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SAMMANFATTNING 

Forskning pekar på brister i dagens matematikundervisning som bland annat handlar om 

elevers motivation. Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers 

studiemotivation i ämnet matematik. Genom intervjustudier har elevers upplevelser av deras 

mål, självförtroende och inflytande kopplats till teorier om motivation. 

Motivation är ett begrepp som har utvecklats av många forskare under en längre tid, vilket 

har lett till ett flertal infallsvinklar. I skolan är mål, självförtroende och inflytande några av 

möjliga faktorer som påverkar elevers motivation. Elevernas mål i undervisningen betraktas 

med utgångspunkt i relationen mellan lärandemål och prestationsmål. Självförtroendet tolkas 

utifrån elevernas upplevelser av mot- och medgångar. Till sist behandlas inflytande utifrån 

elevers syn på inflytande över undervisning och planering. Vad gäller motivation jämförs inre 

faktorer såsom intresse och känslor med yttre faktorer såsom belöningar och bestraffningar. 

Resultatet av undersökningen visar tydliga kopplingar mellan litteraturen och elevernas 

uppfattningar. Bland annat beskriver eleverna en slentrianmässig undervisning med föga 

möjligheter till inflytande. En tydlig provkultur påverkar elevernas självförtroende och skapar 

prestationsinriktade mål för undervisningen. 

 



FÖRORD 

Först och främst vill vi tacka respondenterna som frivilligt ställt upp i vår undersökning. Vi 

vill också tacka lärarna på respektive skola som har hjälpt oss med elevkontakten. Såklart vill 

vi också tacka Lázaro Moreno Herrera för den goda handledningen samt Matilda Wiklund för 

goda kommentarerna till arbetet. 

Vi skulle till sist vilja tacka våra respektive familjer som inspirerat oss att studera till lärare 

och som stöttat oss i detta tidskrävande arbetet med denna uppsats. 
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INLEDNING 

I någon mening inleddes detta projekt redan hösten 2003 i och med att författarna till detta 

arbete började studera på naturvetenskapliga institutionen på Örebro universitet med 

förhoppningen om att en dag ta lärarexamen. Efter tre år av teori i den naturvetenskapliga 

världen med inriktning på matematik och fysik påbörjades de pedagogiska studierna. Dessa 

öppnade ögonen, bland annat för ett nytt sätt att betrakta matematikundervisning. 

Redan i pedagogik A togs elevernas inflytande upp som en central del i skolans 

verksamhet. Vidare uppenbarades i kursen specialpedagogik en stor variation av elever och 

deras olika förutsättningar som alla ska tas hänsyn till i undervisningen. Detta utmynnade i ett 

grupparbete om diagnosen dyskalkyli vilken i stor grad behandlar elevers självförtroende i 

matematik. I didaktikkurserna fokuserades motivation som begrepp genom de didaktiska 

frågorna och elevers mål för undervisningen diskuterades utifrån kursplanernas mål. De tre 

kursiverade begreppen framträder tydligt i litteratur om motivation, vilket delvis inte 

uppmärksammades medvetet förrän uppsatsarbetet startade. 

Inför C-kursen i pedagogik diskuterades ett antal olika ämnesområden för att slutligen 

komma fram till vad undersökningen bör handla om. Genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen iakttogs att en vanlig fråga från elever är varför ska vi lära oss det här? Denna 

fråga intresserade oss båda eftersom det skulle fördjupa våra kunskaper i ett område som i 

viss mån var outforskat från vår sida. Det skulle också kunna ge oss en klarare medvetenhet 

om ett problem som vi troligen kommer att möta i vårt framtida yrke. 

I sökandet efter relevant litteratur hittades Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus 

på matematik som undersöker motivation i matematik och tar tydligt upp de tre faktorerna 

mål, självförtroende och inflytande som viktiga ingredienser. Resultaten av denna rapport 

finns med som en central del i den teoretiska bakgrunden till detta arbete. Rapporten visar på 

brister i dagens matematikundervisning och möjliga sätt att förbättra den. Även om 

motivation är ett psykologiskt begrepp finns det en stor mängd pedagogisk litteratur som 

betraktar motivation ur ett klassrumsperspektiv. För att få med den psykologiska delen av 

motivationsbegreppet och påvisa dess historiska betydelse har valda delar ur Handbook of 

Educational Psychology tagits med. 

Denna uppsats är baserad på intervjustudier med elever i gymnasieskolan. Anledningen till 

att intervjuer valdes var att motivation är ett mångfacetterat begrepp som kräver en 

undersökning som ger ett djup. Eftersom människors känslor och tankar skulle undersökas 

fungerar inte en ytlig metod och intervjun är därför en metod att föredra. Motivet till detta val 
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av metod var även att få en liten inblick i elevernas vardag och inte bara skicka ut en bunt 

enkäter eller att läsa om undersökningar i böcker. När intervjuer ska göras i ett djupt ämne 

kan det ligga nära till hands att intervjua lärare eftersom uttömmande svar eftersöks. Men 

eftersom ursprungsfrågan till detta arbete var varför ska vi lära oss det här? vilket är en fråga 

ur elevernas perspektiv var det viktigt att studien baserades på just elever. 

DISPOSITION 

För att få en tydlig röd tråd inleds uppsatsen med en syftesbeskrivning med ett kort 

begreppsförtydligande. Därefter följer en teoretisk bakgrund som ligger till grund för 

undersökningen. Det efterföljande metodavsnittet beskriver hur arbetet kring intervjuerna gått 

tillväga. Slutligen redovisas och analyseras resultaten från undersökningen innan de till sist 

diskuteras. 

Både bakgrunden och resultatet är tydligt uppdelade efter mål, självförtroende och 

inflytande. Analysen är för tydlighetens skull framställd i anslutning till varje enskilt avsnitt i 

resultatdelen. I diskussionen frångås detta mönster och avsnittet försöker i någon mening 

knyta ihop trådarna. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers studiemotivation i ämnet 

matematik utifrån faktorerna mål, självförtroende och inflytande. Detta är relaterat till teorier 

kring motivation. 

Denna uppsats utgår från följande frågeställningar: 

- Hur upplever elever de tre faktorerna mål, självförtroende och inflytande? 

- Hur kan dessa uppfattningar kopplas till teorier om motivation? 

AVGRÄNSNINGAR 

Detta arbete är avgränsat i den meningen att motivation tolkas utifrån de tre nämnda 

faktorerna mål, självförtroende och inflytande. Därmed har andra faktorer som påverkar 

motivation inte behandlats. Relationen mellan dessa faktorer har inte medvetet fokuserats 

även om de i vissa fall naturligt flyter ihop i detta arbete. Eventuella skillnader mellan 

eleverna såsom genus eller vilken studieinriktning de har valt, täcks upp i urvalet men 

behandlas inte som faktorer för motivation. 

BEGREPPSFÖRTYDLIGANDE 

För att tydliggöra hur de viktigaste begreppen används i undersökningen, förklaras de tre 

nämnda faktorerna i detta avsnitt. Dessa förklaringar behandlas mer utförligt i bakgrunden. 

Mål kommer att behandlas med utgångspunkt i skillnaden mellan lärandemål och 

prestationsmål. Det första är en inriktning mot ökat intresse och fördjupad kunskap vilket 

driver eleven. Det andra är istället en strävan efter att prestera bra, vilket kan yttra sig i att 

skriva bra på prov eller få bra betyg. 

Självförtroende kommer att tolkas utifrån hur eleverna ser på sina mot- och medgångar. 

Elevernas framgångar och motgångar kan förklaras med ansträngning, förmåga, uppgifters 

svårighetsgrad och tur eller otur. 

Inflytande kommer i denna uppsats behandlas utifrån elevernas inflytande över 

undervisningsform, planering, redovisningssätt och val av uppgifter. Elevers motivation kan 

förknippas med hur stort inflytande de har på dessa punkter. 

Inre och yttre motivation Dessa två kategorier av motivation betecknar på vilket sätt 

individer motiveras. Inre motivation är förknippat med intresse och känslor, medan yttre 

motivation är kopplat till belöningar och bestraffningar. 
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TEORETISK BAKGRUND 

Följande avsnitt är avsett att orientera läsaren i forskningsområdet motivation genom att först 

ge en historisk överblick, för att sedan kort beskriva forskningsläget idag. Därefter inriktas 

begreppet på ämnet matematik och i de tre komponenter av motivation som ovan beskrivits i 

syfte och frågeställningar. 

ALLMÄNNA MOTIVATIONSTEORIER 

Historia 

Debra Meyer, Nancy Perry & Julianne Turner (2006) beskriver hur motivationsforskningen 

fram till 1960-talet dominerades av behavioristiska influenser, som sedan utvecklades till 

teorier inom kognitiv psykologi. Undersökningar gjordes i kontrollerade miljöer och har ofta 

försökt förklara beteenden genom enkla samband mellan motivation och någon annan faktor. 

