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Motivation i matematikundervisningen:  

En studie om lärares attityder till att inkludera matematikens historia  i 

undervisningen 

 

Motivation in mathematics education: 

A study of teachers' attitudes to include the history of mathematics in education 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare arbetar för kunna väcka 

elevernas intresse för matematik. Även användningen av matematikens historia i 

matematikundervisningen belyses i detta arbete. Jag visar i mitt arbete hur 

matematikens historia kan användas, och varför den ändå inte användas. Kvalitativt 

arbetssätt valdes där tre olika lärare observerades och intervjuades. Resultaten visar att 

lärarna försöker knyta matematiken till elevernas vardag och sätta matematiken i ett 

sammanhang. Lärarna förstärker elevernas inre och yttre motivation till ämnet genom 

att skapa intressanta lektioner där eleverna tycker att det är roligt att komma till 

lektionerna där det finns en  trygg miljö som gynnar  elevernas lärande. Trots att 

forskaren visar att användningen av matematikens historia motiverar eleverna mot 

ämnet är den begränsad i de svenska skolorna. 

 

Abstrakt 
The purpose of the study is to investigate how high school math  teachers work to 

motivate the students' towards mathematics. The use of mathematics history in 

mathematics education is also highlighted in this work. In my study, I show how the 

history of mathematics can be used, and why it is still not used. Qualitative working 

methods were chosen where three different teachers were observed and interviewed. 

The results showed that teachers try to tie the math to the students' everyday lives and 

put the math into context. The teachers reinforce the students 'inner and outer 

motivation to the subject by creating interesting lessons where the students find it fun to 

attend these lessons in a safe environment that enhances students' learning. Although the 

researcher shows that the use of mathematical history motivates students towards the 

subject, it is limited in Swedish schools. 

 

Nyckelord 
Matematikens  historia, motivation, variation, matematikundervisning. 
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1. Inledning 
Vår värld är en produkt av tusentals historiska processer som kan vara viktiga att förstå 

för att veta varför vi ibland gör som vi gör. I matematikens historia finns det 

beskrivningar om hur allt från idéer till teorier och begrepp uppstått och utvecklats 

genom historien. Begreppet och användningen av algebra kan spåras till långt före 780-

talet (Thompson m.fl.1994). På den tiden var det nödvändigt för civilisationerna att hitta 

enkla matematiska metoder för att lösa vardagliga situationer. Exempelvis var den 

babyloniske köpmannen tvungen att räkna ut den vinst hans kulle få av att sälja en säck 

med korn. Detta utgör grunden för andragradsekvationer, Pythagoras sats och 

kvadratrötter – Matematiska formler som elever arbetar med idag.  

 

Att spela spel har man gjort i alla tider och tidigt började man spela om en insats. Spelet 

i sig var sällan ett problem men ibland uppstod frågan om hur potten skulle fördelas. 

Anta att två spelare spelar krona eller klave. De båda spelarna satsar lika mycket och 

bestämmer att den som först vinner fyra gånger skall få hela potten. Av någon anledning 

avbryts spelet vid ställningen 2-1. Hur skulle nu potten fördelas? Detta är ett exempel på 

ett matematiskt problem som uppstått i en vardaglig situation i 1600-talets Frankrike 

(Tengstrand 2015).  

 

Sannolikhetslära och statistik är ett centralt innehåll i kursplanen för matematik vilket 

har sina rötter i hasardspel och dobbel - spel som funnits i årtusenden (Tengstrand 

2015). Matematik är ett av de ämnen som är svårast att motivera elever till lärande och 

våra elevers resultat i ämnet sjunker ständig. Ett inkluderande av ett historiskt 

perspektiv i matematikundervisningen skulle leda till förståelse och motivation i ämnet 

(Skolverket, 2011b). Men använder sig verksamma lärare sig av denna 

motivationsfaktor i undervisningen? 

 

1.1. Problemformulering  

På grund av den internationella konkurrensen i den nya globala världen behöver varje 

nation mer begåvade människor som kan modellera, beslutsfatta och hantera data. För 

att kunna förvärva dessa färdigheter behöver vi uppfatta vikten av matematik (Yasar 

m.fl. 2014). Dock finns det en brist på skolelevers intresse och engagemang i att lära sig 

matematik (Nyman & Kilhamn 2014). Internationella studier visar att matematiken är 

ett av de ämnen där svenska elever får vikande resultat (Skolverket 2009). I USA är de 

som inte läser kurser i matematik på avancerad nivå runt 10% av eleverna i årskurs 9 

(Hyde m.fl. 2017). Det uttrycks även ofta att en lärare lär sina elever att räkna och 

skriva, men eleverna är ändå dåliga på detta eftersom “Man kan leda hästarna till 

vattenhålet men inte tvinga dem att dricka” (Egidius 2005, s.17).  Att förstå vad som 

motiverar elever är viktigt, inte endast för kvaliteten på undervisningen och inlärning, 

utan även för elevens framtida karriärval (Winberg 2011).  

 

Skolinspektionen gjorde år 2009 en granskning av matematikundervisningen i 

 årskurser 3, 5 och 9  där nationella prov genomförs av i 10 kommuner på 23 skolor. Det 

visade sig att det vanligaste arbetssättet i klassrummen var att eleverna arbetade enskilt 

med matematiken eller i en liten grupp där läroboken styrde undervisningen. Denna 

undervisningsstil ger inte eleverna möjlighet att öva på sin problemlösningsförmåga 

(Skolinspektionen 2009).  Det innebär att variation i undervisningsmetoder blir “A 

necessary component in teaching in order for students to notice what is to be learned” 

(Kullberg m.fl. 2017, s.559). Här bör lärare ta reda på de nödvändiga förutsättningarna 

för inlärning i specifika fall. Det vill säga att förstå vad eleverna möjligen kan lära sig 
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med en specifik lektionsplanering, samt att förstå varför eleverna lär sig med en viss 

planering men inte med en annan (Kullberg m.fl. 2017).  

 

Skolinspektionen har genomfört ytterligare en granskning av matematikundervisningens 

kvalitet på gymnasienivå i 49 kommuner och 55 gymnasieskolor. I granskningen har 

Skolinspektionen fokuserat på undervisningen i Matematik A eftersom kursen  ingår i 

alla program på gymnasiet. Undersökningen har som syfte att ta reda på om 

matematikundervisningen varieras för att främja elevernas kunskapsutveckling i 

matematiken. Granskningen visar att det finns en tradition i hur en matematiklärare 

bedriver sin undervisning. Traditionellt sett brukar lektionstiden delas i två delar. 

