Exempel 1: 

Man får aldrig vara nedlåtande, man får aldrig verka uppgiven tror jag. 

Man måste ständigt jobba med elevens självkänsla och självförtroende i 

matematik just. Det gäller andra ämnen också, men att det är extra 

känsligt just för matematik. 
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Samtliga lärare menade att elevens välmående var en central aspekt i deras 

motivationsarbete. För att skapa en känsla av tillhörighet hos eleven beskrev lärarna 

att det var viktigt att aldrig vara nedlåtande, att prata med eleven om annat än 

skolämnet och framförallt att skapa en genuin relation med eleven. Samtliga lärare 

nämnde att ömsesidig respekt var nödvändigt för att främja en sund relation med sina 

elever vilket stämmer väl överens med självbestämmandeteorin tankar om hur man 

främjar en känsla av tillhörighet (Deci & Ryan, 2000a). Intressant nog nämnde ingen 

lärare att tidsbrist stod i vägen för denna aspekt av sitt motivationsarbete.  

Målsättning 

I denna kategori samlades information om hur lärare resonerade kring sitt 

motivationsarbete i relation till kategorin målsättning. Resultatet av analysen visar att 

ett målsättningsarbete var närvarande i 3 av 4 lärares resonemang. 

Närvarande 

Lärarna beskrev ett målsättningsarbete som i huvudsak bestod av samtal med elever 

om betyg. Samtalen utfördes individuellt med eleven vid vilka eleven berättade vilket 

kursbetyg den önskade att uppnå och lärarens roll var att förklara om eleven var på 

rätt väg för att nå betyget.  

Exempel 1: 

[L]: Ja, jag pratar rätt mycket om vilket betyg de vill ha i kursen och så 

jobbar vi så att de kommer dit. Alla elever vet ofta vad de vill ha för betyg, 

om de är realistiskt eller inte. Vi har ett dokument där eleverna skriver i 

själva vad de vill ha för betyg och sen diskuterar vi det under kursen. Om 

det inte går åt det hållet så varnar jag dem, jag följer upp det. 

Hur ofta sker sådana samtal? 

[L]: Det sker ofta i mitten av kursen, tyvärr inte lika ofta som jag 

önskade.   

 Exempel 2: 

[L]: Jo, det är klart man gör, det ingår ju i uppdraget. Tillexempel, vad 

siktar du på för betyg? Jag siktar på ett C. Okej, men nu ligger du på ett 

E, hur ska vi nå ett C? Det gör man ju, men det är inget jag aktivt arbetar 

med varje lektion eller varje vecka, men det händer.  

När har du det här samtalet?  

[L]: En gång när vi började och nu ska jag ha det en gång till innan påsk.  

Är det något du har med varje elev? 

[L]: Ja, individuellt med varje elev.  
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Målsättningsarbetet bestod endast av diskussioner kring elevens långsiktiga mål då de 

handlade om elevens slutgiltiga kursbetyg. Ingen lärare nämnde något om varken 

kortsiktiga mål eller lärandemål vilket utifrån målorienteringsteorin är problematiskt 

(Ames, 1992; Elliot, 1999). När eleven inte får uppleva den positiva känslan av att nå 

ett kortsiktigt mål utgår chansen att stärka elevens känsla av kompetens. För de elever 

som innehar lärandemål i kontrast till prestationsmål kan fokuset på betyg ha en 

negativ inverkan på deras motivation. Att samtalen kring elevernas prestationer och 

mål utfördes individuellt är dock positivt eftersom det minskar tillfällen för social 

jämförelse vilket forskning visat har en negativ inverkan på motivationen (Ames, 

1992).  

När lärarna ombedes svara på vad de ansåg vara det viktigaste målet med elevens 

matematiklärande beskrev de att det handlade om förståelse, kritiskt tänkande och att 

se samband och mönster.  

Exempel 3: 

Målet är väl att eleverna ska lära sig matte, eller ja, egentligen att förstå 

matten. Att de ska få syn på dem där sambanden som jag en dag såg och 

liksom känna att, oj, matematik är ju jäkligt häftigt.  

 Exempel 4:  

Det viktiga är att eleverna förstår vad de håller på med och inte bara får 

det rätta svaret. Då behöver de använda sina matematikkunskaper i 

samband med kritiskt tänkande vilken i min mening visar den riktiga 

förståelsen.  

 

Trots att lärarna beskrev att det viktigaste målet med matematikundervisningen var 

att eleven skulle utveckla en förståelse för matematiken var det endast betyg som 

ingick i samtalen om elevens målsättning. Detta är problematiskt eftersom Ames 

(1992) har visat att vilka typ av mål läraren kommunicerar till eleverna påverkar vad 

eleverna uppfattar är viktigt att uppnå i skolan. Om det är lärandemål likt förståelse 

som lärare önskar att eleverna ska erhålla så kan det enskilda fokuset på betyg skapa 

förutsättningar som hämmar elevens uppfattning av kunskapens betydelse och således 

erhållandet av lärandemål. Ett målsättningsarbete som genomsyras av betyg har 

påvisats hjälpa sökande prestationsorienterade elever att prestera bättre, men övriga 

elever med andra mål faller då åt sidan (Ames, 1992).  

Frånvarande 

För en lärare ingick inte målsättning alls i sitt motivationsarbete. Läraren menade att 

det inte finns tid för att prata målsättning med eleverna. 

 

Exempel 1: 

Om jag ska fråga dem, vad vill ni uppnå, det finns tyvärr inte riktigt tid 

för det. Jag hade absolut kunnat jobba så, men det finns inte den tiden 
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för att jag är så stressad för att hinna med det här och det här och det 

här. 

 
Att inget målsättningsarbete över huvud taget pågår mellan lärare och elev kan anses 

vara direkt skadligt för elevens motivation. Om läraren inte hjälper eleven att sätta mål 

och eleven inte själv är kapabel att göra det utgår den positiva känslan av att ha klarat 

av något och att ha gjort framsteg vilket har visats vara en mycket viktig del för att 

främja motivation (Deci & Ryan, 2000a; Eccles & Wigfield, 1995). Ingen lärare tog upp 

ett målsättningsarbete som anknöt till specifika kunskapsmål. En förklaring kan vara 

att lärare resonerar att betyg är representativa för kunskap, men det kvarstår att 

förståelse av matematiskt innehåll inte delgavs som mål i sig och indikerar att 

matematiken överlag sågs av lärare med prestationsorienterade glasögon. Detta 

förhållningssätt kan leda till att eleven upplever att skolan är prestationsorienterad 

och att prestation är viktigare än erhållandet av kunskap (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

I samtliga lärarintervjuer framkom stress och tidsbrist som ett stort hinder för att 

förverkliga ett mer individuellt och kontinuerligt målsättningsarbete med eleverna.  

Förväntning på att lyckas 

I denna kategori samlades information om hur lärare resonerade kring sitt 

motivationsarbete i relation till elevens förväntning på att lyckas. Resultatet av 

analysen visar att elevens förväntning på att lyckas var närvarande i 2 av 4 lärares 

resonemang. 

Närvarande 

Dessa lärare beskrev en medvetenhet om att elevens tidigare framgångar och 

misslyckanden har en inverkan på elevens förväntan att lyckas i framtiden. Lärarna 

uttryckte att det var vanligt att elever hade ett dåligt självförtroende i matematik på 

grund av missuppfattningar om ämnets relation till intelligens. 

Exempel 1:  

Man måste bygga upp deras självförtroende. Det är väldigt många som 

har väldigt dåligt självförtroende inom matematik. Jag tror att det har 

att göra med att det är ett sånt klassiskt intelligens. Är man duktig på 

matematik så är man smart, är man inte det så är man dum. Det är bild 

många har av sig själva och matematik. Att matematik är kopplat till 

intelligens på så sätt. Och dom känner sig väldigt dumma om dom inte 

förstår och känner dom det så kommer de aldrig att lyckas.  

 

Lärarna uttryckte att det var viktigt att visa eleverna att det fanns extra stöd tillgängligt 

för att eleven inte skulle känna att det var omöjligt att nå sina mål. 

Exempel 2: 

 Ibland kan det vara så att de kan bli omotiverade när de kommer hit. För 

att om det har varit en elev som har haft väldigt mycket hjälp i 
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grundskolan, de har gått i en mindre grupp och kanske alltid har haft en 

elevassistent som har hjälpt dom under alla åren och suttit med dem 

under proven etc. Sen kommer dom hit och här har dom inte den hjälpen 

utan här ska dem försöka själv och då tappar dem all lust. Då har jag 

försökt att få dem motiverade genom att jag visar att den här hjälpen har 

jag att erbjuda dig. Det kommer inte vara som i grundskolan, men jag 

kan göra det här och det här och att vi har speciallärare som kan hjälpa 

till. Så, det handlar om att visa vilken hjälp vi kan erbjuda så att eleven 

inte ska känna att det är omöjligt. 