Det mest framträdande behavioristiska perspektivet inom motivationsforskning är teorier om 

förstärkning. Inlärning är enligt dessa teorier detsamma som att ett beteende förstärks eller 

försvagas, vilket också ger indikationer på hur väl individen har motiverats. Detta synsätt är 

dock inte helt utan kritik och det fanns redan då forskare som ansåg att teorierna var 

ofullständiga. Med tiden förespråkades istället kognitiva utgångspunkter vilka bland annat 

möjliggjorde teorier om inre motivation. Motsatsen, yttre motivation, lever i viss mån kvar 

även i moderna teorier (Meyer m fl 2006). 

Dale Shunk & Barry Zimmerman (2006) beskriver den historiskt framträdande personen 

Abraham Maslows motivationsteori som bygger på att individers motivation är hierarkiskt 

ordnad där basbehov, såsom överlevnad och säkerhet, går före högre ordnade behov, t ex 

tillhörighet och självkänsla. Maslows teori har dock fått kritik från många håll då den lämpar 

sig som en generaliserande beskrivning av mänskligt beteende, vilket gör den svår att tillämpa 

i praktiken. Generaliseringen som hierarkin leder till begränsar empiriska undersökningar som 

skulle kunna förklara en övergripande teori om motivation. Trots detta har Maslows teori gett 

stora influenser på forskning om motivation (Shunk & Zimmerman 2006, Sjöberg 1997). 

Enligt Meyer m fl (2006) är behaviorismens motsats kognitiv psykologi som fokuserar på 

att studera människans inre väsen och försöka förstå vilka processer som leder fram till beslut 

och handlingar. Även de kognitiva forskarna undersöker möjliga yttre förstärkningar av 

motivationen, men menar att beroende på individens förväntningar som bygger på tidigare 

erfarenheter, kan motivationen antingen förstärkas eller försvagas. Ofta betraktas inre källor 
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till motivation såsom intresse eller mening, som viktigare än yttre belöningar (dvs 

förstärkning). Av någon anledning har dock de behavioristiska idéerna överlevt längre än 

dessa teorier i klassrummens praktik (Meyer m fl 2006). 

Interestingly, the newer cognitive theories of motivation have not found their way into classroom 

practice in the same enduring way as the older behaviorist perspective (Meyer m fl 2006, s 329). 

Inre och yttre motivation 

Lennart Sjöberg (1997) nämner forskaren Edward Deci som skiljer på yttre respektive inre 

motivation1. Begreppet yttre motivation kan kopplas till tidigare motivationsteorier som 

grundar sig i behavioristiska tankegångar där en individ blir motiverad genom yttre former 

såsom belöning eller bestraffning. En individs inre motivation är å andra sidan kopplat till inre 

faktorer såsom intresse och känslor. Deci menar vidare att för att väcka den inre motivationen 

måste i första hand individens autonomi fokuseras. Ett självbestämmande gör att ingen tvingar 

individen till handling och detta möjliggör i sin tur ett skapande av intresse (Magne 1998, 

Sjöberg 1997). 

Sjöberg (1997) menar att den yttre motivationens belöningar och bestraffningar måste 

användas med försiktighet eftersom dessa kan göra att eleven fokuserar på att uppnå 

belöningen och göra det som den tror uppfyller lärarens kriterier. Detta istället för att lära sig 

ett visst innehåll. Håkan Jenner (2004) menar i samma anda att den yttre motivationen kan te 

sig problematisk eftersom den kan hämma den inre motivationen. Detta på grund av att elever 

fokuserar på sitt betyg och att göra sin lärare nöjd istället för att sätta sitt lärande i centrum. 

Forskning idag 

De två nämnda paradigmen (behaviorism och kognitiv psykologi) har historiskt sett bidragit 

till stora framsteg inom motivationsforskningen. Forskningsområdet har växt mycket de 

senaste trettio åren, men det har hela tiden saknats undersökningar i klassrummen, menar 

Meyer mfl (2006). Författarna skriver också att för att utveckla och kontextualisera 

forskningsområdet motivation, har studier de senaste tio åren skett i klassrummet. Genom 

dessa studier har forskarna kommit fram till att motivation inte kan förenklas till en enda 

komponent i klassrummet. I dag är motivationsforskningen starkt influerad av sociokulturella 

perspektiv som tar kontexten i beaktande och kombinerar de många olika delarna av 

                                                 
1 I engelsk litteratur används extrinsic och intrinsic motivation för termerna yttre och inre motivation. 
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klassrumssituationen för att tillsammans bilda en helhet som förklarar elevernas motivation 

(Meyer m fl 2006). 

MOTIVATION I MATEMATIK 

I Skolverkets granskande rapport Lusten att lära (2003) behandlas elevers studiemotivation 

speciellt i ämnet matematik. Rapporten är en beskrivande studie över dagens skolsituation 

som behandlar motivation med tydliga inriktningar på mål, inflytande och självförtroende. 

Denna rapport är därför central i kommande avsnitt. 

Mål 

Då de nya inriktningarna inom motivationsforskningen uppkom på 1950- och 60-talen 

presenterade Atkinson och McClelland nya förklaringar till elevers motivation (Meyer m fl 

2006). Atkinson och McClelland kategoriserade två typer av elever: elever med lärandemål2 

och elever med prestationsmål. Elever med lärandemål söker att fördjupa sina kunskaper i det 

aktuella området och är intresserade av att lära sig, medan prestationsinriktade elever 

fokuserar på sin egen förmåga. Det framkom att elever med lärandemål intresserar sig i lägre 

grad för betyg och andra yttre belöningar än elever med prestationsmål (Meyer m fl 2006). 

Joanna Giota (2001) skriver i sin avhandling att motivationen är själva bränslet för vad en 

människa kan åstadkomma och hon definierar motivation som en kombination av bland annat 

mål och känslor. Dessa mål är nödvändiga för att hålla motivationen igång och för att 

fokusera sig på särskilda objekt eller händelser. Mål och intressen kan manifesteras på olika 

sätt, men oavsett om det är en person, ett objekt eller en upplevelse som är målet för 

individen, är det alltid meningsfullt att sträva efter det för just den personen. Det krävs 

dessutom en öppenhet för att ändra sina handlingar och delmål för att uppnå ett större mål. 

Det krävs alltså ett stort engagemang för att som elev uppnå sina mål och hålla sig motiverad. 

När en elev är upptagen i en motiverande aktivitet, strävar den alltid mot ett mål, mer eller 

mindre medvetet. Målen är dock inte konstanta utan förändras med nya erfarenheter och 

möjliggör fokuseringar på andra saker (Giota 2001). Skolverket (2003) beskriver i stora drag 

hur elevers målbild förändras från de tidiga skolårens inriktning på lärandemål till de senares 

skolårens och gymnasiets inriktning på prestationsmål. Skolverket förklarar att ”under de 

tidigaste skolåren är barnens/elevernas glädje och lust att lära fortfarande mycket levande” 

                                                 
2 Mastery goals blir rakt översatt behärskandemål eller kunskapsmål. Denna term används i motsats till 

performance goals. I svensk litteratur används termerna lärandemål och prestationsmål på liknande sätt. 
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(Skolverket 2003, s 17). Samtidigt visar samma rapport på att ”det som främst motiverar 

eleverna under dessa senare skolår på grundskolan är betygen” (Skolverket 2003, s 21). 

Denna förskjutning i elevernas mål gör att motivationen förändras från en inre motivation som 

ger en drivkraft att lära sig mot en mer yttre motivation som gör att fokus flyttas till att uppnå 

ett visst betyg.  

Skolverkets rapport (2003) presenterar forskning som pekar på kopplingen mellan 

uppgifters svårighetsgrad och elevernas motivation. ”Uppgifter på rätt nivå som utmanar 

elevernas förmåga optimalt främjar deras motivation och strävan efter att lära sig i riktning 

mot lärandemål” (Skolverket 2003, s 26). Ett delmål för eleven kan vara att klara uppgiften 

och det är därför viktigt att den är på rätt nivå. Om uppgifterna är på fel nivå kan det påverka 

självförtroendet (Meyer m fl 2006, Skolverket 2003), vilket behandlas något senare i detta 

arbete. 

Skolverket (2003) förklarar att en bakomliggande orsak till att fokus flyttas mot 

prestationsmål, är på grund av den väl utvecklade provkulturen inom matematiken. Denna 

kultur styr både innehåll och vad eleverna fokuserar på att lära sig. Det som kommer på 

provet är viktigt att lära sig eftersom betygen baseras på provresultatet. Eftersom detta gör att 

elevernas mål fokuseras på prestationer kommer lärandemålen i skymundan. I Skolverkets 

undersökning påtalar några lärare självkritiskt att ”Det första vi gör är att prata om prov … Vi 

driver dem med proven” (Skolverket 2003, s 33). 

