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Sammanfattning

Syftet  med  arbetet  är  att  undersöka  vilka  faktorer  i 

undervisningen som ger elever motivation och lust att lära 

matematik. 

Undersökningen  utfördes  genom  enkätfrågor  till  två 

matematiklärare  och  44  elever  ur  de  tidigare  nämnda 

lärarnas klasser.

Resultatet visar att både lärare och elever har insikt i vad 

som behövs för att motivationen skall infinna sig, men att 

det  måste  individanpassas  vilket  kräver  mycket  tid  och 

resurser.
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1. Inledning

Ämnet matematik har i alla tider framkallat olika känslor hos eleverna. En del fylls med en känsla  

av lycka där upplevelser av klarhet  och mönster infinner sig.  Andra får en känsla  av olust  där 

negativa erfarenheter av ämnet leder till känslor av ångest och misslyckande. De negativa känslorna 

följer oftast med individen i livet och leder ofta till svagt självförtroende i situationer som kräver 

matematikkunskaper. 

Hur kommer det sig då att ett av våra kärnämnen kan ge så olika känslor och vad har gått fel när 

lusten och motivationen inte infinner sig?  Är ämnet för svårt eller är det motivationen som saknas?

Som blivande matematiklärare funderar jag ofta över hur jag skall kunna motivera och inspirera 

mina elever i ett ämne som ofta anses svårt och tråkigt. Jag anser därför att det finns ett behov att 

ändra denna inställning till matematikämnet. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet kan man läsa att ”Utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen”, (Skolverket, 2006, s.7). Är det så att elever 

automatiskt blir motiverade och får lust att lära genom ett utforskande arbetssätt och genom att vara 

nyfikna?

Vilka faktorer i undervisningen är det som ger eleverna motivation i matematikämnet?

Att kunna behärska matematikens grunder och att ha förmågan att kunna tänka matematiskt är en 

förutsättning för att kunna leva och verka i samhället. Som medborgare i samhället möter man hela 

tiden matematik i olika situationer och därför är det både viktigt och nödvändigt att besitta goda 

grundkunskaper i ämnet. Det är min uppgift som pedagog att ge eleverna förutsättningar för att 

klara av dessa situationer. 

Trots att vi som pedagoger har en relativt klar uppgift så är den  Nationella utvärderingen av  

grundskolan entydig: svenska elever blir allt sämre på matematik. Enligt utvärderingen diskuteras 

matematiken  väldigt  sällan  i  undervisningen  och  dagens  undervisning  handlar  istället  om 

individuellt arbete i läroboken (Skolverket, 2003b). Men frågan är då om matematikboken kan ses 

som en tillräcklig motivationsfaktor i matematikundervisningen?

I de tidigare åren finns ofta ett intresse hos eleven att lära sig matematik men detta intresse 

tenderar att svalna med åren (Skolverket,  2003b). Hur får vi fram och hur behåller vi pedagoger 

lusten och motivationen i  matematikämnet hos eleverna så att  inlärningen blir  mer effektiv och 

resultaten bättre?

Det är viktigt för mig som framtida matematiklärare att veta vad som motiverar elever och gör 

matematikämnet roligt. Med vetskap om detta har jag möjlighet att utforma en undervisning som 

ger eleverna motivation och lust att lära.
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2. Bakgrund

Det är en återkommande upplevelse för lärare – inte minst i de senare årskurserna i grundskolan – 

att de möts av elevernas fråga: Varför skall vi lära oss detta? 

Man kan då konstatera att eleverna saknar ett motiv för lärandet och därför ingenting lär. Att 

eleverna har ett motiv eller en anledning till  sitt lärande är ett grundläggande villkor för verklig 

inlärning. 

Det är viktigt att inse att människan är en målsträvande varelse. Hon vill något med sitt liv. Hon 

vill bland annat få kunskap, skapa en grund för nuet och för framtiden. Eleven vill ha kunskap 

därför att den har ett värde för honom eller henne.

 

2.1 Matematik inom och utom skolan

Vad är egentligen matematik och varför är det så viktigt att eleverna får kunskap om detta?

Matematik är en av de äldsta  vetenskaperna och den finns ständigt  runt omkring oss.  I  vårt 

dagliga liv finns behovet av en matematikkunskap för att kunna klara oss såväl i yrkeslivet som 

privat.  Swetz (2006, s.117) menar att  matematik är  en nödvändig aktivitet  som bestäms av vår 

existens och således svarar mot de behov som människan har såsom materiella och interkulturella. 

Dessa behov är i ständig förändring och matematikens utformning förändras kontinuerligt för att 

kunna bemöta dess syfte. Matematiken bör därför ses som ett kunnande i ständig utveckling för att 

möta  de  förutsättningar  som samhället  kräver.  På  grund  av  detta  behöver  eleverna  införskaffa 

sådana kunskaper som gör det möjligt för dem att möta vardagen när studierna är avslutade. De 

behöver även dessa kunskaper för att kritiskt kunna granska all den information som vi utsätts för 

dagligen.  Att  kunna  tolka  och  värdera  denna  information  är  något  som vi  pedagoger  skall  ge 

eleverna kunskap om. Detta enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket, 2006).

Eftersom omvärlden är i ständig förändring kräver det en kontinuerlig kompetensutveckling hos 

de pedagoger som skall undervisa i skolan, inte minst inom matematikområdet. Detta kan kopplas 

till att den kompetens som varje lärare har avspeglar sig direkt i vilka kunskaper som den enskilde 

eleven bereds med (Magne, 1998, s.138).
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2.2 Motivation

Jenner (2004, s.41) beskriver motivationen som en samverkan mellan tre olika faktorer. Den första 

handlar om motivationen som en inre faktor, den faktor som sätter igång handlandet. Man kan kalla 

denna inre faktor för handlandets drivkraft.

Den andra faktorn innefattar en målsträvan, att handlandet är riktat mot något. Målen kan vara av 

inre  karaktär:  glädje,  stolthet,  känslan  av  självförverkligande,  eller  yttre  karaktär:  höga  betyg, 

pengar, andra människors uppskattning.