Lektioner startar ofta med en inledande genomgång av ett matematiskt moment vilket 

sedan följs av enskilt arbete. Under lektionerna finns begränsat utrymme för 

gemensamma samtal om matematiska fenomen samt att få chans att arbeta med 

sammanhang i utbildningen.  Det dominerande arbetssättet är att elever mekaniskt 

 räknar i läroboken medan läraren går runt och hjälper eleverna med uppgifterna. Många 

elever är understimulerade och säger att ämnet är tråkigt och det inte finns variation i 

undervisningen (Skolinspektion 2010). 

 

Skolverket har även undersökt kvaliteten på matematikundervisningen. Undersökningen 

har skett i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i 40 

kommuner i Sverige och med 16 huvudmän för fristående skolor. Granskningen visade 

att variation var viktigt för att upprätthålla motivationen i klassen. Det kan bero på att 

huvuddelen av undervisningen i matematik består av mekaniskt räknande. Eleverna 

känner ofta att undervisningen är enformig vilket leder till att de tappar lust och 

motivation att lära sig matematik (Skolverket 2003). Variationen i 

matematikundervisning uttrycks även i styrdokumenten där det i den nuvarande 

läroplanen Lgy 11 står att: “Läraren ska låta eleverna pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer“ (Skolverket 2011a, s.13).     

 

Att inkludera matematikens historia i undervisningen kan betraktas som ett sätt att 

variera undervisningen. Det kan göra matematikundervisningen levande och kan skapa 

nyfikenhet till ämnet, enligt kommentarmaterialet till Lgy11. Elevernas motivation till 

ämnet kan främjas genom en varierad undervisning med historiska inslag. Ett exempel 

på detta är att studera ett matematiskt problem som handlar om historiska upptäckter av 

ett matematiskt samband eller historiskt begrepp som kan tas upp i 

matematikundervisningen (Skolverket, 2011b).  

 

I detta arbete studeras hur matematiklärare kan bedriva undervisning för att skapa 

motivation i klassrummet. Läsaren kommer bekanta sig med de olika argument som står 

för och emot en matematikundervisning som innehåller historiska inslag Läsaren 

kommer även introduceras i hur en sådan undervisning kan bedrivas i klassrummet. 
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1.2. Syfte och frågeställningar  

Det här arbetet handlar om hur verksamma matematiklärare i sin undervisning kan 

motivera elever till matematikämnet. Undersökningens huvudsakliga syfte är att se hur 

matematiklärare kan individualisera och berika ämnet så att det gynnar eleverns 

inlärning och motivation. Att kunna väcka elevernas intresse för matematik är 

avgörande för en lyckad undervisning. Syftet är även att undersöka de metoder som 

gymnasielärare kan använda i matematikundervisning för att motivera elever att 

intressera sig för, och lära sig matematik. Även användningen av matematikens historia 

i matematikundervisningen belyses i detta arbete. Undersökningen förväntas att komma 

fram till hur matematikens historia kan användas, och varför den ska användas och 

varför den inte används i praktiken.  

I arbetet ska följande frågeställningar besvaras utifrån lärarperspektiv och observatör 

perspektiv : 

• Vilka metoder använder matematiklärare sig av för att motivera sina elever? 

• Vilka mål ligger bakom användningen av matematikens historia i 

undervisningen? 

• Vilka metoder väljer matematiklärare för att införliva matematikens historia i sin 

undervisning? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras en bakgrund och tidigare forskning som handlar om 

motivationen i allmänhet och kopplat till matematikämnet. Dessutom diskuteras olika 

forskning som handlar om hur matematikundervisning ska bedrivas och den möjlighet 

som finns att integrera matematikens historia som en metod för att motivera eleverna.  

  

2.1. Motivation och matematik 

En definition av begreppet motivation introduceras här samt en förklaring till vad inre 

och yttre motivation innebär. Dessutom presenteras en redogörelse till lärarens roll i att 

engagera elever i matematik. 

 

2.1.1. Vad innebär motivation? 

Psykologer, filosofer, föräldrar, lärare och elever vill veta och förstå frågan “why do we 

do the things we do?” (Sansone & Harackiewicz 2000 s. xvii). Svaret kan vara 

motivation vilket Magne (1998) och Deci & Ryan (2000) definierar som en vilja att 

göra något. En annan definition till motivation är “the process whereby goal- directed 

activity is instigated and sustained” (Pintrich m.fl. 2010, s.4). Det beskrivs också som 

något som stimulerar personer till att nå ett önskat mål för att personen blir motiverad 

på grund av ett behov eller en önskan att uppnå ett specifikt resultat (Sansone & 

Harackiewicz 2000). En individ som inte känner någon drivkraft eller inspiration att 

agera karakteriseras sålunda som omotiverad (Deci & Ryan, 2000).  

 

I inlärning- och undervisningssammanhang anser Mubeen & Reid (2014) att 

motivationsnivån är svår att mäta på grund av att lärare inte konkret kan se 

motivationen. Läraren får istället leta efter beetenden som kan kopplas till motivationen 

hos en elev och visar om motivationen är hög eller låg. Läraren kan identifiera de elever 

som är motiverade, eftersom deras arbete präglas av engagemang och entusiasm. På 

samma sätt finns det elever som saknar motivation på grund av att de inte möter sina 

behov för det verkliga livet. Men när aktiviteterna i klassrummet möjliggör 

tillfredsställelse för studentens behov kan även en omotiverad elev bli motiverad och 

engagera sig aktivt i lärandeprocessen. 

 
2.1.2 Inre och yttre motivation 

Deci & Ryan (2000) skiljer mellan två olika typer av motivation baserat på olika 

orsaker eller mål som ger upphov till en åtgärd, alltså inre och yttre motivation. Inre 

motivation innebär att man gör en aktivitet på grund av att det ger tillfredsställelse i 

stunden snarare än för någon följdkonsekvens skull. Det är större chans att en person är 

motiverad till att handla eftersom det i stunden är kul eller för att det är en utmaning, än 

på grund av yttre tryck eller belöningar. Även om inre motivation är en viktig typ av 

motivation finns det aktiviteter som människor gör trots att de inte drivs av inre 

motivation. Att drivas av inre motivation blir alltmer begränsat senare i livet på grund 

av sociala krav och roller. De sociala kraven och rollerna kräver att enskilda personer 

tar ansvar för att göra icke intressanta uppgifter. I skolor förefaller det av den 

anledningen att ju högre eleven kommer i utbildningen desto mindre drivs de av inre 

motivation.  