Självförtroende 

När pedagogiska forskare i början av 1960-talet började intressera sig för individers kognitiva 

förmågor, snarare än att fokusera på yttre faktorer, kom självförtroendet in i forskningsbilden 

(Shunk & Zimmerman 2006). Atkinson och McClelland (Meyer m fl 2006) visade på 50- och 

60-talen att när elever ska arbeta med uppgifter, måste de verka möjliga att genomföra, för att 

de ska vara motiverande. Förväntar sig eleverna att de kommer misslyckas med uppgiften, 

kommer det att verka negativt på motivationen. Uppgifterna bör alltså vara på en lagom nivå 

för att de ska motivera eleverna. Det visade sig också att elever som är vana att lyckas, oftare 

ger sig i kast med svårare uppgifter (Meyer m fl 2006). Detta ligger i linje med Jenners (2004) 

resonemang som går ut på att det är vikigt för motivationen att uppleva medgångar, vilka kan 

fås genom att tillsammans med eleven sätta mål på en lagom nivå. 

Ett framträdande namn inom detta område av motivationsforskningen är Bernard Weiner 

(Jenner 2004, Sjöberg 1997). Han menar att inre förklaringar av elevens resultat, såsom 

ansträngning och sin egen syn på förmåga, ger en starkare effekt på dennes motivation än vad 
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yttre förklaringar gör, såsom uppgiftens svårighet och tur respektive otur. Sjöberg (1997) tar i 

sammanhanget även upp Carol S. Dweck som i samma anda som Weiner pekar på dessa 

faktorers inverkan på motivationen. Dweck (Sjöberg 1997) menar att det är viktigt att påpeka 

att elevers framgångar respektive motgångar beror på ansträngning snarare än förmåga 

eftersom elevens ansträngning ofta är påverkbar. Elever uppfattar ofta sin förmåga, speciellt 

under deras senare skolår, som medfödd och opåverkbar. Denna negativa inställning är viktig 

att komma ifrån då förmåga oftast beror på graden av ansträngning.  

Samtidigt som det i gymnasieskolan finns elever som är motiverade i matematik och som 

känner glädje när de löser problem, beskriver Skolverket (2003) att det finns de som 

misslyckats alltför många gånger och där matematiken blivit obegriplig. Dessa elever har 

blivit berövade känslan att lyckas vilket är en stark faktor för motivation. ”Tilltron till den 

egna förmågan att lära, i vårt fall, matematik, framstår … som den viktigaste faktorn för 

lusten att lära” (Skolverket 2003, s 27). En god tro på sig själv tenderar att öka 

prestationsnivån hos eleven. Samtidigt kan en dålig självkänsla göra att eleven inte når upp till 

vad den egentligen är kapabel till. Om eleven gång på gång misslyckas sänks självförtroendet 

och därmed motivationen. Upplever eleven å andra sidan känslan av att lyckas lösa ett 

matematiskt problem bidrar detta till att eleven ofta söker nya utmaningar och problem vilket 

på så sätt stärker den egna motivationen. Det är alltså viktigt att ha en rimligt god självkänsla 

eftersom den ökar elevens motivation vilket i sin tur ökar ansträngningsgraden hos eleven. 

Magne (1998) förklarar att inom matematiken påverkas elevens självförtroende och inre 

motivation av framgång och misslyckanden. Hos elever som inte tror på sin egen förmåga 

minskar motivationen vilket även leder till att arbetslusten minskar. Giota (2001) beskriver i 

samma anda en undersökning gjord av Dweck, där elever fick arbeta med problemlösning. 

Uppgifterna som delades ut var mycket svåra och eleverna uppmuntrades alltid då de 

misslyckades. Mycket snart kunde två typer av elever urskiljas utifrån deras beteendemönster: 

Den ena gruppen skyllde sina misslyckanden på sig själv och trodde att de inte kunde lösa 

sina problem på grund av sin egen okunskap. Dessa elever tappade väldigt snart lusten att 

fortsätta och uttryckte en stark avsky för uppgiften. Den andra gruppen elever kunde lättare 

upprätthålla sin optimism och försöka sig på nya sätt att lösa problemen och några visade till 

och med en ökad lust att fortsätta lösa problemen. 

Inflytande 

Läraren kan använda sig av tre övergripande strategier: förmedlingspedagogik, elevcentrerad 

pedagogik och frigörande pedagogik, skriver Eva Forsberg (2000). Den förstnämnda anses 
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vara den mest traditionella av de tre. Elever som gör som läraren säger och inte tar allt för 

mycket egna initiativ är att föredra i denna disciplin. Läraren bestämmer innehållet, vilket 

främst fokuseras på faktakunskaper och eleverna betraktas som objekt som ska fyllas med 

denna information. ”Förutsättningarna för elever att utöva inflytande under dessa villkor 

måste betraktas som små” (Forsberg 2000, s 56). 

Med en elevcentrerad pedagogik menar Forsberg (2000) att fokus hamnar på själva 

processen och elevens aktiviteter. Innehållet är inte lika viktigt och därför heller inte motiven 

för innehållet. Didaktiska frågan hur är det viktiga, medan vad och varför hamnar i 

skymundan, vilket leder till svårigheter för eleverna att bilda sig en enhetlig uppfattning om 

vad undervisningen handlar om. Den frigörande pedagogiken däremot låter eleverna få insyn i 

undervisningens alla delar. Fokuseringen blir på relationen mellan fakta och färdighet och 

didaktiska frågan varför betonas särskilt. Denna pedagogik har en demokratisyn där 

demokrati betraktas som både mål och medel. Detta ger alltså eleverna mer inflytande, 

eftersom motiven bakom undervisningen blir tydliga för dem. 

Enligt Skolverket (2003) är elevers inflytande en viktig faktor för deras motivation. Detta 

beskrivs med att ”många elevers uppfattning är att det blir roligare i alla ämnen om de får 

möjlighet att påverka sina studier, både innehåll och redovisningsformer” (Skolverket 2003, s 

31). Om elever inte har något inflytande över innehållet av undervisningen tenderar deras 

uppgiftslösning att fokuseras på vad läraren vill ha för lösning. Detta synsätt ligger inte nära 

inre motivation utan handlar enbart om att uppnå de mål som läraren satt. Om läraren tar 

hänsyn till elevernas ståndpunkter i hur undervisningen bör bedrivas kommer fokus gå mot ett 

intresse istället för att fokuseras på prestationer (Giota 2001, Skolverket 2003). Forskning 

tyder på att… 

… if individuals are offered or allowed to work in an environment that they perceive as supporting 

autonomy their intrinsic motivation will be enhanced … Factors such as being able to make 

choices … and receive positive feedback that enhance perceived competence … have also been 

found to enhance individuals intrinsic motivation (Giota 2001, s 36). 

Självständighet och möjligheten att påverka är alltså viktiga faktorer då det gäller elevernas 

inre motivation. Trots detta pekar Skolverket (2003) på att inflytandet i 

matematikundervisningen är ringa. Inflytandet yttrar sig främst i att eleverna får vara med att 

bestämma vilka av de givna uppgifterna de ska göra eller när de ska ha prov. Det är sällan 

som inflytandet visar sig i bestämmandet av arbetsform eller innehåll. Forsberg (2000) skriver 

vidare att läraren sällan diskuterar motiven för undervisningen och eleverna tar heller inga 

initiativ att påverka det de håller på med. Läraren betraktar det som självklart att eleverna ska 
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lära sig det område de arbetar med och hur de ska arbeta med det. ”… varken undervisningens 

innehåll, form eller motiven för dessa [är] förhandlingsbara” (Forsberg 2000, s 61). 

Slutligen visar Skolverkets rapport (2003) på att om eleverna arbetat i grupp och redovisat 

lösningarna för varandra har intresset ökat markant. Elever förklarar detta med att det har varit 

bra ”… för man fick idéer om hur man kunde räkna ut olika saker när andra redovisade sina 

uppgifter. Ibland lär man sig mer när kompisar förklarar” (Skolverket 2003, 30). Detta tyder 

alltså på att om eleverna får påverka sin arbetsform, gynnas deras intresse och därmed ökar 

deras inre motivation. 
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METOD 

Naturvetenskapens framsteg, främst inom fysiken, är mycket tack vare dess 

forskningsmetoder. Dessa är ofta relaterade till positivismen, vilken innebär en strävan efter 

att stifta universella lagar som förklarar olika fenomen. Positivism bygger på tankar om 

prövandet av empiri som grund för kunskapen vilken ofta betraktas ur ett kvantitativt 

perspektiv. Detta möjliggör generaliseringar tack vare att underlaget är stort vilket gör att 

resultaten kan betraktas som säkra. Genom statistiska fördelningar och representativa urval 

anser positivisterna ha belägg för sina universella lagar. När detta perspektiv översätts till 

samhällsvetenskapen vållar det dock en del problem (Gustavsson 2004). Eftersom samhällen 

är komplexa och bygger på individers handlingar som är svåra att förutse, är det svårt att stifta 

generella lagar som är överförbara till andra samhällen i andra tider (Gilje & Grimen 2007). 

För att förklara skeenden med kvantitativa metoder krävs att fenomenen kvantifieras, dvs. 

delas upp i mindre bitar. Detta medför enligt kritiker att andra delar av verkligheten missas, 

eftersom samhällen sällan är så enkla (Gustavsson 2004). 