Den tredje aspekten av motivation är en växelverkan mellan personens drivkraft och målen, som 

sammanhänger med personens självförtroende och om målen uppnås eller inte.

Motivationsförloppet  kan  beskrivas  på  detta  sätt:  En  inre  drivkraft  utlöser  beteenden  eller 

handlingar riktade mot vissa mål som kan vara inre eller yttre. Vare sig målen uppnås eller inte så  

blir resultatet en modifiering eller en förstärkning av den inre drivkraften.

Dagens motivationsforskning visar att hur eleverna utvecklas och lär påverkas av hur de i skolan 

uppfattar olika lärandesituationer vilka sedan bestämmer hur motivationen gentemot skolarbetet blir 

(Giota, 2002, s.84).

Att som lärare ha god insikt i detta är mycket viktigt. Det handlar både om att ta hänsyn till  

elevernas erfarenheter och till det som händer i klassrummet. Att försöka att undvika ineffektivitet 

genom att  inte lyssna på eleverna för att  eleverna skall  prestera så mycket som möjligt  kan få 

motsatt effekt. En blandning mellan elevernas egna mål och de lärandemål som finns för skolan är  

det effektivaste sättet.

I  Skolverkets  kvalitetsgranskning av matematikundervisningen (Skolverket,  2003,  s.26)  visar 

undersökningen att eleverna ansåg att för få positiva utmaningar erbjöds dem i de uppgifter de fick i 

matematik. Även repetitionsuppgifterna från tidigare skolår var något som eleverna uppfattade som 

tråkiga vilket gjorde att motivationen brast. Ahlström (2006, s.179) menar att detta kan motverkas 

genom att ge eleverna uppgifter som skall bearbetas under en längre tid. Genom detta kan både 

arbetssättet och dess ensidiga inriktning förändras. Motivationen kan i många fall ha ett samband 

med  hur  mycket  lärarens  förväntningar  på  den  enskilde  eleven  spelar  in.  Elevernas  egna 

uppfattningar om sig själva kopplas till  lärarens förväntningar och de presterar sedan efter det. 

Uppbyggandet av prestationen blir då ett samspel mellan eleven och läraren där den senare har stor 

inverkan på hur motiverad eleven blir i det aktuella ämnet (Stensmo, 1997, s.101).

Det finns mycket forskning kring begreppet motivation och i det här fallet elevers motivation 

men något som samtliga motivationsforskare idag är överens om är att elevernas motivation grundar 

sig på deras egna mål med att gå i skolan, nutida som framtida (Giota, 2002, s.288).
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2.3 Lärarens roll

Enligt Skolverket (2003) och Ahlberg (2004) är en lärare med pedagogisk kompetens en särskild 

resurs som har störst betydelse för elevernas resultat, inklusive elevers motivation, intresse och lust 

att lära sig matematik. Med pedagogisk kompetens menar man erfarenhet och kunskap i ämnet.

För att kunna utföra sina uppgifter i klassrummet och skolan framhåller Stensmo (2000, s.9) att 

en  lärare  behöver  tre  olika  typer  av  kompetenser:  ämneskompetens,  didaktisk  kompetens  och 

ledarkompetens. I ämneskompetensen lägger Stensmo en akademisk kunskap och en färdighet i 

ämnet  matematik.  Den  didaktiska  kompetensen  visar  på  lärarens  kunskap  och  färdigheter  i 

undervisningens  form,  innehåll  och  argument  för  detta.  Slutligen  menar  Stensmo  att 

ledarkompetensen är ett mått på hur väl läraren behärskar förmågan att organisera undervisningen 

utifrån elevernas behov och nationella mål, utnyttja rätt tidsplanering och skapa en bra miljö för 

lärande. En lärare med en kompetens av denna bredd ger möjlighet att skapa ett gott socialt klimat 

mellan  lärare  och  elev.  Denna  kan  skapa  trygghet  och  arbetsro  kring  lärandet  som är  viktiga 

förutsättningar för elevers motivation och deras lust att lära.

En lärare behöver vara en person som är lyhörd för sina elever och som har tilltro till  deras 

förmåga att lära matematik genom sin egen kunskap. Läraren behöver även kunna förklara bra och 

förmedla en lust till att lära, kunna få eleverna att knyta uppgifter till deras verklighet och slutligen 

kunna engagera eleverna i samtal kring detta och på så sätt kunna visa hur kunskapen används 

(Skolverket,  2003  och  Malten,  1995).  Enligt  Stensmo  (1997)  skall  en  lärare  fungera  som  en 

motivator för eleverna i klassrummet.

Genom det nya styrsystemet där det största ansvaret numera ligger på lokal nivå istället för på 

nationell  nivå  har  ett  större  ansvar  lagts  på  den  enskilde  pedagogen.  Detta  medför  att  det  är 

pedagogens tolkningar om vilka kunskaper som eleven skall  beredas med som gäller. Det finns 

dock oftast lokala planer för hur målen i kursplanen skall tolkas. Detta kan medföra att det kan 

skilja på vilken undervisning och vilka kunskaper en elev får beroende på var i landet eleven bor 

(Ahlström, 2006, s.8). För att varje pedagog skall få den kunskap som behövs för att genomföra en 

god  undervisning  krävs  kontinuerlig  kompetensutveckling.  Ansvaret  för  detta  ligger  på  rektor, 

vilken har det pedagogiska ansvaret på varje enskild enhet.
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2.4 Undervisningsmetoder

De rådande undervisningsmetoderna som finns på skolan påverkar elevernas lärande. Eleverna har 

ett behov av att förstå för att kunna känna lust inom det aktuella området. De behöver känna att de 

har erövrat tillräckligt med kunskap för att kunna få en grund som de sedan skall bygga vidare på 

och  på  detta  sätt  stärka  sin  självtillit  (Skolverket,  2003,  s.26).  Skolverket  menar  vidare  att 

uppgifterna skall ligga i nivå med den enskilde elevens förmåga och då främja motivationen för 

fortsatt lärande. Om detta inte genomförs kan eleverna få svårigheter med att lära sig de begrepp 

som är  nödvändiga  för  fortsatt  lärande  (Malmer,  2002,  s.30).  Undervisningen  måste  utgå  från 

elevernas verklighet och sedan anpassas efter de förutsättningar som de har.