 

Lärarna menade att elevens förväntan på att lyckas kunde stärkas genom att samtala 

med eleven om hur den upplevde sitt lärande inom matematik. Dessa samtal låg ofta 

utanför den ordinarie undervisningen och utfördes med målsättningen att öka elevens 

självförtroende samt visa att skolan erbjöd ytterligare stöd som eleven kunde få ta del 

av. Lärarna hoppades att samtalen skulle bidra till att förändra elevens uppfattning av 

att se sitt mål som ouppnåeligt. Lärarna uttryckte dock att dessa typer inte skedde 

regelbundet och de endast utfördes om någon elev var på väg att få underkänt. Trots 

att dessa lärare var medvetna om att en låg förväntan på att lyckas hade en mycket 

negativ effekt på elevens motivation saknade de konkreta och regelbundna 

tillvägagångssätt för att motverka att en sådan föreställning uppstod hos eleven.    

Frånvarande  

De lärare som saknade denna aspekt i sitt resonemang verkade ta elevens förväntan 

att lyckas förgivet. Lärarna ansåg inte att det fanns tid att ta hänsyn till denna aspekt 

och elevens förväntan på att lyckas uteblev därför i motivationsarbetet. 

 Exempel 1: 

Det är klart att jag vill att mina elever ska lyckas, men jag kan väl inte gå 

runt och fråga hur det kommer att gå hela tiden. 

 

Elevens förväntan att lyckas och elevens känsla av autonomi var de 

motivationsteoretiska aspekter som förekom minst i lärarnas redogörelse av sitt 

motivationsarbete. Lärarna verkade sakna kunskaper kring hur de skulle agera för att 

främja elevens förväntan att lyckas och tidsbrist var än en gång en faktor som stod i 

vägen för att förverkliga det som lärarna ansåg var en viktig del i motivationsarbetet i 

praktiken.   

Matematikens värde 

I denna kategori samlades information om hur lärare resonerade kring sitt 

motivationsarbete i relation till vilket värde eleven tillskrev matematiken. Resultatet 

av analysen visar att matematikens värde var närvarande i 4 av 4 lärares resonemang. 

Närvarande 
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Samtliga lärares resonemang ansåg att framförandet av matematikens värde var en 

viktig aspekt av motivationsarbetet. Lärarna strävade efter att främja matematikens 

inre värde och göra matematiken rolig och intressant för eleverna genom att undervisa 

med entusiasm och visa eleverna att läraren själv tyckte om matematik.   

 Exempel 1: 

Om man själv tycker att det roligt så tror jag att det smittar av sig. Det 

värsta som finns är att sitta och lyssna på en föreläsare som själv inte 

tycker ämnet är kul, man måste själv tycka att det är kul. 

 Exempel 2: 

Jag försöker motivera elever genom att visa att jag själv tycker att matte 

är otroligt kul. Jag tror att det smittar av sig.  

 

Lärarnas beskrivning visar att de fokuserat på att skapa ett personligt intresse hos 

eleven genom att visa lärarens egna personliga intresse för matematik. Ingen lärare 

beskrev att de brukade anpassa lektionsinnehållet för att främja ett situerat intresse 

hos eleverna vilket Linnenbrink och Pintrich (2002) menar är en viktig aspekt för att 

skapa intresse hos eleven.  

En annan metod var att tala om matematikens nyttovärde. Lärarna beskrev att 

eleverna ofta upplevde att matematik var väldigt abstrakt och att det var nödvändigt 

att kunna besvara elevers frågor om ”varför lär vi oss det här” för att konkretisera  

matematikkunskapernas nyttovärde och göra det meningsfullt för eleven.  

 Exempel 3: 

Att tala om värdet i ämnet, vad man kan använda det till. Det är ofta man 

får frågan ”vad ska vi ha det här till” och då gäller det att ha ett exempel 

tillgängligt.  

 

Att matematikens nyttovärde framgick i några lärares resonemang är förstås positivt 

då Eccles och Wigfield (1995) har visat att det är en viktig aspekt för att främja elevens 

motivation. Det framgick dock att lärarna endast förmedlade detta nyttovärde som en 

motreaktion på elevernas ifrågasättande av matematikens nyttovärde. Det föregick 

således inget kontinuerligt arbete i att betona matematikens nyttovärde i lärarnas 

undervisning. Att endast förmedla matematikens värde som en motreaktion av 

elevernas ifrågasättande kan anses problematiskt då elever som kan ha svårt att se 

matematikens värde inte nödvändigtvis vill eller orkar ta upp det i klassrummet. Ingen 

lärare nämnde heller att tala med eleverna om vilken kostnad de associerade med sitt 

lärande i matematik. Det verkade vara ett genomgående tema i alla lärares 

resonemang att eleverna behövde reagera för att elevens tankar och känslor skulle bli 

bemötta. Eccles och Wigfield (1995) menar istället att läraren bör agera proaktivt och 

arbeta med dessa aspekter kontinuerligt för att säkerställa att varje elev ges en chans 

att se matematikens värde och därmed främja motivationen.   
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Lärares kunskaper om motivation 

Syftet med att intervjua lärarna var att ta reda på vilka motivationsteoretiska aspekter 

som var närvarande i deras resonemang kring arbetet att motivera elever att lära sig 

matematik och hur det förverkligades i sin undervisning. Varje intervju avslutades 

med att fråga läraren om hen kände till någon vedertagen forskning kring motivation 

och om hen hade fått ta del av någon sådan kunskap under sin lärarutbildning eller 

utbildning de fått under tiden de arbetat som lärare. Samtliga lärare svarade nej på 

båda dessa frågor.  

 Exempel 1: 

Nej, det kan jag väl inte påstå. I min utbildning var det väldigt lite om 

motivation. 

 Exempel 2: 

Tyvärr måste jag svara nej på den frågan. Det hade varit intressant att 

lära sig, men nej inget sådant vad jag kan minnas. 

 Exempel 3: 

Nej, inte ur en motivationssynpunkt, det kan jag inte påstå. Jag tänker 

inte utifrån en motivationsaspekt när jag planerar mina lektioner, det 

brukar jag inte göra.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarna inte ansåg att de hade fått 

tillräcklig kunskap eller stöd från varken sin lärarutbildningen eller skolverket kring 

hur de ska arbeta för att motivera sina elever att lära sig matematik.  

 Sammanställning av resultat 

Nedanför presenteras en sammanställning av resultatet av elevintervjuer, 

enkätresultat och lärarintervjuer med utgångspunkt i att besvara arbetets empiriska 

forskningsfrågor,  

- Hur kommer motivationsteorietiska aspekter till uttryck i gymnasieelevers 

redogörelser för lärande inom matematik?  

 

- Vilka motivationsteoretiska aspekteter är närvarande i gymnasielärares 

resonemang kring arbetet att motivera gymnasieelever att lära sig matematik 

och hur realiseras dessa i sin undervisning? 

 

Utifrån den riktade innehållsanalysen av elevintervjuerna som utgick från arbetets 

ramverk visar resultatet att ungefär hälften av de motivationsteorietiska aspekter 

som ingick i ramverket aktualiseras i låg grad hos eleven. Sammantaget kom 28 

respektive 27 motivations teoretiska aspekter till uttryck i låg respektive hög grad hos 

de 11 elever som intervjuades.  
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Det framkom att en klar majoritet av eleverna (10 av 11) upplevde en hög känsla av 

tillhörighet. Elevernas redogörelser beskrev att läraren var den som hade skapat en 

lärandemiljö som framhävde en gemenskap som fick eleverna att känna sig 

respekterade och trygga. Enkätresultatet visade att elevens känsla av tillhörighet var 

den aspekt som besvarades med högst andel starkt för (36%) och totalt höll 60% med 

påståendet och 21% svarade emot. Ur analysen av lärarintervjuerna framkom även att 

denna aspekt var närvarande hos samtliga lärare och realiserades i deras 

undervisning. Lärarna talade om vikten av att bemöta elever med respekt och att skapa 

relationer med sin elever vilket genomsyrade deras sätt att organisera sin 

undervisning. Intressant nog var elevens känsla av tillhörighet den enda 

motivationsteoretiska aspekt som lärarna inte ansåg hindrades från att realiseras i sin 

undervisning på grund av tidsbrist eller restriktioner i ämnesplanen. Detta kommer 

att diskuteras vidare i nästa avsnitt under rubriken lärarnas framgång.  