Denna kritik mot positivismen är på samma gång argument för hermeneutiken, som är en 

senare inriktning av den empiristiska vetenskapssynen. Hermeneutikens fundament är 

tolkning av fenomen (Ödman 2004). När ett fenomen ska tolkas bygger tolkningen på en 

förförståelse. Denna process leder fram till en ny förståelse av olika smådelar, som sedan 

reviderar den ursprungliga ansatsen och därmed ändras också helheten. Detta illustreras ofta 

med den s.k. hermeneutiska cirkeln. Det är ofta kvalitativa metoder som ligger till grund för 

denna vetenskapstradition (Kvale 1997, Ödman 2004) vilket gör intervjun till ett typiskt 

verktyg inom hermeneutiken. 

INTERVJU 

Enligt Steinar Kvale kan den kvalitativa forskningsintervjun ”… fånga en mängd olika 

personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell värld” 

(Kvale 1997, s 14). Detta betyder att komplexa fenomen med fördel kan undersökas med 

intervju. Social interaktion är det centrala i en intervju och tillsammans med respondenten 

skapar intervjuaren ny kunskap. Detta gör att såväl frågor som svar blir mer flexibla och kan 

utvecklas under arbetets gång (Larsson 2000). 
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Motiv för intervju 

Under den inledande delen av arbetet med att välja forskningsmetod låg fokus på att göra 

enkätstudie över fenomenet motivation. Enkäter är kvantitativa forskningsmetoder där 

generaliseringar eftersträvas genom att undersöka en större mängd och med hjälp av 

statistiska beräkningar nå fram till tillförlitliga resultat. Det som fås är mycket objektiv och 

ytlig fakta (Johansson 2000). Detta är dock ett stort problem, eftersom motivation är ett 

komplext begrepp som innefattar människors känslor och upplevelser, vilka kräver tolkning. 

Kvalitativa metoder är då att föredra när det gäller att tolka fenomen (Ödman 2004). Att ställa 

en ytlig fråga och förvänta sig ett djupt svar är en naiv förhoppning. Kvale (1997) menar att 

även enkla frågor kan feltolkas och det är viktigt att kunna förtydliga frågorna för att uppnå 

tillräcklig giltighet och tillförlitlighet. Detta är inte möjligt med en enkätstudie, eftersom en 

enkät inte går att förändra under tiden och förklara något otydligt. Slutsatsen är därför att 

fokus måste vridas mot mer kvalitativa metoder där mer tolkningsutrymme ges. 

Vidare anses ofta enkäter ge större tillförlitlighet och möjlighet att generalisera. Detta 

kräver ett tillräckligt stort urval (Johansson 2000). Det är dock inte möjligt med de resurser 

som finns att tillgå för detta arbete, vilket betyder att hela vitsen med enkät försvinner. 

Enkätens fördel är att den kan betraktas som neutral i den meningen att det blir liten påverkan 

på respondenterna. Samtidigt innebär denna neutralitet att helhetsintrycket av respondenten 

inte kommer med (Kvale 1997). Detta talar alltså för att intervju ger mer information om 

respondentens känslor och ger mer rättvisande svar. 

Även om intervju svarar bättre än enkät mot denna uppsats syfte finns även nackdelar med 

denna metod. Kvale (1997) tar upp problem med ledande frågor och att intervjuaren måste 

vara objektiv och professionell. Ledande frågor är ett vanligt sätt att föra en konversation och 

eftersom intervjuarna, dvs författarna till detta arbete, är noviser då det gäller att göra 

intervjuer, kan detta påverka resultatet. Objektiviteten och professionaliteten som krävs kan 

också vara ett problem för intervjuarna eftersom Kvale (1997) dessutom förordar att en 

relation skapas mellan intervjudeltagarna för att respondenten ska våga vara ärlig i sina svar. 

Det gäller alltså att hitta en god balans mellan att vara medmänniska och forskare, vilket kan 

vara svårt.  

Utformning av intervjufrågor 

Kvale (1997) tar upp två typer av intervjuer där den strukturerade intervjun innebär att 

intervjuguiden följs noggrant medan den ostrukturerade intervjun bygger på ett eller några få 
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centrala teman som respondenten sedan får tala fritt om. Valet att använda intervju har 

motiverats med dess möjlighet till dynamik. För att behålla denna dynamik har metoden som 

Kvale (1997) benämner halvstrukturerad intervju valts. Med detta menas att intervjun baseras 

på ett tema med förhållandevis öppna frågor med möjlighet att ändra ordningsföljd och 

följdfrågor. Om en skala kan bildas mellan de två ytterligheterna strukturerad och 

ostrukturerad intervju, befinner sig denna intervju närmare den strukturerade formen. 

Kvale (1997) menar också att ett intervjumanus bör bestå av två delar. Den ena är en 

förteckning över forskningsfrågor som ämnas besvaras och kommer till användning i 

tolkningsarbetet. Den andra delen är det faktiska intervjumanuset som bygger på 

forskningsfrågorna, där frågorna formulerats om till vardagligt språk och för att passa in i 

samtalsföljden. Forskningsfrågorna i denna uppsats är frågeställningarna i 

syftesbeskrivningen (se s 7). Tillsammans med teoretiska bakgrunden ligger 

forskningsfrågorna bakom de slutliga intervjufrågorna (se Bilaga 1). 

För att underlätta skapandet av relevanta intervjufrågor, kopplades varje intervjufråga till 

minst en forskningsfråga. Detta även för att förenkla analysen som enligt Kvale (1997) ska 

finnas med under hela intervjuarbetet. Viktigt i utformandet av manuset var att hålla jämn 

fördelning mellan forskningsfrågornas tre faktorer, inte bara till antalet utan även till hur 

relevanta de var. Därefter gjordes tre testintervjuer med bekanta vars åldrar är jämförbara med 

de åldrar motsvarande urvalet för denna studie. Detta för att få representativa svar och 

samtidigt göra intervjuarna mer bekväma med intervjusituationen. Anledningen till att 

bekanta valdes var att inte förbruka kontakterna med skolorna som skulle användas i den 

riktiga studien. Mellan varje testintervju hölls en gemensam diskussion mellan intervjuarna 

där intervjumanuset uppdaterades utifrån testrespondenternas svar och kommentarer. Utifrån 

denna respons omformulerades frågorna för att minimera missförstånd och krav på 

förförståelse. 

URVAL 

Undersökningen har baserats på gymnasieskolans elever, främst beroende av författarnas 

framtida yrkesval som matematik och fysiklärare på gymnasiet. Under utbildningen har 

kontakter knutits med olika gymnasieskolor genom lärarutbildningens praktik vilka ligger till 

grund för undersökningen. Alla resultat är beroende av sin kontext vilket gör att 

undersökningen är en beskrivning av hur det såg ut på dessa skolor vid just denna tidpunkt. 

Eftersom undersökningen är av beskrivande art och en kvalitativ metod har använts finns inga 

anledningar att generalisera över en större population, vilket heller inte är ambitionen med 

  17 



arbetet. Förhoppningen är dock att beskrivningen kan ge en fingervisning om hur det skulle 

kunna vara. 

I undersökningen har totalt sex gymnasieelever från tre olika skolor i skilda kommuner, 

intervjuats. För att få en stor spridning på svaren från intervjuerna har tre elever från 

studieförberedande program och tre elever från yrkesförberedande program valts. Även om 

avgränsningen för detta arbete fastställer att hänsyn inte tas till detta, har ändå val av 

programinriktning tagits i beaktande i urvalet för att täcka upp för eventuella skillnader. 

Dessutom har elevernas åldrar varierats från första till tredje årskursen, för att få med 

synpunkter från alla gymnasiets årskurser, men även för att de som läser matematik i ett 

långsammare tempo ska ha fått erfarenheter av ämnet på gymnasienivå. På grund av slumpen 

är fördelningen mellan killar och tjejer ojämn vilket ändå inte spelar någon roll eftersom detta 

arbete är avgränsat till att inte ta hänsyn till skillnad mellan könen. 

Utgångspunkten var att välja respondenter slumpmässigt men praktiska omständigheter 

gjorde att slumpen i vissa fall fick åsidosättas, detta på grund av svagt intresse för deltagande 

från elevernas sida. I fyra av fallen plockades respondenterna ut genom att fråga efter elever 

som är födda i en slumpvis vald månad, detta för att eliminera godtycklighet. I resterande två 

fall efterfrågades intresserade deltagare. 

ETISKA ASPEKTER 

Intervjuer kräver noga övervägningar vad gäller etiska aspekter. Det finns här ett dilemma 

mellan vad som eftersöks och vilken typ av frågor som kan ställas. Hänsyn måste alltid tas till 

respondentens integritet och kravet på konfidentialitet (Kvale 1997). Med utgångspunkt i 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2003) har frågorna utarbetats med hänsyn till 

elevernas personliga integritet. Speciellt frågor som behandlar elevernas självförtroende 

skulle kunna väcka negativa tankar hos eleverna som de inte redan hade. Frågorna har i 

möjligaste mån utformats för att undvika detta. 