Kursplanen framhåller även i ämnets syfte och roll att man i undervisningen skall sträva efter att 

arbeta mycket med kommunikativ matematik (Skolverket, 2000, s.26).

Elever som upplever att uppgifternas svårighetsgrad ligger i nivå med deras egen förmåga inom 

problemlösning  i  matematik  har  blivit  sporrade  att  efter  lösta  uppgifter  fortsätta  med  nya 

problemlösningar som de oftast letar upp själva.

Uppgifternas innehåll är även det av stor vikt för elevernas motivation. Har inte eleverna intresse 

för innehållet sätts fokus istället på själva görandet för att nå fram till det resultat efterfrågas och då 

upplever  de  oftast  arbetet  meningslöst  och  svårförståeligt.  För  att  kunna  förstå  den  abstrakta 

matematiken behöver eleverna konkreta upplevelser och sedan tillämpa dem praktiskt (Skolverket, 

2003, s.26-29).

Enligt Emanuelsson (1995) är det viktigt att börja med enkla och intressanta uppgifter för att 

motivera eleverna. De laborativa arbetsuppgifterna framhålls även de som en viktig del i försöken 

att öka elevernas intresse. Arbetet i gruppen med laborativa uppgifter ger alla eleverna möjlighet att 

delta i arbetet, diskutera problemet med varandra med sitt eget språk, ta sitt ansvar och att utveckla 

kunskap. Nämnaren betonar även att det är viktigt att placera låg- och mellanpresterande i en grupp 

och  mellan-  och  högpresterande  i  en  annan  grupp.  I  grupper  där  låg-  och  högpresterande  är 

tillsammans har det visat sig att de duktiga eleverna refererar uppgifter och blir oftast duktigare än 

de svaga eleverna.
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2.5 Elevresultaten över tid 

De nationella proven i matematik som genomfördes 2003 visar att elevers resultat i matematik har 

sjunkit. Tar man detta i jämförelse med den nationella utvärderingen som gjordes 1992 visar de 

båda likvärdiga uppgifter. Resultatet hade sjunkit med en poäng vilket inte är så stor skillnad, men 

det är dock en försämring. Båda undersökningarna visade att de lågpresterande elevernas resultat 

hade ökat medan de högpresterande hade sänkt sina resultat (Myndigheten för skolutveckling, 2007, 

s.14). Detta kan direkt kopplas till den ämnesrapport som Skolverket genomförde 2005 i vilken de 

analyserade resultaten visade att de högpresterande eleverna känner sig understimulerade på grund 

av att de inte får det stöd de behöver för att utvecklas (Ibid., s.21).  En möjlighet kan vara att de 

högpresterande  elevernas  kunskap  felvärderas.  Det  vill  säga  att  deras  begåvning  inte  är  det 

viktigaste  och  istället  måste  motivationen  ses  som  det  mest  grundläggande  för  att 

inlärningsprocessen skall fortgå (Magne, 1998, s.149).
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3. Metod

Jag har  valt  enkätundersökningen som metod och detta  för  att  kunna nå så många elever  som 

möjligt under begränsad tid. Det höga antalet svar ger mer kraft åt resultaten och möjligheten att  

kunna generalisera dessa resultat blir större. 

En annan fördel med enkäter är att man inte riskerar att omedvetet styra informanterna, som 

exempelvis vid intervjuer. Nackdelarna är att man har svårt att kunna motivera en stor grupp och 

möjligheten att kunna kontrollera om frågorna uppfattas korrekt försvinner. Detta kan leda till ett 

större bortfall i jämförelse med andra undersökningsmetoder.

Jag har använt mig av ett ostrukturerat frågeformulär (se bilaga 1 och 2) där informanterna själva 

får  formulera  sina  svar.  Dessa  frågeformulär  ger  möjlighet  till  utvecklade  och  anpassade  svar 

samtidigt  som risken  för  att  antalet  intetsägande  svar  ökar.  Informanterna  måste  vara  mycket 

motiverade för att en sådan här undersökning skall kunna fungera (Stukát, 2005, sid.43).

Jag hade även planerat att genomföra en debatt mellan elever och lärare men då tid inte fanns för 

detta var jag tyvärr tvungen att stryka debatten ur undersökningen.

3.1 Respondenter  

Jag  har  genomfört  min  undersökning  i  två  klasser  i  årskurs  nio  på  en  högstadieskola  i  södra 

Norrland. Totalt har 44 elever och två lärare deltagit i undersökningen. Dessa två klasser valdes ut 

av mig i samråd med de deltagande lärarna då det tidsmässigt passade in i deras planering. Det låga 

antalet lärare grundas på att jag ville använda mig av elever och lärare som deltar under samma 

lektioner och jämföra deras svar mot varandras. Eftersom dessa klasser endast hade två lärare inom 

matematik blev det dessa två som deltog i undersökningen. 

3.2 Procedur

Jag informerade eleverna och lärarna om mitt pågående examensarbete och om undersökningen 

som jag skulle genomföra med dem. Vidare förklarade jag vikten av att svaren från enkäterna skulle 

ligga till grund för min analys och sedermera rapportens resultat.  

Enkäterna besvarades av klasserna vid ett lektionstillfälle vardera under vilka jag var närvarande. 

Lärarna besvarade sina under planeringstid och jag fick sedan svaren skickade via mail till mig. 

Efter detta sammanställde jag svaren genom att kategorisera dem, eleverna för sig och lärarna för 

sig.    10



3.3 Forskningsetiska aspekter, validitet och reliabilitet

Det är enligt Vetenskapsrådet (2002, sid.7-14) viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekter som kan 

uppstå  när  ett  forskningsarbete  bedrivs.  De etiska principer  som gäller  för  svensk forskning är 

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  De fyra kraven 

har i detta arbete bemötts enligt följande principer.

• Informationskravet  innebär  att  man  som forskare  skall  informera  deltagaren  om dennes 

uppgift i projektet och vad som gäller för individens samverkan. Detta gjordes i samband med att 

de aktuella enkäterna skulle delas ut.