 

Yttre motivation innebär att aktiviteten görs för att uppnå ett visst resultat. Till exempel 

kan en elev göra sina läxor av den anledningen att hen är rädd för föräldrarnas straff. Då 

är elevene exteriört motiverad eftersom läxan görs i syftet att undvika straffet. På 
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samma sätt drivs den elev som gör läxan för att hen anser att det är värdefullt för sin 

valda karriär är också exteriört motiverad. Hen gör det för sina belöningar snarare än för 

att hen tycker att läxor är intressanta (Deci & Ryan 2000). 
 
2.1.3. Lärarens roll i att engagera elever i matematik 

I engelskan skiljer man mellan begreppet teaching och learning vilket är en bra 

distinktion enligt Egidius (2005). Att ha undervisat eleverna betyder inte nödvändigtvis 

att eleverna har lärt sig något. Lärare är “Personer som engagerar sig i andras lärande 

och som utformar den rollen olika beroende på uppgifterna” ( Egidius 2005, s.18).  

 

I detta sammanhang nämns begreppet lärande vilket avser alla personer som håller på 

att lära sig någonting. Detta omfattar förskolebarn, elever i skolan, studenter och även 

vuxna som vill komplettera sitt vetande och sin förmåga. Detta begrepp har blivit viktigt 

eftersom människor lever i det lärande samhället där de lär sig hela tiden. Användning 

av detta ord har lett till att lärare får mer än rollen att endast undervisa genom att 

överföra kunskap från lärobok eftersom “Pedagogik är inte att fylla ett ämbar utan att 

tända en eld” (Egidius 2005, s.18).  

 

För att kunna förverkliga lärandet finns två villkor där en av dessa åtminstone bör 

uppfyllas: det första är att den lärande ska använda sig av det hen håller på att lära sig. 

Det andra villkoret är att det man lär sig ska vara stimulerande och berikande (ibid). 

Mubeen & Reid (2014) redogör att lärarens uppgift är att undervisa eleven utifrån 

läroplanens krav samt göra det möjligt för sina elever att klara alla nödvändiga prov . 

Lärarna har ofta väldigt lite frihet att forma det de lär ut och i själva verket påverka hur 

de lär ut det. Eleverna har ett begränsat minne som inte kan ta emot all information som 

introduceras i undervisningen. Detta innebär att det är viktigt att presentera materialet 

på ett tankeväckande och spännande sätt för att utveckla och stimulera intresse 

(Boström & Svantesson 2007).  

 

Lärarens  roll är att engagera eleverna vilket också syns i styrdokument. Lärare ska 

stärka elevernas självförtroende och deras vilja att lära sig. Dessutom stimulerar, 

handleder och stödjer lärare sina elevers lärande. Läraren ska också organisera sitt 

arbete på ett sätt som kan gynna elevens lärande och stimulera eleven till att utveckla 

hela sin förmåga genom att uppleva att kunskapen som meningsfull (Skolverket 2011a). 

En lärare kan också  skapa en relation till eleverna där läraren får elevernas förtroende. 

Detta eftersom lärares sätt att bemöta sina eleverna kan påverka elevernas motivation 

till ämnet, både positivt och negativt (Boström & Svantesson 2007).  

 

I sin avhandling fokuserar Wæge (2007) på elevens motivation att lära sig matematik. I 

Wæges studie har sju elever på ett gymnasium med åldern 16 år medverkat för att få 

insikt i hur elever blir motiverade för att lära sig matematik. Avsikten med studien är att 

se relationen mellan elevernas motivation och matematikundervisningen. Resultatet 

visar att val av undervisningsupplägg påverkar elevernas motivation. Exempelvis att 

variera med att jobba med ett projekt eller öppna uppdrag. 

 

En annan studie genomfördes i Holland av De Witte och Van Klaveren (2014). Studiens 

data är tagen från Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) år 

2003. I synnerhet användes data om matematiska prestationer för holländska elever som 

går deras andra år på gymnasiet. I studien undersöks vilken form av 

undervisningsaktiviteter som maximerar elevernas prestation. Genom studien studeras 

två undervisningsmodeller. Den första modellen representerar en situation där lärare 



  
 

6 

antar en optimal undervisningsstil för varje enskild elev. Den andra modellen 

representerar den situation där lärare antar en optimal undervisningsstil för den 

genomsnittliga studenten i klassen. Resultatet tyder på att antagandet av en optimal 

undervisningsstil för den genomsnittliga studenten sannolikt inte är den mest effektiva 

undervisningsstilen. Särskilt inte för de klasserna med en heterogen 

elevsammansättning. Eleverna skiljer sig mer från den genomsnittliga studenten, både i 

prestation och i behov, när klasserna är heterogena. Detta resultat kan spegla den höga 

etniska och sociala segregationen i nederländsk utbildning som är väl dokumenterad. 

 

Även klassrumsmiljön har inverkan på hur läraren motiverar sina elever. Genom att 

lärare skapar en trygg miljö i klassrummet kan eleverna känna sig trygga vilket påverkar 

deras prestation  (Stensmo 2008). Miljöns inverkan betonas tydligt i Lgy 11 där det står 

att alla som arbetar i skolan “ska samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande” (Skolverket 2011a, s. 10). Däremot betonar Johansson (2006) i 

sin doktorsavhandling att det finns ytterligare en faktor som påverkar inlärning och 

lärarens arbete. Johansson syftar på läromedel, vilket uttrycks i avhandlingen med 

följande citat “So, besides the teacher and the students there is a third player in the game 

of teaching mathematics – the textbook” (Johansson 2006, s.2). I sin avhandling 

diskuterar Johansson rollen av matematikboken i undervisningen. Johansson undersöker 

om böckernas innehåll är kopplat till läroplanens anvisningar. Både en kvantitativ- och 

en kvalitativ metod användes i undersökningen. Den  kvantitativa delen visar att 

läroboken inte bara påverkar vilken typ av uppgifter studenterna arbetar med under 

lektionerna. Läroboken påverkar även de exempel som läraren presenterar på tavlan, 

vilken typ av matematiska begrepp som introduceras och på vilket sätt de introduceras. 

Utifrån den kvalitativa delen ser man att en lärare kan möta svårigheter i sin praktik på 

grund av att läraren är mycket beroende av läromedlen. Samtidigt visar studien att 

läraren är medveten av att ett läromedel ibland inte kan täcka ett matematisk moment 

tillräckligt så de använder sig från exemplar och övningar från andra resurser än 

läroböcker (Johansson 2006). 