Inför intervjuerna utarbetades dessutom ett informationsblad där de mest relevanta 

punkterna i Vetenskapsrådets (2003) etiska principer sammanfattades (se Bilaga 2). För övrigt 

fanns i detta blad kontaktinformation till författarna om några frågor skulle dyka upp, eller om 

elevernas föräldrar skulle undra något. Enligt Vetenskapsrådet (2003) krävs inget 

godkännande från föräldrarna eftersom alla elever i undersökningen var 15 år eller äldre, men 

det kan ändå vara bra att de informeras om undersökningen. 

Inledningen till varje intervju bestod dessutom av en kort muntlig sammanfattning av detta 

informationsblad och respondentens godkännande krävdes innan intervjun påbörjades. Denna 
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information bestod av att deras deltagande var helt frivillig, att respondenternas kommentarer 

endast kommer att användas till denna uppsats, att utskrifterna avpersonifieras samt att de är 

helt anonyma. För att hålla en distans mellan intervjuare och respondent, men också för att 

garantera anonymitet, efterfrågades heller aldrig deras namn.  

ANALYS 

Enligt Kvale (1997) ska analysen av intervjuer finnas med under hela metodprocessen. 

Analysen börjar därmed redan under utformandet av intervjufrågorna för att få så rättvisande 

svar som möjligt. En viktig poäng som Kvale tar upp är att analysmetoden måste vara 

genomtänkt innan intervjun påbörjas. Detta för att intervjun färgas av den analysmetod som 

kommer att användas. 

Kvale (1997) tar upp flera analysmetoder för att hitta meningen i utskrifter från intervjuer. 

Den metod som använts i denna uppsats ligger närmast vad Kvale benämner som 

meningskategorisering. Innebörden av denna analysmetod är att långa uttalanden pressas 

samman i centrala kategorier där svaren från respondenten tolkas utifrån den synvinkel som 

forskaren har. Denna synvinkel är viktig att betraktas ur ett perspektiv fritt från fördomar så 

att tolkningen blir så oberoende som möjligt. I detta arbete är kategorierna mål, 

självförtroende och inflytande, vilka var klara redan innan intervjuerna genomfördes.   

Många av svaren från intervjufrågorna var relativt korta och koncisa vilket gjorde att 

tolkningsarbetet blev relativt enkelt. Detta på grund av att frågorna var utformade på ett sätt 

som skulle underlätta tolkning vilket i sin tur var en konsekvens av den mer strukturerade 

inriktningen på intervjun. Då utskrifterna skulle tolkas användes överstrykningspenna med 

olika färger för att markera vilken kategori som svaren tillhörde. Därefter sammanfattades 

svaren från eleverna enligt vilken färg de fått. 

GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET 

När det gäller undersökningar med vetenskapliga metoder resoneras det kring validitet och 

reliabilitet. Gällande intervjuer används liknande termer som blir giltighet och tillförlitlighet 

översatta till svenska. Med giltighet menas att intervjun baseras på ett relevant underlag och 

på relevanta frågor så att studiens syfte verkligen uppfylls. Det gäller dessutom att fastställa 

om det som respondenterna sagt verkligen är vad de tycker och inte bara något de sagt i 

samband med intervjusituationen. Tillförlitligheten avgörs beroende på hur materialet har 

hanterats. Här krävs att informationen bearbetas objektivt och analytiskt, kort sagt 

vetenskapligt (Larsson 2000). 
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För att skapa en trygg relation mellan intervjuare och respondent har varje intervju 

genomförts av en enda intervjuare. Detta för att öka giltigheten genom att eleven i fråga inte 

ska känna sig i underläge och av denna anledning inte våga tala sanning. Utförandet gör också 

att elevernas anonymitet ytterligare kan garanteras då inte ens författarna själva känner igen 

alla respondenter. Att kunna garantera anonymitet var också viktigt för att öka elevernas 

trygghet och därmed också giltigheten i deras svar. Att intervjua ensam kan givetvis också 

innebära nackdelar men fördelarna ansågs överväga.  

Som tidigare nämnts kan det bli problem med att hålla sig objektiv samtidigt som en 

personlig kontakt ska knytas mellan intervjuare och respondent. Det som sker i relationen kan 

påverka giltigheten av respondentens svar. Kvale (1997) skriver att nickningar och andra 

omedvetna signaler från intervjuaren kan påverka svaren. På samma sätt kan respondentens 

signaler påverka intervjuarens tolkningar av samtalet. För att i någon mån komma undan detta 

problem, har intervjuguiden snarare varit ett intervjumanus med en bestämd ordning och med 

tydliga teman. Ifyllningar, nickningar och andra faktorer minimerades så gott det gick. 

Testintervjuerna var i detta fall en stor hjälp eftersom det gav övning inför de riktiga 

intervjuerna. Dessutom kunde frågorna långt i förväg omformuleras för att höja giltigheten. 

I största möjliga mån har hänsyn tagits till helhetsintrycken av respondenterna. Detta 

genom att utskrifterna tillåtits bli färgade av intervjuns stämning. Elevernas uttryck har i 

största möjliga mån bevarats och tvekningar, pauser och återupprepningar har behållits för att 

göra utskrifterna mer levande. För att detta inte ska påverka giltighet och tillförlitlighet, har 

utskrifterna gjorts av den som intervjuat och lästs igenom av den andre, med 

intervjuinspelningen i bakgrunden. Samma tillvägagångssätt användes vid analyserna av 

testintervjuerna som gjordes innan. Testintervjuerna var också ett sätt att höja tillförlitligheten 

då analysarbetet kunde övas på i förväg. 

En nackdel med att göra testintervjuer skulle kunna vara att förutfattade meningar om 

elevernas svar kan skapas. Intervjuaren förväntar sig att testsvaren ska återupprepa sig, vilket 

kan göra att onödiga ledande frågor kommer upp. Testintervjun kan även påverka 

analysarbetet eftersom oönskade generaliseringar från testerna kan färga hur tolkningar görs. 

Förutfattade meningar (Kvale 1997) är dock en realitet som trots testintervjuer skulle finnas 

där. Det gäller dock för intervjuaren att vara medveten om detta och försöka minimera 

faktorerna i största möjliga mån. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Under följande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna behandlas. Detta kommer att 

presenteras utifrån de tre faktorer som genomsyrar denna uppsats. Efter varje faktor kommer 

ett analysavsnitt som knyter samman resultaten med den teoretiska bakgrunden. Detta 

avslutas med ett sammanfattande analysavsnitt. Respondenterna är representerade med 

bokstaven E för elev och en siffra för att kunna särskilja dem. 

MÅL 

Då eleverna ombads att beskriva en typisk lektion, beskrevs upplägget liknande av alla 

respondenter. Lektionen upplevdes som prestationsinriktad och hela verksamheten 

genomsyrades av en tydlig provkultur, där målet för undervisningen var att klara av det 

stundande provet. E2 uttrycker detta med: ”ja, en typisk lektion, det är väl att vi har 

genomgång första kvarten kanske och sen räknar vi. Det beror väl på, inför prov kan vi ha 

längre genomgångar då man repeterar”. 

Det som drev eleverna att läsa matematik var oftast en form av betygssträvan. För att 

kunna ta studenten, vilket ska leda till att plugga vidare och/eller ett framtida yrke, måste de 

ha bra betyg. E1 förklarade frågan om vad som driver den att läsa matematik med att ”… det 

är väl att det är ett grundämne och för att få något jobb sen så är det bra om man har betyg i 

det”. Hälften av eleverna drevs dock även av ett intresse för matematik, antingen för att de 

kommer ha nytta av sina kunskaper i framtiden eller för en slags inneboende nyfikenhet. E3 

tyckte att matematiken var intressant eftersom ämnet som sådant var intressant och 

varierande: ”Det kommer alltid något nytt som man inte har gjort innan”. 

Elevernas synpunkter gällande uppgifterna i matematik var att de ofta låg på rätt nivå för 

dem. E4:s svar på frågan om uppgifternas nivå beskriver detta: ”Alltså, det är ju väldigt bra. 

Man kan ju liksom grunderna hela tiden…”. Genom deras möjlighet att till viss del välja vilka 

uppgifter de själva ville räkna i boken, hade eleverna möjlighet att sätta upp egna delmål för 

undervisningen. Ofta var det dock så att denna möjlighet begränsades till att hoppa över 

likartade uppgifter eller saker som eleverna redan var bekanta med. E5 beskriver detta: ”Om 

det är ungefär likadana uppgifter, så som man har räknat några av dem, brukar vi få hoppa 

över de andra sen…”. E3 fortsätter i samma anda ”Det finns ju både A, B och C-uppgifter. Då 

kan man ju välja vilken svårighetsgrad”. 
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Analys 

Vad studien visar är att matematikundervisningens upplägg främst var inriktat på prov och 

betyg. Det senare är i och med gymnasiets styrdokument ofrånkomligt på grund av skolans 

uppbyggnad. Proven är däremot inte en förutsättning för undervisningen, det vore mer 

stimulerande för motivationen om undervisningens mål inriktades på att höja elevernas 

intresse (Skolverket 2003). Utifrån studien kan det konstateras att eleverna drevs av 

prestationsmål eftersom yttre faktorer framhölls som viktigare än lärandemål. Samtidigt visar 

studien på att prestationsmål inte är den enda faktorn för elevers motivation. Några elever 

hade ett intresse av att lära sig matematik, men det var alltid i kombination med 

prestationsmålen. 