Den motivationsteorietiska aspekt som särskilt visade sig komma till uttryck i låg grad 

var elevens känsla av autonomi. Resultatet visade att 9 av 11 elever kodades uppleva 

en låg känsla av autonomi. Denna känsla orakades främst av att elevens inflytande i 

undervisningens innehåll och form upplevdes väldigt begränsat. Denna känsla 

bottnade även i att många av eleverna inte ansåg att de kunde kontrollera sitt lärande 

i den mån de önskade på grund av dålig arbetsro eller att de inte tilläts att påverka i 

vilken takt de fick ta sig an ämnesinnehållet. Endast en elev upplevde att den hade ett 

visst inflytande över undervisningens struktur. Slutsatsen som drogs av detta var att 

just denna elev hade ett lågt behov av autonomi i sitt lärande, före att övriga elever 

hade ett väldigt högt behov av autonomi. Lärarna i studien hade dock delade 

uppfattning kring elevens möjlighet till autonomi i sitt lärande. Två av lärarna ansåg 

att det mer eller mindre var omöjligt att skapa förutsättningar i klassrummet som 

främjade elevens känsla av autonomi på grund av tidsbrist. De andra två lärarna ansåg 

att det var möjligt att skapa dessa förutsättningar genom att ha en dialog med eleverna 

kring undervisningen, men majoriteten av eleverna som gick i dessa lärares klass 

delade dock inte denna uppfattning. Sammantaget målar elevernas redogörelser upp 

en bild om att det existerar en osynlig vägg mellan eleverna och lärarna när det kom 

till undervisningens utformning. Om undervisningen ska genomsyras av 

elevdeltagande och elevinflytande kan detta resultat anses vara problematiskt. Detta 

kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt under rubriken elevers delaktighet och 

inflytande.  

När det kom till elevens målorientering visade resultatet att majoriteten av eleverna 

(8 av 11) kodats ha en prestationsorientering varav 6 respektive 2 var av den sökande 

respektive undvikande sorten. De prestationsorienterade eleverna definierade 

framgång i matematikämnet som att prestera bra på prov och såg betyget som den 

främsta anledningen för att lära sig matematik. Således var det främst prestationsmål 

som gav majoriteten av eleverna motivation för att lära sig matematik. Dessa elever 

jämförde sina resultat med sina klasskamrater och betyget framstod vara ett sätt att 

demonsterea sin kompetens gentemot andra. Många elever upplevde att skolan var 

prestationsorienterad eftersom betyget var det som skolan ansåg var viktigt. 

Enkätresultatet visade att betyg och framtida studier var elevers överlägset främsta 

anledning för att studera matematik. Ett något förvånande resultat var att ingen elev 
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hade ett kortsiktigt mål i sitt matematiklärande. Det enda mål som eleverna nämnde 

var vilket kursbetyg de önskade att uppnå. Analysen av lärarnas redogörelser kring hur 

de arbetade med målsättning visade att lärare främst talade om betyg med sina elever. 

Samtalen om betyg utfördes enskilt med eleverna och utfördes i regel sällan. Lärarna 

framförde att de önskade att de kunde bedriva ett mer gediget och kontinuerligt 

målsättningsarbete med sina elever, men att tidsbrist hindrade dem från att realisera 

detta i praktiken. Detta kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt under rubriken 

kunskap eller prestation? 

Resultatet av analysen med hänsyn till elevens känsla av kompetens, förväntning på 

att lyckas samt matematikens värde visade blandade resultat. Det visade sig finnas 

en stark koppling mellan elevens känsla av kompetens och förväntning på att lyckas. 

För elever som kodades ha en låg känsla av kompetens och förväntning på att lyckas 

framgick det att de inte upplevde att undervisningen utgick från deras förutsättningar. 

De beskrev att undervisningen ofta fortskred utan att någon hänsyn hade tagits till om 

de hade förstått ämnesinnehållet eller inte. Eleverna beskrev tidigare erfarenheter av 

att ha misslyckats med matematik och att detta hade skapat en känsla av att vara 

otillräcklig vilket fick mycket negativa konsekvenser för deras motivation att lära sig 

matematik. Dessa elever upplevde matematiken som en samling regler och rutiner och 

hade svårt att koppla vad de lärde sig på lektionen till världen utanför skolan. 

Upplevelsen av att kraven var för höga och att eleven kände sig otillräcklig 

genomsyrade deras redogörelser. Elever som kodades ha en hög känsla av kompetens 

och förväntning på att lyckas var medvetna om vad som förväntades av dem och vad 

de var kapabla att åstadkomma. Detta gav eleverna en viss känsla av säkerhet och tro 

på sig själva att klara av matematiken. Tidigare erfarenheter av att ha lyckats med 

matematiken gav dem en tilltro till sin förmåga och tro på att lyckas även i framtiden. 

Samtliga lärare ansåg att elevens känsla av kompetens spelade en viktig roll i elevens 

motivation att lära sig matematik. De upplevde dock att tidsbrist var ett hinder för att 

kunna realisera detta i sin undervisning. Lärarna menade att ämnesplanens rika 

innehåll hindrade dem från att ta hänsyn till varje elevs förutsättning. Matematikens 

värde varierade också mycket bland eleverna. Enkätresultatet visade att elevens val av 

programinriktning betydde mycket för vilket mål eleven hade med att studera 

matematik. Om eleven läste ett program med samhällsvetenskaplig inriktning svarade 

de övervägande att målet med att studera matematik var att få ett bra betyg snarare 

än att utveckla sin matematiska kunskap. Sammantaget visar det sig att elever har 

olika behov och förutsättningar för att motiveras att lära sig matematik. Detta innebär 

att läraren bör bejaka dessa varierade behov och förutsättningar och anpassa sitt 

motivationsarbete utefter dessa. Detta diskuteras vidare i nästa avsnitt under rubriken 

elevers varierande förutsättningar. 

Enkätresultatet visar att en större andel av eleverna svarade att de upplevde sig vara 

motiverad att lära sig matematik (43%) än som var emot det (29%). Faktum kvarstår 

dock att mindre än hälften av eleverna ansåg sig vara motiverad att lära sig matematik 

och att nästan 1 av 3 elever svarade emot eller starkt emot påståendet. Dock visar 

enkätresultatet å andra sidan att en majoritet av eleverna har en positiv inställning 

gentemot matematikämnet. De ansåg att matematikkunskaper var användbara (53% 

för, 19% emot), att de gillar matematikämnet (59% för, 17% emot) och finner 
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matematikämnet intressant (58% för, 23% emot). När elevernas syn på huruvida 

undervisningen främjar elevens motivation att lära sig matematik undersöktes visade 

resultatet att 1 av 3 elever inte upplever att undervisningen främjar elevens motivation 

att lära sig matematik. Att elever överlag har en positiv inställning till matematik, men 

att 1 av 3 elever samtidigt inte upplever sig vara motiverade att lära sig matematik var 

något förvånande. En förklaring till detta kan ligga i att 1 av 3 elever inte upplever att 

undervisningen motiverar dem att lära sig matematik, men det är bara spekulationer.  

Utifrån den riktade innehållsanalysen av lärarintervjuerna som utgick från arbetets 

ramverk visar resultatet att majoriteten av de motivationsteorietiska aspekter som 

ingick i ramverket var närvarande i lärarnas resonemang kring arbetet att motivera 

gymnasieelever att lära sig matematik. Sammantaget var 18 av de 24 

motivationsteoretiska aspekterna närvarande. Resultatet av analysen av 

lärarintervjuerna visar entydigt att lärarna anser att motivation spelar en viktig roll i 

elevens lärande. Samtliga lärare beskrev att de försökte anpassa sin undervisning 

utifrån elevernas förutsättningar och somliga lärare försökte involvera eleverna i 

undervisningen. Alla lärare strävade efter att skapa relationer med sina elever och 

skapa en lärandemiljö som utmärktes av respekt och trygghet. Ett genomgående tema 

i lärarnas redogörelser var dock att dessa ofta inte kunde realiseras i undervisningen. 

Tidsbrist framkom som ett hinder i varje kategori som undersöktes med undantag för 

kategorin känsla av tillhörighet. En annan faktor som framkom hindra läraren från att 

realisera dessa aspekter i sin undervisning var de begränsningar som ämnesplanen 

medförde. Ämnesplanens rika innehåll medförde att lärarna behövde kontrollera 

undervisningen i högre utsträckning än de önskade och ofta på bekostnad av elevens 

inflytande i undervisningen. Trots att resultatet visar att 18 av 24 

motivationsteoretiska aspekter var närvarande i lärarnas resonemang var de ofta 

någon komponent som saknades och särskilt i hur läraren bör agera för att tillämpa 

sin kunskap om motivation i sin undervisning. När lärarna fick frågan om de hade fått 

ta del av någon forskning kring motivation eller motivationsteorier i sin 

lärarutbildning eller som yrkesutövare svarade samtliga lärare nej på den frågan. 

Detta kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt under rubriken elever eller lärares 

förutsättningar? 