• Samtyckeskravet innebär att jag som forskare skall ha deltagarens samtycke, vilket jag fick 

av samtliga inom urvalsgruppen i god tid innan enkätundersökningen.

• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om  enskilda personer skall vara omöjliga för 

utomstående att identifiera eller komma åt. Detta har jag åsamkat genom att endast benämna 

deltagarna som eleverna eller Lärare 1 och Lärare 2.

• Nyttjandekravet  innebär  att  de uppgifter  som insamlats  för  forskningsändamålet  inte  får 

användas för andra ändamål än just den aktuella undersökningen. Detta har jag följt och även 

informerat deltagarna om.

Metodvalet,  intervjufrågorna  och  enkäten  granskades,  och  godkändes,  av  en  handledare  vid 

universitetet  innan de personliga mötena ägd rum. En sådan granskning anses enligt  Kihlström 

(2007) bidra till en ökad validitet. 

Reliabilitet i enkäter och intervjuer erhålls genom att noggrant överväga hur man uttrycker sina 

frågor samt ordval (Bryman, 2001). Jag har haft detta i åtanke när jag har sammanställt frågorna och 

anser därför att även detta har uppnåtts.
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4. Resultat

4.1 Resultat elever
 

Tabell 1: 

Vad behövs för att du skall behålla ditt intresse för matematik?

Förslag Antal
Roligt 13
Aktiv/hjälpsam lärare 7
Variation 6
Förståelse 4
Grupparbete 3
Arbetsro, Mattespel 2
Halvklass, intresse, musik, tillfredsställelse,
inga motgångar, utveckling, genomgångar

1

Tabell 2: 

Tycker du att din lärare arbetar och undervisar matematik på det, för dig, mest  

givande sättet? Om så inte är fallet, hur skulle du vilja att din lärare gjorde?

Svar Antal
Ja 39
Vet inte 1
Nej (se nedan för förslag) 4

För många genomgångar 1
Mer praktiskt arbete 1
Mer självständigt räknande 1
Mer variation 1
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Tabell 3: 

Vad tycker du är positivt respektive negativt med din mattebok? Vad tycker du i  

allmänhet om boken?

Positivt Negativt
Allmänt bra Allmänt tråkig
Bra exempel Allmänt svår 
Bra förklaringar Dryg
Bra genomgångar/introduktioner Dåliga genomgångar
Bra med uppgifter på olika nivåer, A, B & C Få bilder
Bra uppbyggnad För enkla tal
Facit finns För långa tal
Färgrik För många tal
Lärorik För tjock bok
Lättförståelig Mindre bra exempelrutor
Många bilder Skillnad i talens längd i de olika nivåerna 
Många exempel Svåra ”C-tal”
”Positivt tänk” Svårförståeliga faktasidor

Svåra inledningar av uppgifterna
Tråkiga tal
Upprepning av tal
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Tabell 4:

När  känner  du  att  du  lär  dig  mest  och  är  mest  motiverad?  D.v.s.  vilken  

undervisningsmetod passar dig bäst?

Undervisningsmetod Antal
Genomgång på tavlan 11
Boken 8
Arbetsro 5
Muntligt, roligt 4
Enskilt jobb, grupprum, verklighetsförankring 3
Fråga läraren, förståelse, veckoplanering, alla 2
Enskild genomgång, motivation, musik,
peppning, praktiskt arbete, repetitionsuppgifter

1

Vet inte 1
Eleverna har angivit mer än ett undervisningssätt som passar dem, därav det höga antalet.
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4.2 Resultat lärare

1. Hur arbetar du för att alla elever skall behålla sitt intresse för matematik?

Berätta gärna både om elever som har lätt för att ta till sig matematiska begrepp  

liksom de som har lite svårare.

Lärare 1:

• Lärarens intresse och kärlek för ämnet måste smitta av sig. Som lärare måste man tro på sitt 

ämne och på sig själv.

• Prata mycket matte, i grupp och enskilt.

• Att kunna få elevens självkänsla och självförtroende att växa i ämnet.

• Anpassa efter kunskapsnivån.

• Man måste  få  svaga  elever  att  våga  backa  tillbaka  och  börja  om  för  att  kunna  få  en 

förståelse.

• Ge mycket feedback och uppmuntran.

• Individanpassa så långt det går.

Lärare 2:

• Försöka se alla elever – prata med alla någon gång under lektionen.

• Prata mycket matte.

• Om  tid  finns  –  jobba  någon  gång/vecka  utan  bok,  endera  praktiskt  eller  med 

färdighetsträning.

• Uppmuntra, peppa och berömma.

• Lyssna in eleverna och försöka vara så flexibel så att alla skall bli så nöjda som möjligt.

• Låta eleverna hoppas över tal de redan kan räkna.
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2.  Känner  du  att  du  har  den  tid  och  de  resurser  som  behövs  för  att  kunna  
genomföra din undervisning på ett för eleverna tillfredsställande sätt?

Lärare 1:
Önskemål om mer tid och mindre grupper. Detta allena är inte lösningen på problemen med minskat 

intresse/kunskap för matematik utan i grunden är det individen som pedagog/person och dennes 

brinnande intresse och förmåga att göra ämnet levande och intressant som är viktigast.

Lärare 2:
Tiden räcker aldrig till! På grund av undervisning i andra ämnen (i detta fall NO) och handledarskap 

blir matematiken lidande. Önskemål om att hinna jobba mer utan bok.
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3. Vilken typ av lärobok använder du? Finner du att den följer kursplanerna och  

lever upp till dess mål? Vad tycker du är positivt respektive negativt med läroböcker  

och vad tror du dina elever tycker om den boken?

På hela högstadiet på denna skola använder man Matematikboken 6, X, Y, Z med tillhörande 

Bashäften, Problemlösningsbok och Fördjupningsbok.

Lärare 1:
Positivt:

• Tar upp alla områden enligt kunskapsmålen.

Negativt:

• Saknar träning/utförande av övriga mål som exempelvis analytisk förmåga, användandet av 

olika problemlösningsstrategier, öppna problem mm.