Eleverna drevs ofta av mål som låg långt fram i tiden och vägen dit var betygen. På vägen 

fanns också proven som genomsyrade verksamheten, vilket gjorde att elevernas vardag var 

tydligt prestationsinriktad. Hälften av eleverna lyckades skapa en inre motivation genom en 

inneboende nyfikenhet, medan den andra hälften inte verkade ha gjort det. Utifrån teorier om 

lärandemål och prestationsmål saknar alltså dessa elever det bränsle (Giota 2001) som krävs 

för att hålla en viktig del av motivationen levande. Det är givetvis möjligt att nå framgång 

genom prestationsmål, men frågan är om det är eftersträvansvärt. 

Något som också genomsyrade elevernas vardag, var det självständiga räknandet, där 

framför allt uppgifter i boken var det vanliga. För att motivera eleverna måste uppgifterna 

vara på rätt nivå (Skolverket 2003), detta på grund av att det främjar lärandemålen. 

Undersökningen visar att elevernas uppgifter var på rätt nivå för dem, men främst på grund av 

att de själva fick hoppa över de uppgifter som var för lätta. Det är uppenbart att det inte var 

intresset som styrde vilka uppgifter som räknades, utan valet baserades snarare på om 

eleverna klarade uppgiften eller inte. Även detta tyder på en prestationsinriktning då elevernas 

egen förmåga styrde vilka delmål de ställde för sitt arbete. 

SJÄLVFÖRTROENDE 

Uppgifterna i matematik var som nämnts på rätt nivå för de flesta av respondenterna, men det 

fanns dock undantag. Nivån på uppgifterna var för en av eleverna för låga. E4 uttryckte att 

”… oftast är det ju inte någon sån här jättesvår fråga. Jag har inte hittat någon hittills… Och 

sen på proven kommer samma frågor. Men jag tycker man ska ha lite högre nivå”. 

Angående vilka strategier eleverna använde då en uppgift blev för svår, framkom att 

antingen tog de hjälp av läraren eller av en klasskamrat. I första hand kom hjälp från läraren 
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eller av en kompis. Först efteråt valde de elever som ännu inte gett upp att bläddra tillbaka i 

boken och skapa sig en större förståelse för att sedan försöka igen. E3:s svar på frågan om vad 

den gör om en uppgift är för svår: ”Ja, då ber jag om hjälp [Erik: Av läraren eller?] Ja, eller 

någon kompis som kan.” 

Elevernas berättelser om intressanta tillfällen i matematiken motsvarade deras upplevelser 

av hur de normalt kände inför matematikundervisningen. Bland svaren fanns både elever som 

upplevt mycket intressanta tillfällen, men även några som aldrig eller sällan hade gjort det. De 

som var allmänt positiva till matematiken var ofta de som upplevt intressanta tillfällen och 

vice versa. Enstaka händelser beskrevs som intressanta, såsom lyckade prov eller enstaka 

områden som väckt intresse. E6 beskriver två områden som var intressanta: ”… jag vet inte 

varför, men jag tycker trianglar är kul. Sen gillar jag multiplikation också … [Fredrik: Känner 

du ofta så?] … det är mer intressant än ointressant”. 

Då eleverna ombads berätta om sina dåliga provresultat framkom att de dåliga resultaten 

kunde förklaras med dålig ansträngning, fel typ av uppgifter för eleven, dålig lärare, lärarens 

rättning eller frånvaro. När sedan eleverna ombads berätta om sina bra provresultat 

förklarades de med elevens egen förmåga eller ansträngning, att eleven förstod vad provet 

handlade om, rätt typ av uppgifter för eleven, bra lärare eller tur. 

Analys 

Enligt studien visar resultaten på att elevernas uppgifter var på rätt nivå för dem. Detta ligger i 

linje med Jenners (2004) och Meyers m fl (2006) resonemang, eftersom det är viktigt för 

motivationen att uppleva medgångar. Detta görs genom att tillsammans med eleverna välja 

uppgifter på en lagom nivå som gör det möjligt för eleverna att genomföra dem. Undantaget 

var i detta fall E4 som ansåg sig ha lågt ställda mål eftersom uppgifterna var på för låg nivå i 

undervisning men även på proven. 

Ett gott självförtroende är en förutsättning för att hålla sig motiverad, detta med stöd av 

Giota (2001), Magne (1998) och Skolverket (2003). Det visar sig i studien att eleverna trots 

motgångar fortsatte att kämpa. Antingen var strategin att fråga någon annan, eller att fördjupa 

sig i boken. Oavsett tillvägagångssätt, gav de inte upp. Detta skulle kunna tyda på ett relativt 

gott självförtroende. En viktig poäng är att eleverna först och främst valde att fråga någon 

annan, dvs att de litade till yttre hjälpmedel, snarare än att lita på sig själv och sin egen 

förmåga att lösa problemet. Detta skulle då tyda på att självförtroendet ändå inte var så starkt. 

Enligt kognitiva teorier presenterade av Meyer m fl (2006) spelar individens förväntningar 

och erfarenheter en stor roll, detta även i linje med Skolverket (2003). Förväntar sig eleven att 
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ett visst stoff ska vara tråkigt, så blir det också det. Studiens elever åskådliggör detta, eftersom 

de som normalt tycker att matematik är intressant oftare upplever intressanta tillfällen. 

Samtidigt tenderar de som har mer negativ inställning till matematiken att mer sällan eller 

aldrig uppleva intressanta tillfällen. 

Elevernas förklaringar av deras provresultat visar på en spridning av olika yttre och inre 

faktorer. Förklaringarna för de dåliga resultaten: fel typ av uppgifter för eleven, dålig lärare, 

lärarens rättning eller frånvaro, betraktas som yttre förklaringar eftersom de för eleven inte är 

påverkbara. Enligt Weiners (Jenner 2004, Sjöberg 1997) teorier har yttre faktorer en svagare 

effekt på individens motivation än vad inre förklaringar har. Detta skulle alltså innebära att 

dessa elevers förklaringar inte påverkar deras motivation lika negativt som eleven som 

förklarade sitt dåliga resultat med dålig ansträngning. Då de lyckade resultaten skulle 

förklaras, gjordes det med blandade resultat. Hälften av eleverna förklarade sitt resultat med 

sin förmåga och ansträngning medan andra hälften pekade på faktorer som: typ av uppgifter 

för eleven, bra lärare eller tur. Med referens till Weiners teorier innebär detta alltså att den 

första hälften stärkte sitt självförtroende mer än den andra. 

INFLYTANDE 

När eleverna beskrev en typisk lektion så syntes en tydlig tendens till ett normerat 

undervisningssätt. Undervisningen bestod i alla beskrivningar av en genomgång på upp till 

tjugo minuter och sedan följde självständigt arbete. Detta upplevdes ändå av eleverna som ett 

bra undervisningssätt och de flesta fann ingen anledning att ändra på det. E2 svarar på frågan 

om de fick bestämma någonting i undervisningen: ”Alltså, inte så mycket. Nej. Men vi klagar 

inte så mycket heller, så det är ingen fara”. Samtidigt fanns det några enstaka som uttryckte 

ett svagt missnöje mot enformigheten. E6 uttrycker detta med att ”Den typiska lektionen har 

ju varit så här jämt, så jag tycker ju att den är ganska tråkig… jag känner att det måste finnas 

något sätt att göra den roligare”. 

Planeringen av undervisningen kan tolkas av elevernas uttalanden som kortsiktig och 

bestod främst i att ha ett visst antal uppgifter klara vid en viss tid. Den kortsiktiga planeringen 

visade sig i att många av eleverna fick veta vad som skulle göras i början på lektionen, eller i 

slutet av den föregående. E4 beskriver detta genom att ”I vissa fall så har vi ett beting… 

Ibland är det väl bara att räkna vidare. Men inget såhär att man vet ’nu ska vi göra det här’ 

Det är mer att hon säger det på lektionen”. Inflytandet över planeringen var i stort sett 

obefintlig, bortsett från några undantag nämnda av E1, E2 och E5. E1 och E2 som hade 

samma lärare beskrev hur de kunde påverka provdatum, medan E5 berättade om hur de 
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använde sitt inflytande för att dela upp ett stort avsnitt i två skilda prov. Vidare berättade E5 

om hur läraren bjöd in eleverna i planeringen genom att tillåta dem att bestämma hur stor 

andel av olika avsnitt som skulle förekomma i undervisningen. 

De flesta ansåg dock att planeringen var onödig, främst på grund av undervisningssättet: 

”Han sätter upp uppgifterna efter genomgången, vilka vi ska göra” (E2) samtidigt uttryckte 

sig E1: ”Det gör ju inte mig någonting om jag slipper vara med och planera, eller om jag är 

med och planerar”. En elev kände dock en viss trygghet med planeringen, eftersom den kunde 

hänga med trots frånvaro i skolan: ”Det är bra att ha en planering för då vet man varje vecka 

vad man ska göra. Skulle man vara sjuk så vet man ju vad man ska jobba igen” (E5). 