 

2.2. Matematikens historia kopplat till undervisning 

I detta avsnitt presenteras en översikt över hur matematikens historiska område har 

tagits upp i skolsammanhang med avseende på de argument som står för och emot 

sådan inkludering i skolmatematik. Tänkbara sätt att inkludera matematiken i 

undervisning tas också upp i avsnittet. 

 
2.2.1 Argumenten för att utnyttja matematikens historia i 
undervisningen 

Jankvist (2009) har resonerat kring varför man ska använda matematikens historia i 

undervisningen och hur undervisning i matematikens historia bör utformas. Jankvist 

menar att man bör separera frågorna varför och hur för att kunna förstå dessa begrepp 

och kopplingen bättre.  

I sin studie besvarar han följande frågor:  
1.Why history may/should be used in the teaching 

and learning of mathematics;  
2. How history may/should be used in the teaching 

and learning of mathematics; 
3. In what ways the arguments for using history 

and the approaches to doing so, i.e., the whys and 

hows, are interrelated (Jankvist 2009, s.236). 
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De argument som i allmänhet finns för att använda historia i matematikundervisningen 

är av två olika slag: Å ena sidan finns de som hänvisar till matematikens historia som en 

metod för att hjälpa i själva lärandet och i matematikundervisningen. Å andra sidan finns 

det de som hänvisar till matematikens historia som ett mål i sig.  

Kategorin historik-som-en-metod: Innehåller argument angående hur eleverna lär sig 

matematik. Ett typiskt argument här är att historien kan vara en motiverande faktor för 

studenter i deras inlärning av matematik samt att det kan hjälpa till att hålla elevernas 

intresse för ämnet vid liv. Ett annat argument  är att historien också kan spela roll som 

ett kognitivt verktyg för att stödja den faktiska inlärningen av matematik. Ytterligare ett 

argument pekar på att historien kan förbättra lärandet genom att ge eleverna en annan 

synvinkel och flera perspektiv. Evolutionära argument hävdar att det inte finns något 

lärande av matematik utan att eleverna lär sig den matematiska historien. För att 

verkligen lära sig och behärska matematik måste man tänka sig igenom samma steg som 

matematiken har gått igenom under dess utveckling (Jankvist 2009). 

Kategorin historia-som-ett-måls-argument innehåller de argument som hävdar att de 

lärande aspekterna som finns om matematikens historia tjänar ett syfte i sig. Där ligger 

fokus på utvecklings- och evolutionära aspekter av matematik som disciplin. 

Exempelvis genom att visa eleverna att matematiken existerade förr och att den har 

utvecklats över tiden och  att det är en disciplin som har genomgått en utveckling skapad 

av människor. Med andra ord har matematiken utvecklats genom många olika kulturer i 

historien och att dessa kulturer har påverkat matematikens utformning och vice versa. 

För att undersöka de föreslagna kategorierna och tidigare presenterade metoder har 

studier som redigerats av några forskare beaktats bland annat International Commission 

on Mathematical Instruction (ICMI), redigerade av Fauvel och van Maanen (2000) 

 (ibid.).  

Enligt Liu (2003) kan ett inkluderande av matematikhistoria i matematikundervisningen 

öka motivationen. Det kan även utveckla en positiv inställning till lärande genom att 

introducera kända matematiker och historiska matematiska problem vilka kan bidra till 

intresse för ämnet. I Lius (2003) studie inklulederade matematikens historia i två 

algebraklasser vid ett universitet och eleverna angav att de får bättre attityder mot 

matematiken när historien inkluderades. Vidare resonerar Liu (2003) att under 

utvecklingen av matematiska idéer fanns det vissa begrepp som matematiker behövde 

tid för att förstå. Det kan ge en förklaring till att dagens elever kan stöta på svårigheter 

när de börjar lära sig dessa begrepp. Till exempel, begreppet funktion lärs till 

gymnasieelever som har ofullständiga uppfattningar om detta begrepp. En implicit 

användning av funktioner kan spåras tillbaka till det gamla Babyloniernas tid. Det 

tidigaste uttrycket av funktionsbegreppet fanns inte förrän Nicole Oresme under 1400-

talet. James Gregory gav en första explicit, men ofullständig, definition av funktion år 

1667. Johann Bernoulli och Leonhard Euler undersökte systematiskt funktionsteori, men 

båda misslyckades med att skilja funktionen från funktionens värde. Deras uttalanden 

indikerar inte att de kände igen entydigheten av funktionsvärdet. Begreppen domän och 

intervall är andra vanliga termer i moderna läroböcker, infördes inte förrän sent 

artonhundratal. Definition av funktionsbegreppet är ett resultat av en lång historisk 

utveckling. Elevernas svårigheter med funktions begreppet är därför inte svårt att förstå 

(ibid.).  

Ozdemir & Goktepe (2013) presenterar en masteravhandling där författaren undersöker 

matematikens historias inverkan på undervisning och lärande. I studien försöktes hitta 

svar på frågan: “vad tycker gymnasieelever om matematiska frågor som är utvalda från 
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matematikens historia?”. Deltagarna i studien tyckte att uppgifterna var svåra men fick 

känslan av att matematiklektionen var intressant och mer rolig när undervisningen hölls 

på detta sätt.  

 

Petersen (2012) har genomfört en studie med fyra matematiklärare som undervisar sex 

klasser i årskurs 1 på gymnasiet. Syftet med studien var att undersöka effekten av 

berättelsen som redskap i undervisningen kopplat till elevernas attityder till matematik. 

Förutom genomgång och räkneövningar gav lärarna utrymme för berättelser under 

lektionstid. Det visade sig att lärarna blivit medvetna om att eleverna blir motiverade till 

att arbeta med ämnet om de förstår sammanhanget och att eleverna har mer positiva 

attityder mot ämnet. Resultatet av attitydundersökningen visar att eleverna tycker att 

matematiken är mer intressant i jämförelse med innan. Antalet elever som får underkänt 

i betyg minskas betydligt jämfört med antalet från tidigare läsår. 
 
2.2.2. Argument mot  att utnyttja matematikens historia i 
undervisningen 

I Luminy april 1998 hölls en arbetskonferens om den 10:e ICMI-studien gällande vikten 

av historien om matematik i matematikundervisningen. Under denna konferens 

presenterar Man-Keung Siu en lista över tretton skäl till varför en skollärare tvekar till 

eller bestämmer sig för att inte utnyttja matematikens historia i 

klassrumsundervisningen. Det var bland annat att lärarna inte har tillräckligt med tid för 

att ta upp detta i sin undervisning. Det var även att matematikens historia inte är verklig 

matematik och att det kan inte påverka elevernas betyg på något sätt. Han tillägger 

ytterligare tre skäl till listan efter att han har träffat flera lärare i olika skolor (Siu u.å).   