• Måste  kompletteras  med  undersökande  undervisning  (laborativ  matematik), 

problemlösningsmetoder samt mycket matteprat.

Eleverna:

• Tror att de tycker att boken är OK, att de känner sig trygga i den.

Lärare 2:
Positivt:

• Följer kursplanen ganska väl.

Negativt:

• För få faktarutor – vissa elever räknar med facit utan att förstå vad de gör.

Eleverna:

• De flesta eleverna tycker om att jobba i läroböcker och att följa en planering.

17



4. När tror du att dina elever lär sig bäst och är mest motiverade? D.v.s. vilken  

undervisningsmetod/arbetsmetod passar dem bäst och varför?

Lärare 1 Lärare 2
Arbetsro Arbetsro
Goda relationer lärare/elev Positiva förväntningar på eleverna
Lagom utmanande nivå Repetition
Lära av varandra Tydlighet vid förväntningar
Lärare som brinner för ämnet Tävlingsmoment (för vissa elever)
Se varje elev och vara lyhörd Variation
Tillåtet att ”misslyckas”
Variation, både för elev och lärare
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5. Diskussion

I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat anknutna till forskning som tidigare belysts

samt  mina  egna  slutsatser  som  jag  har  dragit  av  studien.  Jag  kommer  även  att  belysa  vilka 

didaktiska  konsekvenser  detta  kan  komma  att  få  i  min  kommande  profession  som  lärare  i 

matematik. Valet av metod med för- och nackdelar kommer även att diskuteras. Slutligen ger jag 

förslag på vidare forskning inom ämnet.

5.1 Resultatdiskussion

Under  denna  rubrik  följer  en  diskussion  med  utgångspunkt  i  det  resultat  som  studien  givit  i  

anknytning till bakgrund gällande de generella drag som jag genom undersökningen kommit fram 

till.

5.1.1 Inledande diskussion

Matematik framkallar olika känslor hos människor, positiva eller negativa. Jag tror att de positiva 

känslorna grundar sig på en förståelse och ett förtroende för ämnet medan de som har svårt för  

ämnet saknar just detta och utvecklar istället en negativ inställning till ämnet. Författarna till den 

Nationella  utvärderingen  av  grundskolan  2003  (Skolverket)  betonar  vikten  av  förståelse  hos 

eleverna. De menar att avståndet mellan de som förstår och de som inte förstår ökar med åren.  

Författarna konstaterar även, som så många andra, att de flesta elever i de tidiga skolåren har en lust 

att  lära  matematik  men  att  denna  lust  i  många  fall  minskar  eller  försvinner  helt  under  åren  i 

grundskolan. Med detta i åtanke anser jag att det är viktigt att vi som pedagoger försöker hjälpa 

eleverna att förstå och att göra ämnet roligt för att kunna skapa en lust att lära.
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5.1.2 Läraren som motivatör

Som lärare 1 har svarat är det mycket viktigt att  vi som pedagoger agerar som motivatörer för  

eleverna för att kunna optimera möjligheterna för eleverna till fortsatt lärande. Man bör visa att man 

är positiv och entusiastisk till ämnet och sitt arbete för att det förhållningssättet skall smitta av sig  

på eleverna och på så sätt höja deras motivation till ämnet (Stensmo, 1997, s.106). Har vi som lärare 

inte insikt i hur vi agerar i klassrummet kan eleverna tappa intresset och motivationen. Med detta 

menar jag att om jag som pedagog inte klarar att vidarebefordra de krav och förväntningar jag har 

på eleven kan motivationen hämmas (Giota, 2002, s.284).

Eleverna  svarar  även  de  att  de  behöver  en  aktiv  och  hjälpsam lärare  för  att  kunna  behålla 

motivationen. De vill ha en förståelse för ämnet vilket kan uppnås genom en väl engagerad lärare.

5.1.3 Det viktiga mattepratet

Båda lärarna tar upp det viktiga i att prata mycket matte, att kommunicera och diskutera matematik 

tillsammans med andra. Lärandet blir då genom språket en möjlighet för eleven att dela erfarenheter 

med andra och på så vis få nya kunskaper inom ämnet.  Att  arbetar mycket med kommunikativ 

matematik är något även kursplanen trycker på i ämnets syfte och roll i utbildningen (Skolverket, 

2000,  s.26).  En  annan  fördel  med  att  arbeta  kommunikativt  är  att  arbetssättet  även  är 

språkutvecklande (Ahlström, 2006,  s.45)  samt  att  det  gör  tänkandet  synligt.  När  eleverna löser 

matematikproblem muntligt hör de själva när resonemanget inte stämmer. Diskussionerna är även 

viktiga för att alla elever skall få en chans att känna delaktighet och vidareutvecklas.

5.1.4 Varierade undervisningsmetoder

Variation är även det ett återkommande önskemål från både lärarna och eleverna i undersökningen. 

En varierad undervisning hjälper eleverna att behålla intresset och motivationen. Undervisningen 

kan varieras med praktiska övningar vilket är en del i arbetet  för att kunna tillgodose elevernas 

olika inlärningsstilar och på så vis kunna undvika de ensidiga arbetsformer som ofta förekommer 

(Skolverket, 2003, s.30).
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5.1.5  Vardagsknuten matematik

Några elever efterfrågar en verklighetsanknytning i uppgifterna, att de lätt skall kunna kopplas till 

elevernas vardag. Uppgifterna som eleverna får bör vara av sådan art att de förstår varför kunskapen 

som de erövrar är viktig. Även förståelsen hur de kan dra paralleller mellan abstrakta matematiska 

begrepp och den mer konkreta vardagsmatematiken är viktig (Skolverket, 2003, s.30).

Det är viktigt att ämnet framställs på ett sätt som känns intressant och nära för eleverna (Giota, 

2002, s.285). 

Lärarna strävar efter att lägga undervisningen på en sådan nivå att varje elev känner att den har 

en möjlighet att klara av uppgiften och på så sätt känner sig motiverad. Även eleverna anger detta 

som en del i arbetet med att kunna behålla intresset för ämnet. Eleverna når störst tillfredsställelse 

när svårighetsgraden för dem är realistisk (Magne, 1998, s.73).