7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras arbetets resultat med utgångspunkt i den sammanställning 

som gavs i avsnitt 6.3. Diskussionen är menad att fånga aspekter av det empiriska 

resultatet för att besvara forskningsfrågan om hur undervisning kan organiseras för 

att främja elevens lärande. Avsnittet avslutas med att tala om studiens begränsningar, 

förslag för framtida forskning och en kort reflektion av arbetets författare. 

 Lärarnas framgång 

Resultatet visade att en stor majoritet av eleverna upplevde en hög känsla av 

tillhörighet i klassrummet. Eleverna beskrev att läraren var den som skapade en 

lärandemiljö som fick eleverna att känna respekt och trygghet. Ur lärarintervjuerna 
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framgick det att samtliga lärare genuint verkade bry sig om sina elever och att skolans 

värdegrund om alla likas värde genomsyrade deras pedagogiska identitet. Lärarna 

beskrev att de aktivt arbetade med att bygga relationer med sina elever och ansåg att 

detta var en självklar uppgift i sin roll som lärare. Flera lärare lyfte att 

fostransuppdraget var lika viktigt som kunskapsuppdraget vilket kan vara en 

förklaring till varför lärarna ansåg att denna motivationsteoretiska aspekt var så viktig. 

Detta resultat medför en stor potential för att förbättra övriga delar av 

motivationsarbetet eftersom nästan samtliga motivationsteorier förklarar att en hög 

känsla av tillhörighet är grundstenen för allt motivationsarbete (Ames, 1992; Deci & 

Ryan, 2000a; Eccles & Wigfield, 1995; Giota, 2013; Haimovitz & Dweck, 2017). Genom 

att skapa relationer med sina elever kan läraren få värdefull information om hur 

elevens inre värld påverkar deras motivation och använda den kunskapen för att 

bemöta elevens unika behov och mål (Hannula, 2006). En sund relation mellan lärare 

och elev bidrar även till att eleven kan och vågar integrera matematikämnets 

lärandemål i sitt inre själv (Deci & Ryan, 2000a). En särskilt intressant iakttagelse var 

att ingen av lärarna uttryckte att arbetet med att öka elevens känsla av tillhörighet var 

begränsat av vare sig tidsbrist eller restriktioner i ämnesplan. Kanske beror det på att 

denna aspekt ges ett större utrymme i lärarutbildningen eller att lärarna har insett hur 

värdefull denna aspekt är av erfarenheter i yrket. Att undersöka detta närmare hade 

varit intressant. Oavsett så är detta resultat glädjande och visar att dessa lärare har 

skapat goda förutsättningar för att främja elevernas motivation att lära sig matematik.  

 Elevers delaktighet och inflytande 

Den motivationsteoretiska aspekt som särskilt visade sig komma till uttryck i låg grad 

var elevens känsla av autonomi. Eleverna beskrev att deras inflytande i 

undervisningens innehåll och form var väldigt begränsat och att det hade varit så 

under majoriteten av deras skolupplevelse. Denna känsla av låg autonomi bottnade 

även i att eleverna inte upplevde att de kunde kontrollera sitt lärande i den mån de 

önskade på grund av dålig arbetsro eller att de inte gavs möjlighet att påverka i vilken 

takt undervisningen presenterade ämnesinnehållet. Elevernas beskrivning stämmer 

väl överens med den rapport som Skolverket (2003) publicerade för nästan 16 år 

sedan. Att situationen inte har förändrats efter alla dessa år, vilket denna studie 

indikerar, kan i någon mening beskrivas som ett misslyckande av skolan. Jag väljer att 

beskriva detta som ett misslyckande av skolan och inte av läraren eftersom resultatet 

av lärarintervjuerna visade att lärarna saknade verktyg och stöd för att kunna 

involvera eleverna mer i undervisningen. Skolverket har visserligen publicerat ett 

antal artiklar som beskriver hur viktigt elevdeltagande och inflytande i undervisningen 

är för elevens motivation (Alerby & Bergmark, 2016), men av lärarnas egna 

redogörelser framstår det inte vara möjligt att implementera dessa tankar i 

undervisningen utifrån den position läraren befinner sig i idag.  

Lärarna uttryckte att de hade önskat att de kunde överlåta mer autonomi till eleverna, 

men att det inte var möjligt på grund av kraven Skolverket fastställt i ämnesplanen. 

Det centrala innehållet i matematikämnet beskrevs vara så fullt av stoff att lärarna 

tvingades att fylla lektionen med stoff för att hinna förbereda eleverna inför de 

nationella proven. Som en lärare uttryckte det: ”Jag kan inte låta dem få känna efter 
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och fördjupa sig i det de vill göra utan jag måste styra undervisningen efter nationella 

proven.”. Gymnasieskolan ska i enlighet med styrdokumenten (Skolverket, 2017a; 

Skolverket, 2017b) ge eleven en bred och rik förståelse av matematiska koncept. 

Självklart är det inte möjligt att skapa en situation där läraren överlämnar all kontroll 

till eleven, läraren behöver fortfarande ta ansvar för elevers lärande och vägleda dem 

i sitt lärande. För att läraren ska kunna ge elever mer autonomi i sitt lärande, men 

samtidigt ta ansvar för elevernas lärande behöver lärare få de verktyg och stöd de 

behöver för att förverkliga detta i sin undervisning. Ett sådant stöd kunde vara att ge 

lärare en ökad kunskap kring olika undervisningsmetoder som ökar elevdelaktighet 

likt den öppna metoden (se Nohda, 2000) eller omvänt klassrum (se Strayer, 2012). 

En annan idé som kom ur intervjuerna med lärarna var att skolan bör överväga om 

stoffet i ämnesplanen verkligen behöver ges ett sådant stort utrymme i vad vi 

konstituerar vara matematikkunskap. Om mängden stoff i det centrala innehållet 

skulle minska hade det, i min mening, öppnat upp möjligheten för lärare att låta elever 

få ett större självbestämmande i matematiken genom att låta dem få arbeta inom 

områden som eleven upplever är mer personligt intressant. Detta hade även tillåtit 

eleverna att få mer tid att tillägna sig en djupare förståelse av innehållet och därmed 

ökat elevens känsla av kompetens. Att låta elever få mer självbestämmande över vad 

och hur de lär sig matematik hade således främjat deras intresse, känsla av autonomi 

och känsla av kompetens vilket forskningen entydigt har visat främjar elevens inre 

motivation och livslånga lärande inom matematik (Deci & Ryan, 2000a).  

 Elevers varierade förutsättningar 

Resultatet visar att elever och olika elevgrupper har skilda behov och mål för att bli 

motiverade att lära sig matematik. Konsekvensen av att elever upplever en låg känsla 

av kompetens och en låg förväntan på att lyckas visade sig vara mycket destruktiv för 

elevens motivation att lära. De elever som hade en sådan upplevelse uttryckte en sorts 

hjälplöshet inför sin situation av att ha hamnat efter vilket lämnade de flesta elever 

övertygade om att de inte skulle nå sina mål. Enkätresultatet visade att 1 av 5 elever 

anser att matematisk förmåga inte går att utvecklas. Om en elev har en lång historia 

av misstag och misslyckanden inom matematik kan det leda till att eleven skapar en 

tro om att de alltid kommer att misslyckas oberoende av hur mycket eleven anstränger 

sig i framtiden (Haimovitz & Dweck, 2017). För att undvika att en elev hamnar i en 

sådan situation är det viktigt att läraren markerar att misstag är en naturlig del av 

lärandeprocessen och att ständigt uppmuntra eleven att försöka igen. Lärarna beskrev 

att elevens känsla av kompetens var en oerhört viktig aspekt för elevens motivation att 

lära sig matematik. Dock menade lärarna att det inte var möjligt att ta hänsyn till varje 

elevs förutsättning på grund av tidsbrist och att de elever som inte förstod det 

matematiska innehållet blev offer för lektionsplaneringens oundvikliga framåt 

marsch.  

Samtidigt uttryckte majoriteten av eleverna att de under hela sin skolgång tyckt om 

matematikämnet och att matematikkunskapen varit värdefull i deras liv vilket även 

enkätresultatet bekräftade. De flesta av dessa elever uttryckte dock att 

arbetsbelastningen under gymnasiet hade ökat till en sådan grad att de inte längre 

ansåg att det fanns tillräckligt med tid för att lära sig matematik med förståelse. 
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Eftersom eleverna inte kunde lägga ner den tid som var nödvändig för att hänga med 

i lektionsplaneringen och samtidigt förstå innehållet blev resultatet att många elever 

prioriterade ytlig kunskap. Avsaknaden av den djupare förståelsen orsakade till sist en 

försvagad känsla av kompetens (Deci & Ryan, 2000a). Den upplevda överbelastningen 

av skolarbete resulterade således både i en förminskad känsla av kompetens och 

förväntan på att lyckas vilket forskningen visat minskar elevens motivation att lära 

(Deci & Ryan, 2000a; Eccles & Wigfield, 1995). Om skolans mål är att lära med 

förståelse samt stimulera en livslång lust att lära kan det vara av intresse att ta hänsyn 

till dessa elevers upplevelser. 