 

Kursplanen för matematik i grundskolan ger sällan utrymme för ett ytterligare stoff eller 

för utökade diskussioner om befintligt material. Lärare måste undervisa ett stort antal 

moment på en kort tid vilket leder till att de drabbas av trycket. Det är inte förvånande 

då lärare inte vill introducera matematikens historia trots sina dygder (Fried 2001). Även 

om lärarna vill använda historia i sin praktik har dem kanske inte tillräcklig kunskap om 

historisk utveckling i matematik (Schubring 2000). Dessutom saknar många lärare 

kunskaper om hur det ska tas i bruk i undervisningen (Fasanelli 2000). Lösningen kan 

vara att lärarna får en bättre utbildning i matematikens historia samt de olika didaktiska 

metoderna för att lära ut det (Barbin 2000). Ett annat uppenbart argument är att läraren 

har begränsade källor av bra material som hjälper dem att utföra sitt arbete med 

matematikhistoria (Tzanakis & Arcavi 2000). 
 
2.2.3. Olika sätt att använda matematikens historia i undervisningen 

Det finns tre metoder att undervisa matematikens historia på; upplysningens metod, 

modulär metod och en historiebaserad metod (Jankvist 2009). Upplysningsmetoden 

handlar om att upplysa eleverna om den historiska bakgrunden till ett visst matematiskt 

problem i anslutning till undervisningen genom att komplettera undervisningen med 

historisk information. Matematiklärare kan göra det muntligt eller med hjälp av 

textmaterial som handlar om händelser, kända problem, biografer och anekdoter.  

 

Modulära metoden innebär att läraren planerar ett visst antal lektioner som behandlar 

endast matematikhistoria inom ett visst matematiskt område. Detta kan göras genom att 

studera texter, läsa originaltexten, diskutera kring ett historiskt problem eller söka 

information på internet. 
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Historiebaserade metoden innebär att eleverna studerar ett matematisk moment på 

samma sätt som de har gjort under historien, d.v.s. att undervisningen följer en 

kronologisk utveckling av matematiska momenten (ibid).  

 

I en studie undersöker Lim  & Chapman (2015) hur matematikens historia kan påverka 

bland annat elevernas attityder, prestation och motivation. De använder 

upplysningsmetoden för att "krydda" matematikundervisningen med historisk 

information som matematiska anekdoter och biografier. I denna studie används 

dessutom små moduler för att introducera historiska problem och historiska metoder för 

att kunna lösa tidigare matematikproblem. Lim & Chapmans (2015) utvärderar 

effekterna av att använda historia som ett verktyg för att undervisa matematik i årskurs 

11 klasser och studerar skillnaden på elevernas prestation i förhållande till 

användningen av matematikens historia i undervisningen.   

 

I studien deltog fyra klasser i årskurs 11 från en skola i Singapore. Deltagarna 

tilldelades fyra klasser genom slumpmässig provtagning i början av läsåret. Två klasser, 

en med en klasstorlek på 26 elever och den andra med 25 elever, valdes slumpmässigt 

för att fungera som experimentella klasserna där undervisningen innehåller 

matematikens historia. De andra två klasserna, var och en med klasstorlek på 26 elever, 

använde ingen matematikhistoria. Dessutom utvärderas matematisk prestanda med hjälp 

av en förprövning, och sju efter prövningar. Deltagarna i försöksgruppen kompletterade 

också ett enkelt feedbackformulär där de angav hur de upplevt lektionerna som 

innehållit ett historiskt inslag. Av de 51 deltagarna lämnade 19 respektive 11 deltagare 

feedback om varför de tyckte om eller ogillade lektioner där historia inkluderade 

(Lim & Chapman 2015). 

 

Resultatet av denna studie visar bland annat att lektionerna som innehöll matematikens 

historia medförde förbättringar i deltagarnas attityder och motivation till matematik. 

Dessutom fick användandet av matematikens historia i undervisningen en positiv effekt 

på elevernas prestation. Feedbacken från deltagarna i experimentgruppen gav en del 

insikter om hur lektionerna som använde historia medförde de kortsiktiga 

förbättringarna i deltagarnas attityder och motivation mot matematik. Flera studenter 

tyckte att användningen av historia som ett verktyg för att undervisa matematik gjorde 

lektionerna roligare och mer intressant. Dock ansåg flera elever att lektionerna med 

matematikhistoria tog tid av matematiklektionerna för att få med historiskt innehåll som 

inte skulle provas i examination. Enligt Lim & Chapman (2015) är detta förståeligt 

eftersom de deltagande eleverna i den aktuella studien förberedde sig för GCE 'A', 

vilket är en högstatsexamen i Singapore. Två studenter sa att de inte kunde förstå några 

av lektionerna. Dessa två studenter var svagare studenter i matematik än de flesta andra 

deltagande studenterna. Detta kan innebära att övningar behöver förenklas ytterligare 

för elever som var svagare i matematik, för att kunna observera liknande positiva 

effekter i matematik utfallet (ibid).  
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3. Metod och material 
Här kommer de metoder och material som använts till studien att beskrivas och 

förklaras. Sedan redovisas urval, avgränsningar och etiska överväganden som gjorts för 

studien.  

 

3.1. Metodval 

Bell (2006) anser att man väljer vissa metoder eftersom dessa ger den informationen 

man är på jakt efter för att fullborda sin studie. Här bestäms vilka metoder vi väljer för 

att uppfylla vårt syfte. En forskare använder sig av kvalitativa metod när hen vill 

undersöka människans tolkning i sin naturliga omgivning (Ryen 2004). Forskaren har 

inte för avsikt att pröva om data som samlas har en generell giltighet utan vill få djupare 

förståelse av det problemet som undersöks. Dessutom präglas kvalitativa studier av 

flexibilitet som gör det möjligt att ändra på uppläggningen under genomförandet av 

studien. Exempelvis frågeställningar som kunnat omformuleras under undersökningens 

gång (Holme m.fl.  1997). Kvalitativa metoder, som min studie är baserad på, passar 

bäst av olika anledningar. För det första vill man undersöka lärares arbete för att 

motivera eleverna och även om de använder matematikens historia i sin naturliga miljö. 

Undersökaren har även haft för avsikt att förstå lärarens åsikter, beteende och attityder. 