5.1.6 Feedback

 
Båda  lärarna  i  undersökningen  menar  att  det  är  mycket  viktigt  att  ge  eleverna  feedback,  att 

uppmuntra,  berömma  och  peppa.  Trots  detta  är  det  endast  en  elev  som tar  upp  detta  som en 

bidragande orsak till att motivationen stärks. Att uppmärksamma en enskild elevs prestationer kan 

fungera som en förstärkning och verka prestationshöjande för eleven. Känslan av att bli sedd och av 

tillfredsställelsen över en avklarad uppgift ger eleven en insikt om att den utförda ansträngningen 

vid lösandet av uppgiften var värdefull (Stensmo, 1997, s.104).
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5.1.7 Boken som stöd i undervisningen

Enkätfrågorna kring den aktuella lärobok som används gav ungefär lika många varianter av svar 

som det fanns deltagande elever i undersökningen. I efterhand ser jag att denna fråga inte var direkt 

relevant i detta sammanhang. I stort ansåg hälften av eleverna att den var bra medan den andra 

hälften tyckte att den var dålig. Båda lärarna trodde att eleverna var nöjda med boken och lärare 1 

trodde även att eleverna kände sig trygga med den. 

I sin kritik till läroboken tar lärare 1 upp att boken saknar träning av övriga mål, som exempelvis  

analytisk förmåga och användandet av olika problemlösningsstrategier, vilket leder till att  man hela 

tiden måste ha en kompletterande undervisning. Det positiva som tas upp av båda lärarna är att 

boken följer kursplanen ganska väl och att den tar upp alla områden enligt kunskapsmålen.  De 

påpekar ändå att vi skall akta oss för att lita på att läroboken alltid följer alla delar av Läroplanen 

och kursplanerna och detta kan vi se i lärarnas kritik till läroboken. 

5.1.8 Finns den tid som behövs?

Båda lärarna i undersökningen efterfrågar mer tid till ämnet. I lärare 2:s fall handlar det mycket om 

handledning i  andra tidskrävande ämnen och detta  kan då ses som en prioriteringsfråga.  Tiden 

kanske  finns  men  läggs  på  annan  planering  eftersom det  i  matematik  finns  en  väl  fungerande 

lärobok som i de flesta fall följer och lever upp till kursplanens mål. Jag kan tänka mig att det i 

vissa fall förekommer en viss bekvämlighet och att man därför lätt fastnar i läroboken.

Tid  är  en  resurs  som  blir  otroligt  viktig  om  man  använder  den  rätt.  Inom  skolan  och 

undervisningen är resursfrågan alltid ett aktuellt ämne. Oavsett vilken typ av resurs som diskuteras 

så gäller det att tillhandahålla de resurser som finns att tillgå på bästa sätt för att ha en möjlighet att  

skapa en miljö för lärande (Skolverket, 2003, s.34).

Det  är  i  grunden upp till  politiker  och skolledning att  skapa  gynnsamma förutsättningar  för 

lärarna som i sin tur då kan ge eleverna den undervisning de behöver för att känna lusten att lära 

(Skolverket, 2003, s.54).
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5.2 Didaktiska konsekvenser och egna slutsatser

Under  denna  rubrik  följer  de  didaktiska  konsekvenser  som  jag  har  kommit  fram  till  i  min 

undersökning. Jag kommer att diskutera och motivera mina tankar relaterat  till  bakgrunden och 

resultatet av studien.

5.2.1 Läraren som motivatör

Att som pedagog försöka undervisa elever i ett ämne som man inte tycker om eller känner något för 

är i princip lönlöst. Eleverna känner av lärarens inställning vilket oftast smittar av sig på dem. Detta 

blir då en ond cirkel då omotiverade och oengagerade elever inte gör undervisningen lättare för den 

pedagog som redan har en negativ inställning till ämnet. Det går bara runt, runt och det ena ger det  

andra och slutligen blir situationen ohållbar. Man får absolut inte förringa lärarens inställning till  

ämnet utan istället lyfta fram den som en mycket viktig del i arbetet med att få eleverna motiverade 

och engagerade. 

5.2.2 Det viktiga mattepratet

Att  inte  utnyttja  möjligheten  till  att  prata  mycket  matte  med  eleverna  kan  få  förödande 

konsekvenser. Som vi sett i undersökningen eftersträvar lärare och efterfrågar elever just detta, att få 

samtala mycket kring matte. Av egen erfarenhet vet jag att många elever förstår bättre när de får  

höra diskussionen muntligt kring en uppgift. Gör man inte detta finns risken att man tappar en del 

elever på vägen mot lösningen. Att bara presentera en lösning utan vidare förklaringar kan istället 

göra eleven mer förvirrad. 

En genomgång på tavlan med en kort förklaring är inte heller alltid det mest ultimata. Går det för 

fort hänger inte alla med och de känner sig inte delaktiga på rätt sätt. Många kan ropa svaren rakt ut  

och det gör att de som inte har hunnit med känner sig ännu mer ofullständiga och motivationen 

sviktar.

Det gäller alltså att tänka på att försöka att samtala om och diskutera kring matte så ofta som 

möjligt. Låt gärna eleverna sväva iväg om det ändå känns som en givande diskussion. Man skall 

inte rätta en elev som försöker diskutera sig fram till en lösning även om det, till en början, verkar 

vara fel tankegångar. Får eleven höra sina egna resonemang kan det resultera i att eleven rättar sig 

själv och slutligen kommer fram till rätt resultat.  
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5.2.3 Varierade undervisningsmetoder

En  alltför  enformig  undervisning  kommer  att  resultera  i  uttråkade  och  omotiverade  elever. 

Eftersom alla elever är olika och har olika krav på sin undervisning måste vi som pedagoger försöka 

att tillgodose dem alla. Ett sätt är att anpassa undervisningsformerna efter den aktuella gruppen och 

deras önskemål.  Man kommer inte att  kunna göra alla elever nöjda varje gång, men genom en 

varierad undervisning kommer eleverna att kunna känna sig nöjda med jämna mellanrum. 