Matematikens värde varierade också mycket bland eleverna. Detta framgick bland 

annat av enkätresultatet som visade att elevens främsta anledning för att studera 

matematik starkt färgades av vilken programinriktning eleven valt. En stor majoritet 

av eleverna som läste naturvetenskapliga och tekniska programinriktningar tillskrev 

generellt matematiken ett högt värde på grund av ett högre inrevärde (intresse för 

matematik) samt nyttovärdet (användbart för framtida studier). De elever som läste 

det samhällsvetenskapliga programmet tillskrev, i en lika stor majoritet, matematiken 

ett lågt värde i och med att samma inrevärde och nyttovärde inte fanns hos dessa 

elever. Det kan således vara sunt att lärare reflekterar över olika elevgruppers behov 

för att bättre kunna skapa de förutsättningar som svarar mot både individens och 

gruppens unika behov. För lärare som undervisar matematik på 

samhällsvetenskapliga program hade en sådan anpassning kunnat vara att i större 

utsträckning uppmärksamma matematikens nyttovärde.  

 Kunskap eller prestation?  

Resultatet visade att majoriteten av eleverna i denna studie kodades vara 

prestationsorienterade. Detta innebär att majoriteten av eleverna definierade 

framgång i matematik som att prestera bra på prov och att betyget var den främsta 

anledningen för att lära sig matematik. Med andra ord var det prestationsmål som gav 

majoriteten av eleverna motivation att lära sig matematik. Enkätresultatet visade att 

betyg och framtida studier var elevers överlägset främsta anledning för att studera 

matematik. Endast en elev kodades vara lärandeorienterad där lärandemål var 

viktigare än prestationsmål för eleven. Detta resultat går emot det resultat som 

Skolverket (2003) visade i sin rapport där majoriteten av eleverna beskrevs ha 

lärandemål. En intressant fråga blir då hur det kommer sig att majoriteten av eleverna 

i denna studie hade prestationsmål före lärandemål när rapporten från Skolverket 

visade ett helt annat resultat. 

Lärarna i denna studie uttryckte att det viktigaste målet med att lära eleverna 

matematik var att eleven skulle utveckla sin matematiska kunskap. Dock framgick det 

att lärarnas målsättningsarbete endast bestod av att prata betyg med eleverna. 

Forskning har visat att vilka mål läraren kommunicerar i klassrummet får 

konsekvenser för vilka mål eleven anammar (Ames, 1992). Förklaringen kan således 

ligga i att läraren, trots sin inre ambition att uppmuntra sina elever att lära för 

förståelse, kan ha skapat de förutsättningar som uppmuntrar prestationsmål hos 

eleven genom sitt sätt att kommunicera mål med eleverna. Detta resultat är 
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problematiskt eftersom forskning har visat att prestationsorienterade elever löper en 

större risk att utveckla negativa tankar om sig själva och tappa motivation att lära 

(Ames, 1992; Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

En annan aspekt som kan ha påverkat skillnaden mellan resultatet i denna studie och 

rapporten publicerad av Skolverket (2003) är att läroplanen Lgr 11 har introducerats. 

Kritiker av Lgr 11 har framfört att den nya läroplanen i allt högre grad fokuserar på 

resultat och bedömning av elevens förmågor (Wahlström, 2016). Om en ny läroplan 

introduceras som i högre utsträckning fokuserar på resultat och bedömning av elevens 

förmåga är det inte förvånande att skolan anammar dessa riktlinjer och tar formen av 

en mer prestationsorienterad skola (Wahlström, 2016). Många elever i denna studie 

uttryckte just att de upplevde att skolan var prestationsorienterad och att betyget var 

det som skolan ansåg vara det viktigaste för eleven att lyckas med. Att lärare och elever 

har anpassat sig efter den senaste läroplanens riktlinjer om ett större fokus på 

bedömning kan således vara en förklaring till att elever i högre utsträckning ser 

resultat som viktigare än kvalitativt lärande och därmed i högre utsträckning erhållit 

prestationsmål före lärandemål.  

Lärarna i denna studie beskrev att de nationella proven oundvikligen hade ett stort 

inflytande över hur de  utformade sin undervisning eftersom elevens resultat på dessa 

prov var så avgörande för elevens kursbetyg. Majoriteten av lärarna menade att när 

undervisningen är tvungen att styras av de nationella proven så hindras deras 

möjlighet att utföra ett adekvat motivationsarbete. Tiden fanns helt enkelt inte för att 

involvera eleverna mer i undervisningen eller att låta eleverna få utforska områden 

inom matematik som de själva ansåg vara intressanta och samtidigt hinna med allt 

stoff som fanns i de nationella proven. Haimovitz och Dweck (2017) håller med om att 

skolans utveckling mot att ge normerande prov en sådan betydelse för elevens framtid 

är problematiskt för elevens motivation eftersom elever ofta associerar sin förmåga 

utifrån hur de presterar på dessa prov. Resultatet i denna studie visade dock att en 

majoritet av eleverna (3 av 5) tillskrev sig ett dynamiskt mindset och ansåg därmed att 

matematisk förmåga kan utvecklas. Då forskning har visat att lärandemål är viktigt för 

att skapa ett livslångt lärande hos eleven kan detta nya fokus på elevers prestationer 

anses skapa en motsättning i hur läraren är menad att bedriva sin undervisning vilket 

lärarnas redogörelser i denna studie bekräftar.   

Ford (1992) har visat att elever kan ha både prestations och lärandemål samtidigt 

vilket han benämner en blandad målorientering. Det visade sig att två elever i denna 

studie kodades inneha en blandad målorientering. För dessa elever opererade 

prestationsmål och lärandemål i samverkan för att motivera eleven att lära vilket även 

Hannulas (2006) forskning visade. Trots att dessa elever ansåg att det var viktigt att 

prestera bra på prov kunde de förena prestationsmålen om höga betyg med sina 

personliga mål om framtida studier vilket gjorde att kunskapen fick ett högre värde 

och att lärandemålen blev meningsfulla. Att alla elever på gymnasiet ska erhålla 

lärandemål gentemot matematikämnet kanske inte är realistiskt. Dock visar forskning 

att det finns stora fördelar med en lärandeorientering och att läraren kan påverka 

elevens val av målorientering. Läraren bör därför alltid sträva efter att transformera 
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skolans kunskapsmål till lärandemål som eleven kan relatera till på ett personliga plan 

genom att göra de relevanta och meningsfulla för elevens egna liv (Giota, 2002).  

 Elever eller lärares förutsättningar?  

Genomgången av motivationsforskning visar att elevens motivation att lära i hög grad 

påverkas av vilka förutsättningar läraren skapar i klassrummet (Giota, 2013; 

Linnenbrink & Pintrich, 2002; Martin, 2006). Denna studie har visat att det finns 

många motivationsteoretiska aspekter som läraren behöver ta hänsyn till för att skapa 

de förutsättningar som främjar elevens motivation att lära. Ett något överraskande 

resultat av denna studie var dock hur ofta lärarna uttryckte att de själva saknade 

förutsättningar för att förverkliga ett motivationsarbete i sin undervisning. Lärarens 

begränsade förutsättningar som framkom i denna studie kan beskrivas handla om 

faktorerna bristande kunskap och tidsbegränsning.  

Med faktorn bristande kunskap menar jag den kännedom lärarna har kring 

motivation och dess effekt på lärande. Trots att resultatet visade att majoriteten av 

ramverkets kategorier var närvarande i lärarnas resonemang var lärarnas förståelse av 

dem ofta otillräckliga. De var otillräckliga i den meningen att lärarna inte kände till 

dem ur en forskningsförankrad ståndpunkt vilket givetvis gjorde det svårt för läraren 

att diskutera dess mening samt hur kunskapen på bästa sätt bör tillämpas i sin 

undervisning. Detta bekräftades även av lärarna då samtliga lärare sa att de inte hade 

fått ta del av någon kunskap kring motivation och lärande under sin lärarutbildning 

eller under tiden de arbetat som lärare. Om lärare inte har fått ta del av kunskap kring 

motivation och lärande är det inte rimligt att anta att lärare kommer att ta hänsyn till 

elevens motivation i sin undervisning. Detta är problematiskt eftersom Skolverket 

(2018) både menar att forskning har bekräftat att motivation är viktigt för elevens 

lärande och att det i Skollagen (SFS 2010:800) står att ”utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund”.  