För det tredje kan man formulera om sina frågeställningar under undersökningens gång 

på grund av den flexiblitet som finns med den kvaltativa metoden.  

 

I min studie används intervjuer och observationer för att samla information. Ett 

hermeneutisk perspektiv används också i denna studie. Begreppet hermeneutik  i sig 

betyder konst av tolkning medan ett hermeneutisk perspektiv kan beskrivas som en 

förståelse av en eller flera meningsfulla fenomen. Det behövs att tolka fenomen för 

kunna förstå den. Människor gör en ständigt tolkning av fenomen omkring sig och 

använder sig av olika metoder för att meningen bakom fenomen ska bli begriplig. 

Forskaren använder sig av hermeneutisk tolkning för att de samlade data och de 

observerade beteenden är meningsfulla fenomen som bör förstås och tolkas endast i den 

kontext som de befinner sig i (Gilje & Grimen 2009).  

  

3.2. Urval 

Syftet med undersökningen, där såväl intervjuer som observationer av 

matematiklektioner genomförs, är att besvara frågeställningarna. För att kunna uppfylla 

syftet behövdes att välja ett urval av matematiklärare som undervisar olika gymnasiala 

nationella program. Ett målstyrt urval innebär att en forskare väljer deltagare som hen 

tänker sig kunna ge svar på studiens frågeställningar. De valda lärarna för denna 

undersökningen hade olika lång erfarenhet av läraryrket och undervisar i olika 

nationella program. Detta urval gjordes för att få ett varierat urval. För att kunna 

uppföra observationerna kontaktades en rektor vid en gymnasieskola i södra sverige via 

e-post där undersökningens syfte presenterades. Rektorn kontaktade i sin tur berörda 

lärare som undervisade i matematik 

 

När en forskare kontaktar en person och personen i sin tur kontakter andra personer som 

är av intresse för sammanhanget för studiens syftet, kallas detta urval för kedjeurval 

(Bryman 2011). I denna studien används kedjeurvalet då rektorn informerade de andra 

lärarna vilket sparade tid åt forskaren. I studien bestämde matematiklärarna själva tiden 

och platsen för att observationer och intervjuer. För att undvika att kvaliteten på 

intervjuerna skulle sjunka för att man valt ett stort urval valdes ett mindre urval, men 
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tillräckligt stort för att inte minska vidden av kunskap hos urvalet (Ryen, 2004).  Jag 

bestämde mig för att välja ut tre lärare på samma skola för att därefter fokusera på att 

hantera och bearbeta de data som samlats in vid dessa observationer och intervjuer.  

 

3.3. Validitet och reliabilitet 

I forskningssammanhang talas det om reliabilitet och validitet i samband med kvalitativ 

forskning. Enligt Bell (2006) bör den metod som används för att samla informationen 

för studien kritisk granskas för att avgöra om den information som har samlats är 

tillförlitlig och giltig. Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckningen en metod kan ge 

samma resultat vid olika tillfällen under lika villkor. Det finns olika faktorer som kan 

påverka svaret på en fråga exempelvis att intervjupersonen nyligen har sett ett program 

på tv:n som påverkar sin åsikt.  

 

Validitet är ett mått på om en viss fråga ger eller mäter som man vill verkligen 

undersöka och därmed ger ett trovärdigt resultat som stödjer de tolkningar som görs 

(Bell 2006). Ett sätt att öka validiteten är triangulära genom att använda olika tekniker 

för att undersöka samma sak, exempelvis både observation och intervju (Kihlström 

2007). Trost (2010) anser att det är inte lämpligt att använda dessa begrepp vid 

kvalitativa studier och att det bör istället att tala om trovärdighet. Det beror på att 

undersökning inte kan samma resultat vid andra tillfällen eftersom människor som 

deltar i undersökningen ändrar sina åsikter med tiden(ibid). 

 

I bakgrundskapitlet och  kapitlet för tidigare forskning presenteras den tidigare 

forskning som använts inom området motivation och inkludering av matematikens 

historia i undervisningen för att kunna jämföra resultaten från denna studie med de 

tidigare resultat och på så sätt ökas tillförligheten till resultaterna i denna studie. 

Triangulering av metoder har använts i min studie i syfte att öka studiens trovärdighet.  

 
3.4. Etiska överväganden 

Det är viktig för lärare och lärarstuderande som vill genomföra en undersökning i 

skolan att: ”beakta de personer som involveras i undersökningen på något sätt utlämnas 

och kan komma till skada.” (Björkdahl Ordell 2007, s. 21). Det finns fyra olika etiska 

krav som bör beaktas för att skydda individen om en forskare planerar att utföra en 

undersökning på. Informationskravet innebär att en forskare ska informera syftet av 

undersökning till  de av forskningen berörda. Samtyckeskravet innebär att alla som ska 

delta i en undersökning har rätt att bestämma själva om de vill medverka. 

Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter som berör individer som deltog i en 

undersökningen ska förvaras och ingen obehörig ska kunna ta del av uppgifterna. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter bara ska användas för 

forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2007).  

 

Vid kontakt med rektorn via e-post informerade hen om forskning syftet om att 

medverkan är frivilligt samt att alla uppgifter som ska samlas endast ska användas till 

forskningsändamål och inte lånas till icke vetenskapliga ändamål. Dessutom beaktades 

vid observationen att inte samla några personliga uppgifter såsom elevernas namn eller 

kön för att undvika att påverka den enskilde personen direkt. Samtidigt undvikas i 

studien att precisera hur många år erfarenhet har de olika lärare och istället 

kategoriseras detta i form av mindre än fem år , mellan 5 och 10 år och mer än 10 år för 

att skydda lärarens identitet. Vid denna studie var alla som deltog över 15 år så 
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vårdnadshavares samtycke behövs inte inhämtas. Därmed anses alla fyra olika etiska 

krav vara uppfyllda.  

 
3.5. Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras de metoder som används i denna studie för att samla data och 

informationen för att kunna svara på frågeställningarna. 