Analys 

Den typiska lektion som studiens elever beskrev kan liknas med en blandning av Forsbergs 

(2000) förmedlingspedagogik och elevcentrerade pedagogik. Den första delen av lektionen 

karaktäriserades av en lärarledd genomgång vid tavlan där faktakunskaper var i centrum. 

Denna del av lektionen gav en mycket liten öppning för eleverna att utöva inflytande. Under 

resterande del av undervisningen användes en elevcentrerad pedagogik där självständigt 

räknande stod i fokus. Även om eleverna hade möjlighet att ha personlig kontakt med läraren 

saknades en möjlighet att påverka undervisningsformen. Studien visar trots allt att eleverna 

var nöjda med denna typ av undervisning även om några uttryckte sitt missnöje mot att den 

kändes enformig. Om eleverna istället skulle få påverka sin arbetsform skulle deras intresse 

och därmed deras inre motivation öka (Skolverket 2003). 

Elevernas förklaringar av deras medverkan i undervisningsplaneringen visade på att 

inflytandet över planeringen över lag låg på en låg nivå. Den kortsiktiga planeringen tyder på 

att eleverna dessutom hade dålig medvetenhet om planeringen. Enligt Skolverket (2003) ska 

eleverna vara med och påverka både innehåll och redovisningsform för att öka motivationen. 

Det kan då konstateras, bortsett från några få undantag, att eleverna i studien inte hade 

tillräckligt inflytande för att stärka deras motivation. Undantagen var att eleverna fick påverka 

några små detaljer såsom provdatum, eller mängden av ett visst avsnitt. Undervisningsform 

och redovisningsform framstår dock fortfarande som konstanta. 

För de elever som inte hade inflytande blev planeringen onödig eftersom läraren hade 

kontroll över vad som skulle göras. Giota (2001) skriver att om eleverna får arbeta i en miljö 

som stärker deras självständighet stärker det deras inre motivation. Faktorer såsom att få göra 

egna val och få positiv feedback på dem är också faktorer som Giota tar upp. Resultaten från 

studien visar dock att eleverna hade tappat lusten att försöka påverka. Detta skulle kunna bero 
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på att de aldrig har haft möjligheten att påverka. E5 däremot uttryckte att det fanns en viss 

trygghet i att ha en planering. Detta kan tolkas som att den elevens självständighet stöttas, 

vilket inte behöver betyda att elevens inflytande stärks. 

SAMMANFATTANDE ANALYS 

Frånsett enstaka uttalanden stämmer elevernas upplevelser överens med den litteratur som har 

behandlats i bakgrunden. Den prestationsinriktade undervisningen med en tydligt 

framträdande provkultur skapar mål som inte främjar en inre motivation. Denna syn på 

undervisning fungerar för de flesta men kan leda till att självförtroendet försämras då elever 

upplever misslyckanden. Denna undervisningsform är heller inget som stärker elevernas 

möjlighet till inflytande. 

Den typiska lektionen innehöll alltid självständig räkning där uppgifterna i många fall var 

tydligt tillrättalagda för att passa de flesta. Detta tyder återigen på prestationsinriktade mål för 

undervisningen men också på en rutinmässig planering. Elevernas intresse för undervisningen 

visade sig i undersökningen vara lågt vilket kan vara resultatet av den slentrianmässiga 

planeringen. Inflytandet över planeringen var också lågt med tanke på att enda 

påverkansmöjligheten låg i att välja provdatum eller på sin höjd dela upp ett prov i två delar. 

När det gäller elevernas lyckade och misslyckade provresultat så förklaras de med en rad 

olika faktorer. Värt att poängtera är att de misslyckade resultaten beskrivs med yttre faktorer 

vilket gör att det spelar mindre roll för elevernas självförtroende än vad inre faktorer skulle 

göra. Elevernas självförtroende förändras alltså inte särskilt av deras misslyckanden, så länge 

de även får uppleva medgångar. Proven verkar vara konstanta vilket tyder på ett lågt 

inflytande över redovisningsform. Om eleverna själva fick påverka hur de redovisar sin 

kunskap om olika avsnitt skulle det kunna skapa medgångar för fler elever. När påverkan blir 

en del av undervisningen börjar elevdemokratin vara både ett mål och ett medel vilket närmar 

sig en frigörande pedagogik. 
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DISKUSSION 

Detta avsnitt är uppdelat i resultatdiskussion och metoddiskussion. Resultatdiskussionen är en 

utveckling av analysen där arbetets olika analysdelar knyts samman på ett diskursivt sätt. 

Metoddiskussionen avser att diskutera huruvida metoden för denna uppsats utförts på ett 

vetenskapligt korrekt sätt. 

RESULTATDISKUSSION 

Att skolan är prestationsinriktad skulle kunna vara ett resultat av att den faktiskt inte är 

slutmålet utan bara ett led på vägen ut i samhället. Meningen är att elever så småningom ska 

skaffa sig ett arbete och bidra med sitt strå till stacken. Betygen är vägen fram till ett yrke, 

men någonstans på vägen blir de också målet för elevernas arbete i skolan. Det är därför inte 

underligt att prestationsbaserat lärande är så vanligt i matematikundervisningen på gymnasiet. 

Detta påstås med stöd av Skolverkets (2003) rapport. Lärandemålen kommer i och med detta i 

andra hand för eleverna och lärare bör fråga sig om detta verkligen är en skola att eftersträva, 

en skola där motivationen styrs av yttre faktorer istället för en inre drivkraft hos eleverna 

själva. 

Om fokus inte låg lika mycket på betyg skulle elevernas mål bli något annat. Enligt Jenner 

(2004) skapar betygen en yttre drivkraft vilket inte stödjer elevernas inre motivation. Även 

om denna drivkraft är yttre pekar denna studie på att det ändå är något för eleverna att sträva 

mot. Betygen fungerar som en motivationsfaktor både när andra faktorer finns närvarande, 

men framförallt när inget annat kan motivera eleverna. Enligt teorierna är det viktigast att 

elevernas inre motivation stimuleras, men i praktiken verkar det inte vara så lätt. Ibland kan 

det krävas yttre faktorer för att sätta eleverna i arbete och det kanske är detta som eleverna 

beskriver i sina uttalanden, när de beskriver hur deras lärare styr undervisningen mot proven 

med betyg som belöning. Denna syn på motivation har en nära koppling till ett behavioristiskt 

synsätt vilket stämmer överens med slutsatserna som Meyer m fl (2006) drar (se s 8). 

Matematikämnet har enligt Skolverket (2003) utvecklat en tydlig provkultur vilket också 

visas i intervjuundersökningen. Frågan som kan ställas är varför det satsas så mycket på denna 

typ av redovisnings- och undervisningssätt när Skolverket framhåller ett varierande sätt. Även 

Forsberg (2000) förespråkar ett annat undervisningssätt i och med den frigörande 

pedagogiken. Hon pekar snarare på elevers möjlighet till insyn och påverkan på 

undervisningen vilket enligt Skolverket (2003) främjar elevers motivation. Enligt resultatet 
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från denna studie är många av eleverna inte intresserade av att påverka planering och 

undervisning. Skulle det då vara möjligt att införa en frigörande pedagogik, när inte eleverna 

är villiga att utöva sitt inflytande? En möjlig förklaring är att det är lärarnas inställning genom 

åren som vant eleverna med lågt inflytande. Även om det sker förändringar i dagens skola 

verkar det i och med undersökningen ändå finnas de elever som inte får utöva inflytande och 

kan därför inte ens föreställa sig en skolvardag där inflytandet faktiskt finns. 

Det visar sig i studien att de flesta elever lyckas skylla dåliga provresultat på yttre faktorer, 

vilket är fördelaktigt för deras självförtroende. Däremot förklarar hälften av eleverna även 

sina lyckade provresultat på yttre faktorer. Detta innebär att deras motivation inte stärks i 

samma grad som om de skulle förklara resultaten med inre faktorer. Här är det viktigt enligt 

Weiners teorier (Jenner 2004, Sjöberg 1997) att lägga vikt på att det är elevernas egen 

ansträngning och förmåga som gjort att de klarat provet och inget annat. Utan den 

erfarenheten kan det bli svårt att upprätthålla en god motivation och ett gott självförtroende. 

Utan tro på sig själv blir nervositeten stor inför prov. Frågor som är provet för svårt för mig?, 

eller har jag övat på rätt uppgifter? osv, kan blockera tankar och sätta käppar i hjulet för 

eleverna. För att undvika detta och för att stärka sina elever, måste läraren stötta eleverna, 

både när de misslyckas och när de lyckas. 

Eleverna som berövats möjligheten att få uppleva intressanta tillfällen i matematik har gått 

miste om något viktigt. Om detta beror på att läraren inte lägger upp sin undervisning på ett 

intressant sätt eller om det beror på att eleverna har svårt att inse det intressanta i matematiken 

är dock inget som visas i resultatet av denna undersökning. Tyvärr är det så att elevernas 

inställning och erfarenheter av matematiken allt för ofta är negativ och detta färgar deras 

upplevelser av matematikundervisningen just nu (Meyer m fl 2006). 