Den andra faktorn som begränsade lärarens förutsättningar var tidsbegränsning. 

Tidsbrist var den faktor som genomsyrade samtliga lärares redogörelser av att inte 

kunna realisera ett adekvat motivationsarbete i sin undervisning. Lärarna önskade att 

de kunde ta hänsyn till elevens känsla av kompetens och autonomi, men att 

undervisningen inte kunde anpassas för att ta hänsyn till dessa aspekter utan att 

riskera att inte hinna med allt innehåll i ämnesplanen.  En undervisning som inte 

skapar förutsättningar som tillåter elever att känna sig kompetenta och 

självbestämmande i sitt lärande är ett direkt hinder för att främja elevers motivation 

att lära (Deci & Ryan, 2000a). Om läraren inte anser att det finns tid att förverkliga ett 

motivationsarbete i sin undervisning vilket både forskning och styrdokument anser är 

nödvändigt för att stödja eleven att nå sina mål, finns det anledning att ifrågasätta om 

lärarens arbetsbelastning är realistisk eller om det kan behövas nya metoder som 

möjliggör ett mer effektivt motivationsarbete. 

Jag anser att lärarna i denna studie bedrev sin undervisning på ett sätt som gav 

eleverna många av de förutsättningar som har visats främja elevens motivation att lära 

utifrån lärarnas förutsättningar. Resultatet visar dock att många elever inte upplever 

att undervisningen utgår från deras förutsättningar och att det ofta är just dessa elever 
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som behöver ett extra stöd för att lyckas i skolan. Min egna reflektion är att läraren 

behöver ges bättre förutsättningar från skolväsendet för att läraren ska ha möjligheten 

att hjälpa dessa elever. Lärarna i denna studie uttryckte att det inte är rimligt att de 

ska kunna utgå från varje elevs förutsättningar när de har 30 elever i sin klass och jag 

håller med dem. Att lärare inte har de förutsättningar som behövs för att bedriva ett 

motivationsarbete som främjar elevers motivation att lära är en utmaning som jag 

anser att skolväsendet behöver ta på allvar och undersöka huruvida anpassningar kan 

göras som ger lärarna rimliga förutsättningar att förverkliga ett verkningsfullt 

motivationsarbete och således främja varje elevs lärande och välmående i skolan. 

 Hur kan undervisningen organiseras för att främja elever 
motivation att lära sig matematik  

En målsättning med detta arbete var att nå en förståelse för hur läraren kan skapa 

förutsättningar i klassrummet som främjar elevens motivation att lära sig matematik. 

Resultatet av de empiriska frågeställningarna visade att många av ramverkets 

motivationsteoretiska aspekter aktualiserades i låg grad hos eleverna. Likväl visade 

det sig att lärarna upplevde att det var svårt att förverkliga ett adekvat 

motivationsarbete i sin undervisning på grund av tidsbrist, bristande kunskaper samt 

begränsningar kopplade till styrdokumenten. Det framkom att elever och olika 

elevgrupper har skilda behov och mål för att bli motiverade att lära sig matematik och 

att det fanns brister i hur undervisningen tillgodosåg dessa. Två särskilt påtagliga 

sådana brister var att många elever upplevde att undervisningens inte utgick utifrån 

var de befann sig kunskapsmässigt samt att deras inflytande i undervisningens 

innehåll och struktur i stort sätt var obefintligt. Om uppgifters svårighetsgrad inte 

anpassas utifrån var eleven befinner sig riskerar eleven att tappa tron på sin 

kompetens och sin förväntan på att lyckas i framtiden vilket får en rad negativa 

effekter på elevens motivation och lärande (Deci & Ryan, 2000b; Eccles & Wigfield, 

1995). Ett exempel från denna studie var en elev som hade uppfattningen att sina 

tidigare misslyckanden var ett resultat av en bristande förmåga och hade följaktligen 

helt tappat tro och hopp på att någonsin kunna lyckas med matematik i framtiden. 

Detta resultat tyder på att läraren behöver tillämpa ett inkluderande och dynamiskt 

motivationsarbete för att lyckas möta varje elevs unika förutsättning.  

Studien fann att lärarna hade lyckats organisera en lärandemiljö som skapade en hög 

känsla av tillhörighet hos eleverna vilket teorin visat är en nödvändig förutsättning för 

att ett motivationsarbete ska vara möjligt och ha effekt (Deci & Ryan, 2000a). Den 

största skillnaden i elevers målorienteringar fanns mellan olika programinriktningar. 

Läraren bör således göras medveten om hur matematiken kan göras mer relevant och 

meningsfull för olika elevgrupper för att bättre kunna möta dessa varierade behov 

(Eccles & Wifield, 1995). En stor majoritet av eleverna uttryckte att de saknade 

autonomi i sitt lärande inom matematik och att det hade varit så under majoriteten av 

deras skolupplevelse. Att ge elever mer autonomi i sitt lärande genom att erbjuda dem 

mer variation i undervisningen samt tillåta dem att fatta beslut över undervisningens 

innehåll och struktur hade bidragit till att bättre avspegla vad styrdokumenten säger 

att dagens undervisning ska innefatta och även främjat elevers motivation att lära sig 

matematik både kort- och långsiktigt (Alerby & Bergmark, 2016; Deci & Ryan, 2000a).  
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Med utgångspunkt i studiens empiriska resultat och diskussion har följande förslag 

tagits fram för hur läraren kan organisera sin undervisning för att främja elevers 

motivation att lära sig matematik: 

• Läraren bör fortsätta att bygga relationer med sina elever för att få tillgång till 

elevens inre känslovärld för att bättre kunna möta varje elevs unika behov. 

 

• Läraren behöver ges tillfälle att få en ökad teoretiskt kunskapsbas om 

motivationsteorier och hur den kunskapen kan tillämpas i klassrummet. 

 

• Läraren bör sträva efter att utveckla en kunskapsorienterad målstruktur i 

klassrummet som uppmanar elever att anamma lärandemål före 

prestationsmål. Detta innebär att läraren bör undvika att prata om betyg med 

eleverna och istället sträva efter att göra kunskapsmålen relevanta och 

meningsfulla för elevens unika livssituation. 

 

• Ett ökat målsättningsarbete där elever kontinuerligt ombes sätta korta och 

långsiktiga lärandemål med sitt matematiklärande och att det ges tid för 

eleverna att följa upp dessa. När eleven ges tid att förstå och se att de gör 

framsteg kommer de att känna en ökad känsla av kompetens. 

 

• Skolverksamheten bör överväga tanken om att utveckla ett mer dynamiskt 

centralt innehåll för att ge läraren de förutsättningar som tillåter elevens 

lärande att i större utsträckning styras av intresse och självbestämmande och 

därmed främja en inre motivation hos eleven.  

 

• Bedömning av elever bör göras enskilt för att minska social jämförelse mellan 

elever. Provresultat bör delas ut individuellt.  

 

• Ett ökat arbete med att kontinuerligt synliggöra matematikkunskapens 

nyttovärde för elevens vardagliga liv. 

 

• Tydligt markera att misstag är en naturlig del av lärandeprocessen och 

uppmuntra risktagande hos eleverna.  

 

• Bjud in eleverna att delta i lektionsplanering för att tillåta dem att påverka 

undervisningens struktur. Lär eleverna först att det finns massvis med 

arbetssätt och vilka fördelar och nackdelar som finns med dem. Detta 

uppmanar dessutom elever att bli medvetna och ta ansvar över sitt eget lärande. 
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• Fortsätt arbetet med att få elever att känna sig respekterade och trygga i 

klassrummet och ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter för att 

uppmuntra de elever som redan känner sig utanför skolan att bli en del av 

gemenskapen igen. 

 

• Skapa lärandeaktiviteter som tillåter en högre grad av elevdeltagande för att 

uppmana elever att engagera sig i lärandeaktiviteter.   

 

• Ta upp lärandemål vid varje lektion för att synliggöra var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt och var den är på väg.  

 

• Mindre fokus på provresultat och en ökad betoning på elevens individuella 

utveckling. 

 

 Studiens begränsningar 

Denna studie likt alla studier har vissa begränsningar. Då ett relativt lågt antal 

deltagare ingick i studien är dessa resultat inte menade att vara representativa eller 

generaliserbara till populationen.  

Några aspekter som är relevanta vid studerandet av motivation ingick inte i denna 

studie. Exempelvis ingick inte den neurobiologiska aspekten av människan som har 

relevans för motivation och de motivationsteorier som detta arbete har utgått ifrån (se 

Chong, Bonnelle & Husain, 2016). Genom att inte inkludera en viktig aspekt av 

förklaringsmodellerna för motivation kan det ha påverkat arbetets resultat och således 

sänkt arbetets trovärdighet (Denscombe, 2010).   