 
3.5.1. Observation 

De observationer som kommer betraktas som användbar information ska samlas inom 

områden som berör beteenden i naturliga situationer. Dessutom används de för att 

komplettera den data som samlats via andra metoder. Det finns två olika former av 

observationer som en forskare kan genomföra under en studie. Den ena är en 

strukturerad observation där forskaren i förväg har bestämt vilka beteende ska 

observeras enligt ett observationsschema. Den andra är ostrukturerad observation, där 

saknas ett observationsschema eftersom forskaren vill erhålla så mycket kunskap som 

möjligt (Patel & Davidson 2011). Observationsschemat innehåller en lista med punkter 

som ska observeras. En forskare väljer specifika saker att ta med i listan och vilka som 

ska lämnas utanför. Det handlar om att endast registrera relevanta data och beteende till 

studiens syfte och att försöka att göra ett fullständigt schema som täcker alla tänkbara 

möjligheter (Denscombe 2016). Schemat bör vara enkelt att använda under 

observationen och de punkter som ska tas upp i den måste vara tydliga. Vem och vad 

som ska observeras bör exempelvis förtydligas i schemat samt på vilken miljön som 

observation ska utföras (Bryman 2011).  

 

Observatören i denna studie hade en passiv roll vid tillfället och har undvikit att 

interagera med eleverna och läraren under observationstillfället som genomfördes i ett 

matematikklassrum. För att vara väl förberedd inför observationen bad observatören 

läraren att i förväg berätta lektionens upplägg. I den här studien används strukturerade 

observationer, detta görs eftersom syftet med studien är att observera lärarens dialog 

med eleverna. Forskaren har bestämt vilka beteenden som ska observeras och har 

förberett ett observationsschema (se bilaga C). Observationsschemat konstruerade i 

enlighet med Denscombes (2016) anvisningar om att schemat ska vara enkelt att 

använda under observationen. Punkter som ska observeras konstruerades på så sätt som 

kan bidra att ge svar på frågeställningarna. 

 
3.5.2. Intervju 

Det finns två olika typer av intervjuer som en forskare kan använda sig av. Den ena är 

den formella intervju som anses vara en förplanerad intervju, den räknas som ett 

formellt möte där ett förutbestämt ämne diskuteras och utforskas. Den andra är 

fältintervjuer som sker spontant och mest handlar om omedelbara händelser som hänt på 

fältet (Dovemark 2007). Forskaren bör vara förberedd på att svara på frågan hur lång tid 

mötet kommer ta vid den formella intervjun och föreslår därför en viss tidslängd. Detta 

skiljer sig från fältintervjuer då forskaren inte alltid har möjlighet att bestämma tiden för 

mötet (Denscombe 2016). Forskaren har också möjlighet att använda sig av 

semistrukturerad intervju där hen har förberett en lista av frågor som berör studiens 

syfte under intervjutiden. Då finns det även möjlighet att ställa följdfrågor som inte 

redan finns i frågelistan( Bryman 2011). 

 

Den formella intervjun och den semistrukturerade intervjun användes för denna studien. 

Anledningen till att den formella intervjumetoden valdes i studien var för att de 
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intervjuade lärarna och forskaren hade förutbestämt ämnet för diskussionerna, tiden och 

platsen för intervjuerna. Den semistrukturerade intervjun valdes eftersom den ger 

möjlighet för forskaren att hitta svar på sina frågeställningar när det finns en risk att de 

förutbestämda frågorna (Bilaga A) inte ger något svar på undersökningens 

frågeställningar. Intervjuaren ställer frågorna som finns i Bilaga A till alla 

intervjupersoner men även några följdfrågor ställdes under intervjuerna för att förtydliga 

vad intervjupersonen uttrycker men intervjuaren var samtidigt försiktigt att inte styra 

intervjupersoner. 

 

Det finns två frågor i listan som handlar om intervjupersonernas erfarenheter i yrket och 

om deras lärarexamen. Erfarenhetsfaktorn tycks ha en stort inverkan på lärarens 

uppfattning om motivation och inkludering av matematikens historia i undervisningen. 

Anledningen till frågan om lärarxamen var att ta reda på om den intervjuade läraren 

hade en examen med en sådan lärarutbildning som utrustar lärarna med kunskap om 

matematikens historia.  

 

3.5.3. Litteraturstudier 

I inledningen, bakgrunden och i kapitlet om  tidigare forskning har en rad vetenskapliga 

artiklar presenterats. Även några böcker om de två huvudområden som studien handlar 

om - motivation och matematikens historia. Dessutom finns det olika rapporter från 

Skolverket och Skolinspektionen som hämtats för att motivera valen av studiens syfte. 
 
3.5.4. Genomförande  

Undersökningen startade med att kontakta rektorn via e-post för att se om det fanns 

matematiklärare som kunde tänka sig att ställa upp och medverka i en intervjun, samt 

tillåta forskaren att observera under lektionstid. De lärare som ställde upp att medverka 

fick själva bestämma platsen och tiden för observationen och intervjuerna. Lärarna ville 

helst titta på frågorna i förhand och samtidigt informerades de att det kunde förekomma 

några följdfrågor som inte finns i frågelistan. Dessa följdfrågor finns för att förtydliga 

intervjupersonernas svar och på så sätt få ett tillräckligt material och data som skulle 

kunna ge dem den information som behövdes för besvara frågeställningar. 

Observationen följdes enligt observationsschemat där observatören har använt sig av 

anteckningar med stödord men samtidigt försökt att få anteckningarna så tydliga som 

möjligt vilket rekommenderas av Bryman (2011). Alla observationer utgjordes i 

klassrum under matematiklektioner som var ungefär 60 min där observatören satt längst 

bak i klassrummet för att undvika att påverka den naturliga miljön.  
 
3.5.5. Dataanalys 

Enligt Hartman (2004) ska analysen helst göras när alla undersökningar är gjorda samt 

att forskaren gör alla intervjuer på samma sätt för att  undvika att ändra hur hen 

intervjuar eller obserververar. Det leder till att insamlade informationen i den studien 

analyserades efter att alla intervjuer och observationer var klara. Då plockades alla 

intressanta anteckningar som tycks vara relevanta till studiens syfte ut. Hartman (2004) 

döper denna metod till kodning av data.  

 

Forskaren har sammanställt all data efter varje intervju och observation. I studien 

kommer data från varje observation och intervju att presenteras tillsammans för att ge 

läsaren chans att följa undersökningens gång och för att förstå hur varje lärare uttrycker 

sig i klassrummet samt hur hen reflekterar över sitt arbete i intervjun. Trovärdigheten 

hade ökat om man transkript hade tolkat intervjupersonerna själv enligt Bryman (2011). 

Men detta har inte gjorts i denna studie då det kräver mycket tid från forskaren (Bryman 
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2011). Istället sammanfattades viktiga begrepp och så har citat som intervjuaren ansåg 

var relevanta till studien lyfts fram vilket bidrar till att svara på frågeställningarna.  