Att stärka den inre motivationen handlar om att skapa ett intresse, och en inre motiverad 

elev söker på egen hand kunskap av ren nyfikenhet (Giota 2001). För att väcka detta intresse 

och denna nyfikenhet måste läraren ta hänsyn till elevernas idéer och föreställningar (Giota 

2001, Skolverket 2003). Kanske kan det vara idé att hitta en koppling till elevernas 

fritidssysselsättningar, eller att på något annat sätt få dem att inse att det de lär sig kan vara 

nyttigt att kunna även utanför skolans väggar. Detta skulle kunna uppnås genom att låta 

eleverna vara med och bestämma hur undervisningen ska gå till, eller vilka avsnitt som ska tas 

upp. Insyn, medbestämmande och inflytande är nyckeln (Forsberg 2000) – eller åtminstone är 

det något som verkar saknas om man utgår från resultatet i denna undersökning. 
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METODDISKUSSION 

Intervju som metod kan i efterhand betraktas som rätt val, åtminstone i jämförelse med enkät. 

De djupa svaren som eftersöktes var tvungna att komma från intervjuer, vilket är det närmsta 

vi kunde komma våra respondenters inre. Om enkät hade använts, hade svaren mestadels 

bestått av kvantifierade värden. Dessa har givetvis också sitt ursprung i elevernas inre, men 

innebörden i deras svar tar omvägen genom kategorisering och jämförande av opersonliga 

siffror. Tolkning är i båda fall ett måste, men i intervjun tas så mycket mer av eleven med i 

den slutliga produkten. Enligt bakgrunden används i dagens forskning flera olika metoder för 

att förklara motivation, vilket även innefattar observationer i klassrummet. Detta har dock 

aldrig varit ett alternativ på grund av den korta tidsram som gällde för detta arbete. 

Fördelen med intervju är som tidigare nämnts att den är öppen för förändring under själva 

intervjusituationen. Den halvstrukturerade metoden som användes i detta arbete var tänkt att 

förstärka dynamiken i intervjun. I vissa fall var dock intervjumanuset för statiskt och vi, som 

intervjuare, var inte tillräckligt förberedda på de korta svaren som stundtals gavs. En större 

vana att ställa följdfrågor hade dock lindrat detta, vilket kanske hade lett till en större giltighet 

i svaren. Trots att det alltid går att förbereda sig mer, ska det ändå påpekas att vi inte var 

oförberedda, eftersom tre testintervjuer genomfördes och intervjumanuset skrevs om åtskilliga 

gånger. 

Under avsnittet om giltighet och tillförlitlighet nämndes att ifyllningar, nickningar och 

andra faktorer minimerades ”så gott det gick”. Det var dock omöjligt att eliminera problemet 

helt och hållet. För de som ämnar sig granska empirin till detta arbete, finns utskrifterna att 

tillgå där dessa faktorer är tydligt nedskrivna. Det har alltså inte skett någon omskrivning av 

intervjuarnas egna uttalanden för att framstå i bättre dager. Detta för att tydliggöra 

intervjuernas tillförlitlighet. 

Giltigheten kan också diskuteras utifrån det som nämndes i föregående stycke. Omedvetna 

instämmanden kan leda till att respondenten påverkas att säga vissa saker som den annars inte 

hade sagt, eller ens tänkt (Kvale 1997). Detta är något som är ofrånkomligt och har även 

spelat roll i denna undersökning. Svaren från eleverna har i vissa fall varit väldigt kortfattade, 

vilket har gjort att frågor av ledande karaktär har ställts i hopp om att förtydliga. Detta skulle 

dock kunna ha haft precis motsatt effekt eftersom eleverna kan ledas in i nya tankebanor. Det 

har dock handlat om några enstaka följdfrågor och inte manusets frågor, vilket i någon mån 

lindrar den negativa inverkan på giltigheten i intervjuerna som helhet.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att valet av metod svarar bra mot syftet. Genom 

dess djup har intervjun som metod gett svar på detta arbetes frågeställningar. Frågor om 

elevernas motivation och hur de själva upplever sina mål, sitt självförtroende och sitt 

inflytande i skolan har besvarats med rimlig giltighet och tillförlitlighet. 

AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Att arbeta i par har fungerat väldigt bra. Möjligheten att diskutera fram arbetet har varit en 

stor fördel och har verkat utvecklande inte bara för arbetet utan även för oss som personer. 

Genom att alla delar av arbetet har diskuterats ända in i minsta detalj och att vi alltid enats 

innan en slutgiltig version har sparats ned, kan detta arbete verkligen skrivas under med två 

signaturer. Med Lázaros (vår handledares) förmaningar med oss, om att det inte räcker att 

arbeta hårt utan även smart, har arbetet flutit på utan några större besvär. Genom flitigt arbete 

och kontinuerliga möten har arbetet ständigt växt fram och blivit denna slutgiltiga produkt. 

I och med avgränsningarna för detta arbete har inte motivationsbegreppet kunnat utvecklas 

till fullo. Endast ett litet fragment av detta mångfacetterade begrepp har beskrivits. Studien 

har dessutom begränsats av urval och metod. Fler faktorer än mål, självförtroende och 

inflytande i kombination med varandra, ett större urval samt flera olika metoder kan 

möjligtvis ge en tydligare bild av begreppet motivation. Detta skulle dock inte vara ett 

examensarbete för lärarstudenter, utan snarare ett livstidsprojekt. 

På grund av motivationsforskningens bredd och detta arbetes begränsningar har vi inte 

lyckats få med alla perspektiv och inriktningar. Viktiga begrepp som flyt enligt 

Chikszentmihalyis resonemang har inte behandlats. Resonemang angående 

verklighetsanknuten undervisning kan också tolkas in i motivationsbegreppet. Dessa är 

exempel på områden som vi efter att ha gjort detta arbete anser behöver utforskas mera. 
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BILAGA 1 

INTERVJUMANUS 

- Beskriv en typisk lektion 

o Vad tycker du om denna typ av lektion? 

 Är det något du skulle vilja ändra på? 

• Har du försökt ändra? 

o Har läraren bestämt vad som ska göras redan innan lektionen? 

 Får du och dina klasskompisar bestämma något? 

 

- Brukar uppgifterna vara på rätt nivå för dig? 

o Kan du påverka vilka uppgifter du får räkna? 

o Om de är för svåra för dig, hur gör du då? Beskriv! 

 Om du misslyckas trots flera försök… Vad gör du då?  

 

- Vad driver dig att läsa matematik? 

o Något annat?  

 

- Berätta om ett speciellt tillfälle då du tyckte matten var intressant. 

o Känner du ofta så? 

 

- Tänk tillbaka på dina prov i matematik… 

o Kan du minnas någon gång det gick riktigt dåligt? 

 Vad var det som gjorde att det gick så dåligt? 

o Kan du minnas någon gång det gick riktigt bra?  

 Vad var det som gjorde att det gick så bra? 

 

- Hur planeras undervisningen? 

o Får du/ni vara med i planeringen? 

o Hur är det att arbeta efter den? 

o Spelar det någon roll för ditt arbete? 

   



BILAGA 2 

INFORMATION OM DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN 

Den text du läser nu är en informationstext som utarbetats för att informera dig om din roll 

som undersökningsdeltagare. Den aktuella undersökningen ska ligga till grund för en C-

uppsats i Pedagogik med didaktisk inriktning på pedagogiska institutionen, Örebro universitet 

och det är Fredrik Fogelqvist och Erik Wall som genomför studien.  

 

Din roll som intervjudeltagare är helt frivillig, dvs. du kan när som helst avbryta din 

medverkan och du väljer själv vilka frågor du vill besvara. Det du berättar för oss kommer 

endast att användas i vetenskapligt syfte och resultatet kommer att publiceras som en del av 

vår C-uppsats. Vi hanterar dina personuppgifter och de ljudupptagningar som görs på ett 

sådant sätt att vi kan garantera att det du säger inte hamnar i orätta händer. Efter intervjun 

kommer vi att sammanställa det som sägs i skriftlig form och inga namn kommer att skrivas 

ut. På så sätt kan det du säger inte kopplas till dig i det slutgiltiga arbetet. Du är med andra ord 

helt anonym. 

 

Vår skriftliga sammanställning av intervjun kommer att användas i sammanfattad form i C-

uppsatsen och delar av den kan komma att citeras för att förtydliga vissa samband. 

 

Digital kopia (PDF-dokument) av den slutgiltiga C-uppsatsen kan fås på begäran. I så fall 

måste vi få den e-postadress vi ska skicka den till. I annat fall kommer den att finnas 

tillgänglig på universitetsbiblioteket samt via pedagogiska institutionen på Örebro universitet. 

 

Om du undrar över något kan du kontakta oss på följande sätt: 

 

Fredrik Fogelqvist 

e-post: fredrik.fogelqvisth043@student.oru.se

mobil: 0730-841552 

 

Erik Wall 

e-post: erik.vallv041@student.oru.se

mobil: 0703-028887 
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