Ramverket som användes i detta arbete fungerade relativt bra för att skapa mening i 

elever och lärares redogörelser. Dock upplevde jag att vissa kategorier i ramverket 

hade en sådan varierad grad av abstraktion att de ibland sammanföll med varandra 

vilket gjorde analysen stundtals rörig. Att vidareutveckla ramverket och undersöka 

vilka aspekter i varje kategori som eventuellt överlappar andra aspekter i en annan 

kategori hade kunnat leda till att öka ramverkets validitet och således resultatets 

trovärdighet vid tillämpningen av detta ramverk.  

Ingen statistisk analys utfördes på enkätresultatet för att beräkna den statistiska 

signifikansen av fördelningen av elevsvaren. Att inte beräkna den statistiska 

signifikansen kan ur en forskningsståndpunkt beskrivas som oförsiktigt och sänker 

således enkätresultatets tillförlitlighet (Denscombe, 2010). 

 

 Förslag för framtida forskning 

Elevers olika förutsättningar är ett problem som både lärare och elever uttryckte i 

denna studie. Jag upplevde att det ofta saknades en struktur vid tillfällen där elever 

hamnat efter och att ett allt för stort ansvar placerats på den enskilda eleven eller 
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läraren. Att låta elever få arbeta med material som de har förutsättningar för att klara 

av är en central aspekt vid främjande av motivation. Samtidigt har forskning visat att 

differentiering av elever i olika nivågrupper inte är gynnsamt för många elever. Att 

forska vidare och utveckla metoder för hur skolan kan öka elevers känsla av kompetens 

utan att behöva använda differentiering anser jag hade varit mycket värdefullt i jakten 

på en bättre skola.  

Många elever i denna studie beskrev en upplevelse av att matematiken blivit avsevärt 

mer utmanande på gymnasiet jämfört med högstadiet. Det är inte konstigt att 

matematiken upplevs svårare när kunskapsmålens komplexiteten ökar, men om en 

stor andel elever upplever att matematiken plötsligt blir avsevärt mer utmanande kan 

det få negativa effekter på deras känsla av kompetens och förväntan att lyckas. En 

fråga som hade kunnat undersökas vidare är om matematikens kunskapskrav för sista 

året på högstadiet överensstämmer med första året på gymnasiet där även elevens 

totala arbetsbelastning tas i bejakelse. 

Att vidare undersöka hur elever upplever matematikens nyttovärde, särskilt för elever 

som läser det samhällsvetenskapliga programmet, för att i högre utsträckning kunna 

betona matematikkunskapernas värde för samtliga elevers personliga liv.   

På grund av motivationens flerdimensionalitet anser jag att det kan vara hjälpsamt att 

tillämpa en bred lins vid studerande av motivation och lärande. Att i högre 

utsträckning använda synteser av olika motivationsteorier vid framtida forskning av 

matematik och lärande kan bidra till att öka studiers validitet och reliabilitet och 

således vara en väg framåt för att skapa en ökad förståelse för elevers motivation i 

skolan.  

 Egna reflektioner 

För mig grundar sig motsättningen i lärarens arbete med att främja elevens motivation 

att lära i skolans riktlinjer. Skolans riktlinjer säger å ena sidan att eleven ska erhålla 

en livslång lust att lära och att skolan ska sträva mot att vara en likvärdig skola för alla 

elever. Att skapa en livslång lust att lära innebär enligt mig att hos eleven utveckla ett 

intresse och en nyfikenhet att vilja lära sig mer och utveckla sig själv. Denna tanke 

grundar sig i ett perspektiv på lärande som ser elevens kunskapsutveckling ur en 

individuell synvinkel, att varje elev gör en egen inre resa mot något mer fulländat. Ur 

detta perspektiv säger skolans riktlinjer att läraren ska verka för att skapa 

förutsättningar som främjar en inre motivation hos eleven och uppmuntra erhållandet 

av lärandemål i enlighet med en kunskapsorienterad skola. 

Samtidigt medför skolans riktlinjer ett stort fokus på prestation och betyg samt en 

ökad tillämpning av utvärderingar i form av high stakes prov vilket kan liknas vid den 

prestationsorienterade skolan. Den prestationsorienterade skolan uppmanar elever 

att prestera bra på prov och sträva efter att nå höga betyg så att läraren kan avgöra och 

bekräfta elevens nuvarande förmåga. Denna tanke föreställer sig att motivation 

främjas av att elever tävlar mot varandra för att nå externa belöningar som lärarberöm 

och höga betyg. I denna skola ska läraren skapa förutsättningar som främjar en yttre 

motivation hos eleven och uppmana eleven att tillägna sig prestationsmål. 
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Vi lever idag i ett konkurrensinriktat samhälle som ofta definierar framgång i termer 

av hur bra en person presterar relativt andra. Frågan som skolan måste ställa sig är 

om de vill förbereda eleverna för detta samhälle i enlighet med den 

prestationsorienterade skolan eller om skolan bör sträva efter att vara en 

kunskapsorienterad skola som vill lyfta varje elev till sin högsta potential och samtidigt 

främja en livslång lust att lära. 
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A Enkät 

Målet med detta formulär är att få en inblick i hur elever upplever sin motivation att lära sig matematik. Det finns 

inga rätta eller fel svar, det viktiga är att det är dina egna åsikter. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan 

avbryta när du vill. Dina svar kommer att hållas hemliga och du kommer att vara helt anonym. 

Förtydligande: Med ordet matte menas här skolämnet matematik som ni läser nu på gymnasiet. 

Ringa in det svar som du upplever bäst stämmer överens med dig själv. 

                                                                                    1 = Starkt emot.    2 = Emot.    3 = Neutral.    4 = För.    5 = Starkt för. 

 

Jag gillar matte………………………………………………………………………………………................. 1        2        3        4        5 

Jag upplever att mattekunskaper är användbara i mitt liv……….….…….…....…................. 1        2        3        4        5 

Jag upplever att jag är duktig på matte …………………………………………….…...................... 1        2        3        4        5 

Jag pluggar matte framförallt för belöningen av ett bättre betyg.……..…....…................... 1        2        3        4        5 

Jag är ofta nervös över att misslyckas med ett matteprov.………………….....…................... 1        2        3        4        5 

Jag upplever att jag kan ta egna initiativ i hur jag lär mig matte……....…...…................... 1        2        3        4        5 

Jag tycker matte är intressant.………………………………………………………...……...…............. 1        2        3        4        5 

Jag pluggar matte framförallt för värdet av kunskapen…………………….…...….................. 1        2        3        4        5 

Jag upplever att jag förstår matte………………………………………………………………...…..…... 1        2        3        4        5 

Jag upplever att den vanligaste arbetsformen i klassrummet får mig att vilja lära…....... 1        2        3        4        5 

Jag pluggar matte även fast jag inte måste……………………………………….…...…................. 1        2        3        4        5 

Jag tror att alla kan bli bra på matte genom ansträngning….…………………..…................. 1        2        3        4        5 

Jag upplever att jag blir stimulerad av matteundervisningen..……...……....…................... 1        2        3        4        5 

Jag är nervös för att ställa en fråga under en mattelektion..…………..…..…...................…. 1        2        3        4        5 

Jag upplever glädje när jag lär mig nya saker i matten………………..….……..….................. 1        2        3        4        5 

Jag tycker det är viktigt att få bättre resultat än andra i klassen………………………..…..…. 1        2        3        4        5 

Jag pluggar matte framförallt för att det behövs för framtida studier....…....................… 1        2        3        4        5 

Jag upplever att jag kan bestämma själv hur jag vill lära mig matte……......….................. 1        2        3        4        5 

Jag vågar säga till när jag inte förstår något under lektionen.………………....….................. 1        2        3        4        5 

Jag tror att en person föds till att vara bra på matte…………………...…….…..…................... 1        2        3        4        5 

Jag pluggar matte framförallt för utmaningen och nöjets skull.……………..…................... 1        2        3        4        5 

Jag upplever att jag är motiverad att lära mig matematik…………………………….…………… 1        2        3        4        5 

  

Mitt senaste resultat på ett matteprov: ………………         Mitt senaste kursbetyg i matte: ……………… 

 

Stort tack för ditt deltagande! 
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Tillhörande motivationsteoretiska konstruktioner.  