För att detta skall kunna fungera på ett effektivt sätt gäller det att man som pedagog är lyhörd 

och lyssnar in alla elever och deras behov. Det är inte alltid lätt eftersom alla elever inte alltid vet  

vad de egentligen vill ha eller behöver. I sådana fall är det tidigare nämnda mattepratet ofta effektivt 

eftersom  man  i  sådana  diskussioner  kan  utläsa  hur  den  aktuella  eleven  tänker  och  vad  som 

eventuellt behövs för att få en vidare förståelse. 

Jag är helt övertygad om att jag i min framtida undervisning kommer att ha elever som sitter och 

suckar för att det är tråkigt eller att de inte förstår och då gäller det att försöka fånga in dessa och 

vända undervisningen till något intressant och roligt. Att plocka ut dessa elever och försöka göra 

något annat med dem, exempelvis något praktiskt arbete kan få dem att hitta motivationen igen och 

glädjen för  att  lära  sig  mer återkommer.  Det  behövs oftast  inte  så  mycket  för  att  kunna fånga 

eleverna igen, men det gäller att hinna se det i tid. 

5.2.4 Vardagsknuten matematik

En vanlig fundering som eleverna brukar ha gällande matematikundervisningen är varför de skall 

lära sig de olika momenten. Det gäller då att försöka verklighetsförankra de aktuella uppgifterna 

och  göra  dem till  något  som eleverna  kan  knyta  till  sin  egen  vardag.  Att  försöka  förklara  att  

matematiken  finns  i  mycket  som eleverna  kommer  att  ha  kontakt  med  i  sitt  framtida  liv,  att  

matematiken är en viktig del i deras förståelse för hur det mesta fungerar i samhället. 

Får  eleverna  denna  förståelse  blir  det  lättare  att  motivera  dem till  varför  de  skall  lära  sig 

eventuellt svåra uppgifter och uppgifter som vid det aktuella tillfället känns meningslösa. 

Kan man inte göra det ovanstående kommer matematiken att kännas svår och otillgänglig för 

många elever. Att som elev sitta och lösa uppgift efter uppgift utan att ha fått förklarat för sig varför 

denna kunskap är viktig gör att motivationen sjunker och engagemanget avtar. Denna inställning är 

något som väldigt ofta kan smitta av sig på andra elever och vid slutet av lektionen finns risken för 

att man har flertalet elever som sitter och gör något helt annat än att räkna matte.

Har eleven ett intresse för något blir det lättare att uppnå motivation och de kunskaper som man vill 
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förmedla  blir  mer  mottagliga  för  eleven.  Att  försöka  utgå  från  varje  elevs  behov,  känslor  och 

erfarenheter är en bra grund i en vardagsknuten undervisning. Likväl är det viktigt att visa eleven att 

man har ett intresse för det man skall undervisa om och kanske ta några exempel från min egen 

vardag som pedagog. Detta skapar en god lärandemiljö och eleverna känner trygghet i det de skall 

lära och får tilltro till mig som pedagog.

5.2.5 Feedback

I undersökningen var det endast en elev som uppgav att denne behövde feedback för att kunna 

behålla  sin motivation,  men jag är  ganska övertygad om att  det  är  merparten av eleverna som 

behöver  detta.  Om resultatet  blivit  på  detta  sätt  på  grund  av  att  den  aktuella  eleven  inte  fått  

tillräckligt med feedback medan de andra har fått det eller om de övriga inte alls tänkt på detta skall  

jag låta vara osagt. 

Feedback  är  mycket  viktig,  både  konstruktiv  och  berömmande,  för  att  eleverna  skall  få 

möjligheten till ett fortsatt lärande. Får de inte denna kan det resultera i en stagnation i både lärandet 

och motivationen. Det gäller alltså att som pedagog alltid försöka ge respons till eleverna och jag 

tror personligen inte att man kan ge eleverna för mycket uppmärksamhet och respons utan det är 

snarare tvärtom, att man lägger för lite tid till detta. 

5.2.6 Boken som stöd i undervisningen

I  min  undersökning  var  båda  lärarna  relativt  nöjda  med  läroboken  och  anser  att  den  följer 

kursplanen ganska väl. Jag kan inte uttala mig om detta då jag inte har undersökt huruvida detta 

stämmer. Jag kommer dock att vara vaksam i min framtida undervisning angående frågan om i 

vilken  utsträckning  det  aktuella  kapitlet  i  boken  svarar  mot  kursplanens  mål  och  eventuellt 

komplettera i de fall där det behövs. 

Enligt den gällande läroplanen, Lpo 94, skall det inte enbart vara fokus på rätt svar utan det är 

processen för att komma dit som är viktigast (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.19), vilket 

lärare 2 antyder att läroboken inte riktigt lever upp till.  Denne menar att det finns en risk för att  

eleverna jobbar i läroboken med hjälp av facit utan att riktigt förstå vad de gör. Boken skall ses som 

en del i undervisningen och får inte vara det som styr de övriga arbetsformerna. För att uppnå ett 

intresse och få eleverna motiverade under lektionerna tror jag på ett varierat arbetssätt både när det 

gäller  konkret  material  liksom olika  arbetsformer.  Jag  tror  inte  på  att  låta  läroböckerna  styra 

undervisningen och enbart låta eleverna sitta och räkna enskilt om eleverna skall ha en möjlighet att 

nå målen (Ahlström, 2006, s.16).    25



5.2.7 Finns den tid som behövs?

Jag har under min studietid och under mina perioder av vikariat förstått att brist på tid är en mycket 

bidragande orsak till att många elever tappar motivation i ämnet. Att som lärare inte kunna känna 

sig tillfredsställd med sin undervisning och samtidigt veta att det inte beror på mig eller på eleverna 

utan på den ständiga avsaknaden av tillräckligt med tid måste vara ett stort orosmoment. 

Tid och resurser är ständigt ett aktuellt diskussionsämne och det förekommer såväl i vår vardag 

som i arbetslivet att tiden inte räcker till. Ofta handlar det om prioriteringar, något som lärare 2 

påpekar. 