Inre motivation 

Jag gillar matte 

Jag tycker matte är intressant 

Jag upplever glädje när jag lär mig nya saker i matten 

Jag pluggar matte även fast jag inte måste 

Jag pluggar matte framförallt för värdet av kunskapen 

Syn på matematisk förmåga 

Jag tror att alla kan bli bra på matte genom ansträngning 

Jag tror att en person föds till att vara bra på matte 

Matematikens värde 

Jag gillar matte (inre värde) 

Jag upplever att mattekunskaper är användbara i mitt liv (nyttovärde) 

Jag är ofta nervös över att misslyckas med ett matteprov (kostnad) 

Jag pluggar matte framförallt för att det behövs för framtida studier (nyttovärde) 

Jag pluggar matte framförallt för utmaningen och nöjets skull (inre värde) 

Autonomi  

Jag upplever att jag kan bestämma själv hur jag vill lära mig matte 

Jag upplever att jag kan ta egna initiativ i hur jag lär mig matte 

Kompetens 

Jag upplever att jag är duktig på matte 

Jag upplever att jag förstår matte  

Tillhörighet 

Jag vågar säga till när jag inte förstår något under lektionen 

Jag är nervös för att ställa en fråga under en mattelektion 

Hur undervisningen påverkar elever motivation  

Jag upplever att den vanligaste arbetsformen i klassrummet får mig att vilja lära 

Jag upplever att jag blir stimulerad av matteundervisningen 

Målorientering 

Jag pluggar matte framförallt för belöningen av ett bättre betyg 
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Jag upplever att jag är duktig på matte 

Jag tycker det är viktigt att få bättre resultat än andra i klassen 

Jag pluggar matte framförallt för värdet av kunskapen  

Jag pluggar matte framförallt för att det behövs för framtida studier 

Förväntning på att lyckas 

Jag upplever att jag är duktig på matte 

Jag upplever att jag förstår matte 

Jag är ofta nervös över att misslyckas med ett matteprov 
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B Intervjuguide: Elev 

 

• Vad tycker du om matematik? Tycker du det är ett intressant ämne?  
(Varför/Varför inte) 

 

• Vad är matematik för dig? (det första du tänker/känner) 
 

• Vad är matematikkunskap för dig?  
 

• Vad innebär framgång inom matematikämnet för dig?  
 

• Upplever du en koppling mellan det du lär dig på lektionen och världen 
utanför? (verkligheten).  
 

• Känner du att matematiken du lär dig i skolan är användbar? På vilket sätt?  
 

• Hur skulle du beskriva den matematik som du lär dig i skolan? Känner du att 
det du lär dig mest är regler och rutiner för hur man ska lösa specifika 
matematikuppgifter eller känns det som att du lär dig samband och mönster 
mellan matematiska koncept? 

 

• Jämför du dina resultat med andra i klassrummet? Hur påverkar det dig?  
 

• Har du en målsättning med ditt matematiklärande?  
 

• Tror du att du kommer nå din målsättning?  
 

• Upplever du att du kan ta egna initiativ i hur du lär dig matematik?  
 

• Känner du att du har kontroll över ditt matematiklärande, att det är du som 
styr det?   

 

• Känner du att du kan påverka undervisningen så att den passar dig?  
 

• Nu har du läst matematik i många år. När du tänker tillbaka på ditt 
matematiklärande, är det någonting som du tror fick dig ett gilla/ogilla 
matematik? Vad var det?  

 

• När är du som mest motiverad att lära dig matematik?  
 

• Känner du att du blir tillräckligt utmanad i matteundervisningen?   
 

• Känner du att du är respekterad och inkluderad i klassrummet?  
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• När du möter motgångar, till exempel när du kör fast och inte förstår något 
under lektionen, känns det okej att visa att du inte förstår något inför lärare 
och klasskamrater?  

 

• Utifrån ditt perspektiv, upplever du att matematikämnet handlar om att du 
ska utveckla din kompetens eller att du ska visa din kompetens? 
 

• Skulle du säga att undervisningen till stor del är styrd av läraren? Känns det 
som att du får möjlighet att påverka undervisningen? 

 

• Vilken är den vanligaste arbetsformen i ditt klassrum? Hur upplever du att 
den påverkar ditt matematiklärande?  

 
 

• När du får ett provresultat som var sämre än vad du hade hoppats på, vad 
brukar du tänka och känna då? (Brukar du anklaga dig själv, läraren eller 
andra omständigheter?) 

 

• Är du mer motiverad att lära dig matematik idag är du varit tidigare? Vad tror 
du det var som hände?  
 

• Vad tror du hade kunnat förändrats med matteundervisningen för att göra dig 
mer motiverad att lära dig matte?  
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C Intervjuguide: Lärare 

• Hur länge har du arbetat som mattelärare?  
 

• Gillar du matematik?  
 

• Vad är matematik för dig?  
 

• Vad innebär matematikkunskap för dig? 
 

• Anser du dig vara en duktig lärare? Varför/varför inte? 
 

• Anser du att du är en duktig matematiker? Varför/varför? 
 

• Anser du att en elevs intelligens är något som är förbestämt eller något som 
kan utvecklas? 
 

• Vad tänker och känner du om en elev som gör fel under en lektion? 
 

• Vad anser du vara skolans viktigaste uppgift?  
 

• Vad betyder motivation att lära för dig?  
 

• Anser du att motivation är viktigt för elevens lärande?  
 

• Vad är enligt dig en motiverad elev?  
 

• Tror du att man som lärare kan motivera en elev att lära sig matematik?  
 

• Hur tror du man motiverar en elev på bästa sätt?  
 

• Hur tror du man motiverar en omotiverad elev? 
 

• Har du erfarenhet av att en omotiverad elev blivit motiverad? Vad tror du det 
var som hände där?  
 

• Arbetar du något med elevers målsättning? I så fall hur?  
 

• Vad anser du är det viktigaste målet med att lära sig matematik? 
 

• Arbetar du något med anpassad undervisning? I så fall hur? 
 

• Anser du att du har hög eller låg kontroll i din undervisning? (hur stor plats 
läraren respektive eleven får i klassrummet).  
 

• Vilket arbetssätt är vanligast i ditt klassrum?  
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• Finns det något arbetssätt som du anser motiverar elever mer eller mindre att 
lära sig matematik mer än andra?  
 

• När du planerar dina lektioner, är det vanligt att du reflekterar kring hur dina 
val påverkar elevers motivation?   
 

• Utgår du från någon eller några etablerade motivationsteorier i din 
undervisning?  
 

• Inom motivationsforskning hävdar många att om en elevs känsla av 
autonomi, dvs om en elevs upplevda känsla av självbestämmande i sitt 
matematiklärande ökar, så ökar även elevens inre motivation vilket har 
korrelerats med förbättrad prestation. Anser du att skolämnet matematik som 
det är utformat av skolverket är kompatibelt med att möjliggöra en ökning av 
en elevs känsla av autonomi?  
 

• Upplever du att du har fått tillräckligt med stöd från din lärarutbildning 
och/eller skolverket för hur du ska arbeta med att motivera elever att lära sig 
matematik?   
 

• Hur tror du att man som lärare kan skapa förutsättningar som motiverar 
elever att lära sig matematik?  
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D Samtyckesformulär 

Författare: Edvin Moks. 

Kurs: LT200X Examensarbete inom teknik och lärande 

Kungliga Tekniska Högskolan 

Kontakt: moks@kth.se 

  
Du är inbjuden att delta i en undersökning kring elevers motivation att lära sig matematik. 
  
Undersökningen handlar om hur elever upplever sin motivation att lära sig matematik och hur 

lärare och undervisning kan påverka denna. Resultatet av detta kommer sedan att användas för att 

utveckla förslag på hur lärare kan skapa förutsättningar för en ökad motivation.  
  
Vad du kommer att bli ombedd att göra: Svara på en enkät som delas ut i klassrummet. Sedan 

kommer 2-3 elever ur klassen att bli tillfrågade om de vill ställa upp på en kort intervju.  
  
Risker: Det finns inga risker för dig om du deltar i denna studie, bortom de som uppträder i 

vardagen. 
  
Frivillighet: Att delta i denna studie är helt frivilligt. Om du väljer att vara en del av studien kan du 

dra tillbaka ditt godkännande när som helst utan konsekvenser av något slag. 
  
Dina svar kommer att vara konfidentiella: Data från denna studie kommer att hållas privat. 

Enkätsvaren och intervjusvaren kommer endast att förvaras av Edvin Moks och kommer endast att 

användas i den här kursen, tills de förstörs efter avslutad kurs senast den 1 juli. Alla deltagare 

kommer att vara anonyma under hela testet för att säkerställa din integritet. 
  
Om du har frågor eller vill ha en kopia eller sammanfattning av studieresultatet: Var god kontakta 

mig på den ovannämnda email adressen. Du kommer att få en kopia av detta samtyckesformulär. 
 

 

Uttalande om samtycke: Jag har läst informationen ovan och förstått villkoren. Jag bekräftar att jag 

är 15 år eller äldre. Jag samtycker till att delta i forskningsstudien om elevers motivation att lära sig 

matematik. 

  
 

  

  

________________________________                               ________________ 

Deltagarens Signatur                                                           Datum     
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