Efter att ha tagit del av min egen undersökning och även läst vad aktuell forskning säger om det 

viktiga i att använda sig av en varierad undervisning hoppas jag att jag i min kommande profession 

kommer att ha tillgång till den tid som behövs för att kunna genomföra densamma. Detta för att  

försöka hålla elevernas motivation vid liv inom matematiken. Jag känner ändå en viss oro för att  

eventuellt andra ämnen måste åsidosättas för att kunna klara av detta eftersom jag anser att alla 

skolans ämnen är lika viktiga och har alla sina mål som måste uppnås. 

Mitt  mål  är  att  kunna  kombinera  mina  ämnen  på  ett  sådant  sätt  att  jag  kan  känna  en 

tillfredsställelse över vad jag har lyckats med när det gäller planering och undervisning, men jag är  

medveten om att det kan bli svårt. 

 

5.2.8 Slutdiskussion

Enligt min egen åsikt har denna undersökning inte kommit fram till något nytt och revolutionerande 

utan den har istället bekräftat det jag redan läst i tidigare forskning; att alla elever är i behov av både 

inre och yttre stimulans för att nå motivation. 

Eftersom alla elever är olika har de även olika krav på hur just deras motivation skall behållas 

eller  ökas.  Det gäller  alltså att  på bästa möjliga sätt  försöka att  tillmötesgå alla elever  utan att  

åsidosätta några. 

Jag  tycker  att  det  är  intressant  att  både  lärare  och  elever  oftast  efterfrågar  samma 

undervisningsmetoder när det gäller  att  behålla motivationen,  men att  det i  praktiken ändå inte 

fungerar. Insikten finns hos båda parterna men på något sätt går det inte att genomföra. Vad beror 

det på?

Är  det  den  tidigare  nämnda  tidsbristen  som  påverkar  planeringen,  som  i  sin  tur  påverkar 

undervisningen negativt, vilket gör eleverna omotiverade?

Eller är det föräldrarnas inställning och erfarenhet av ämnet som smittat av sig på eleverna?

Handlar det om en resursfråga, att det saknas resurser till detta?    26



Spelar dagens ”En skola för alla” någon roll i denna problematik?

Jag kommer inte att kunna leverera ett svar på detta efter denna undersökning och jag är inte 

säker  på  om man någonsin  kommer  att  få  ett  klart  svar  på  denna fråga.  Eleverna  kommer  att 

fortsätta att vara olika individer med olika behov och detta gör att det aldrig kommer att gå att 

utforma en mall över hur det skall vara, hur den ultimata undervisningsmetoden skall genomföras. 

Vi måste hela tiden anpassa oss efter vår elevgrupp och försöka tillfredsställa alla individers behov 

för att kunna hjälpa dem att behålla eller öka sin motivation när det gäller matematiken som ämne. 

5.3 Metoddiskussion

En kvalitativ metod, som har använts i denna undersökning, ansåg jag vara den bästa då jag ville få  

kunskap om vad respondenterna hade för upplevelser av matematik och motivation och även hur de 

två lärarna motiverade eleverna på bästa sätt. Det är inte alltid så lätt att besvara den här typen av 

frågor  och  de  kräver  ofta  en  del  eftertanke  och  tid.  På  grund  av  detta  gjorde  jag  en 

enkätundersökning för att möjliggöra för respondenterna att i lugn och ro formulera sina svar.

Ett problem med detta kan vara att respondenterna lämnar färdiga svar som jag inte har kunnat 

ställa efterfrågor till. Ett sätt att lösa det problemet hade kunnat vara att jag istället gjort intervjuer  

med de inblandade eller observerat dem under en tid, men tiden som jag hade till förfogande räckte 

tyvärr inte till. 

Jag var lite orolig över att eleverna endast skulle lämna korta och knapphändiga svar på mina 

frågor,  men  den  oron  var  obefogad.  De  flesta  elever  svarade  istället  mycket  innehållsrikt  och 

lättförståeligt och jag känner att min undersökning varit givande. 

5.4 Förslag till vidare forskning

Eftersom varken jag eller många andra har lyckats komma fram till något revolutionerande svar i 

denna fråga kommer den att fortsätta att vara aktuell en tid framöver.  En mycket intressant vinkling 

av detta ämne vore om det fanns möjlighet till att undersöka hur elevers motivation påverkas om 

läraren hade all den tid som behövdes till sitt förfogande. Att jämföra en och samma lärare och dess  

elever när det finns tillräckligt med planeringstid och när avsaknaden av den är stor.  Jag inser att  

detta är näst intill omöjligt att genomföra eftersom det skulle ta för mycket tid och resurser från 

andra ämnen. Skulle man ändå på något sätt lyckas med detta tror jag att man kan komma fram till 

ett av många svar på den ständigt aktuella frågan: Varför sviktar elevers intresse för matematiken i 

de högre åldrarna?   27 
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Bilaga 1 

Frågor Lärare

1. Hur arbetar du för att alla elever skall behålla sitt intresse för 
matematik? Berätta gärna både om elever som har lätt 

för att ta till sig matematiska begrepp liksom de som har 
lite svårare.

2. Känner du att du har den tid och de resurser som behövs för 
att kunna genomföra din undervisning på ett för eleverna 
tillfredsställande sätt?

3. Vilken typ av lärobok använder du? Finner du att den följer 
kursplanerna och lever upp till dess mål? Vad tycker du 

är positivt respektive negativt med läroböcker och vad tror 
du dina elever tycker om den boken?

4. När tror du att dina elever lär sig bäst och är som mest 
motiverade? D.v.s. vilken undervisnings/arbetsmetod 

passar dem bäst och varför?

30



Bilaga 2 

Frågor Elev

1. Vad behövs för att du skall behålla ditt intresse för 
matematik? 

2. Tycker du att din lärare arbetar och undervisar matematik på 
det, för dig, mest givande sättet? Om så inte är fallet, hur 
skulle du vilja att din lärare gjorde?

3. Vad tycker du är positivt respektive negativt med din 
mattebok? Vad tycker du i allmänhet om boken?

4. När känner du att du lär dig mest och är mest motiverad? 
D.v.s. vilken undervisningsmetod passar dig bäst?
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