 

Trost (2010) betonar vikten av att under bearbetningen i en process inte försöka läsa 

mellan raderna på vad intervjupersonen säger för undvika att hamna på feltolkningar 

som inte motsvarar vad intervjupersonen säger eller menar. 
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4. Resultat  
I detta avsnitt kommer resultaten från varje intervju och observation att presenteras.  

 

4.1. Observation A 

Observation A ägde rum i en gymnasieskola i en stad belägen i sydsverige under 

matematikkursen 1a för yrkesprogrammens elever där det gick tio elever i klassen. 

Gruppsammansättningen räknas som homogen då alla elever var från Sverige och kunde 

tala det svenska språket. Innan lektionen började hade läraren skrivit upp på tavlan vad 

eleverna skulle gå igenom under lektionen. Läraren skrev att lektionen skulle innehålla 

en genomgång av sannolikhet och en introducering av träddiagrammet. Genomgången 

av det tidigare matematiska momentet görs med två olika exempel som görs på tavlan. 

Under genomgången frågar ofta läraren eleverna “hänger ni med”. Sedan gjorde 

eleverna egen räkning på sannolikhetsuppgifter medan läraren gick runt mellan eleverna 

och frågade dem om de hade svårigheter med uppgifterna. Några gånger frågade läraren 

eleverna “Hur har du tänkt här?”. Läraren skämtar med eleverna och eleverna skrattar. 

Efter egen räkning i tio minuter körde läraren genomgång igen och introducerade dem 

för träddiagrammet för att beräkna sannolikhet på tavlan med ett exempel. Exemplet 

handlar om att räkna ut sannolikheten att ett fotbollsspelare ska göra ett mål i en 

fotbollsmatch. Många elever medverkar med läraren att lösa exemplet. Efter detta 

fortsatte eleverna med egen räkning i matematikboken tills lektionen var slut. 

 

4.2. Intervju med lärare A 

Här presenterar jag de intressanta begrepp som lärare A har angett under intervjun. 

Begreppen presenteras som svar på mina frågor och de följdfrågor som ställts. Lärare A 

har jobbat som matematiklärare i mellan 5 och 10 år och har en lärarexamen. Lärare A 

säger att hen motiverar sina elever att lära sig matematik genom själv ha känslan att 

matematiken är roligt. Hen pratar med eleverna om nyttan med matematiken i vardagen, 

genom att säga att alla människor använder matematiken varje dag även om människor 

inte tänker på det. Hen försöker knyta till realistiska exemplar i undervisningen för att 

eleverna känner att de faktiskt kan komma i kontakt med matematiken. Ett annat sätt att 

motivera eleverna är att förklara om man klarar utmaningar i matematiken så kan man 

klara även andra utmaningar. Dessutom kommer de att behöva matematiken i vidare 

studier till vissa inriktningar, säger Lärare A. 
 

I sin undervisning säger läraren att hen använder matematikens historia i en mindre 

omfattning. Det händer ibland, exempelvis när ett nytt begrepp dyker upp och det finns 

en historia kring då drar läraren begreppet procent som exempel. Vid andra tillfällen 

förklarade läraren för sina elever var ordet algebra kommer från och berättade om 

nollans historia för sina elever. Läraren tyckte att det var svårt att karakterisera de elever 

som blir motiverade av historiska inslag i undervisningen. Men när läraren gjort en 

historisk utvikning  såg läraren ”förstås att någon uppskattar det, men det är svårt att 

säga något generellt om det.” 

 

4.3. Observation B 

Observation B ägde rum i en gymnasieskola, i en stad belägen i sydsverige under 

matematikkursen 1b med sammanlagt 23 av samhällsprogrammets elever.  I klassen var 

gruppsammansättningen homogen för alla elever var svenska och kunde prata det 

svenska språket. Lärare B inledde lektionen med en uppgift som handlade om att skriva 
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ett algebraiskt uttryck och sedan att beräkna värdet av uttrycket. I uppgiften skulle 

eleverna tänka sig att de började träningscykla. De skulle föreställa sig att de under den 

första veckan cyklar x km och sedan det 3x andra veckan och följande varje vecka 

cyklar dem det 3x km. Eleverna skulle skriva ett uttryck som visar hur de har cyklat på 

tre veckor för att sedan räkna hur långt har de cyklat om x =1,5 km. Eleverna fick några 

minuter att fundera på uppgiften och sedan samarbetade lärare med eleverna för att lösa 

uppgiften på tavlan. Därefter arbetade eleverna själva med uppgifter som läraren delade 

ut till dem. Läraren gick runt och frågade om de behövde hjälp. Några elever ropade på 

läraren för att de behövde få några frågor förklarade. Det fanns några elever i klassen 

som bara tittade på sin dator eller pratade med sina kamrater. Innan lektionen slut att de 

fick eleverna  en läxa från läraren.  

 

4.4. Intervju med lärare B 

Här sammanfattas resultaterna från intervjun med lärare B som svarade på frågorna i 

bilaga B och svarade på några följdfrågor. Lärare B  presenterade sig själv och sa att 

hen har mindre än 5 år erfarenhet inom läraryrket efter att ha tagit lärarexamen. Lärare 

B berättar att eleverna motiveras genom att de ser ”sammanhang och bli nyfikna på att 

utveckla sin förståelse”. Läraren säger att hen använder andra material än de som finns 

på matematikboken.  

 

Lärare B sa att hen använde sig av matematikens historia enstaka gånger under en 

termin. Läraren motiverade sitt syfte med sådana inslag genom att säga att hen i början 

av nytt matematik moment brukar berätta om hur det aktuella området kom till nytta till 

de människor som levde under den tiden det kom till. Läraren syftar då till att stimulera 

och motivera eleverna ”att använda mer avancerade metoder “ för att kunna lösa 

problem. När läraren märker att eleverna upplever att momenten inte är användbara 

anser läraren att en historisk aspekt kan motivera eleverna, ansåg lärare B.  

 

Lärare B angav att man kan ha nytta av historien för att förstå och att analysera nutiden 

samt att för att förstå betydelsen av händelser. På samma sätt kan eleverna ha nyttan av 

matematikens historia för att se meningen med och utveckling av matematiken vilket 

kan öka elevernas intresse för matematik. Men läraren ställer inga krav på eleverna ska 

göra någon historisk analys. 

 

Enlig läraren bör det läggas in mer om matematikens historia för gymnasiematte i 

kursplanerna. Till exempel genom att man involverar eleverna i berättelser och exempel 

från historien för att skapa ett intresse. Det som kan hindra en inkludering av 

matematikens historia i undervisningen är just tanken om det verkligen är relevant för 

elevernas lärande. Eller om man kan göra intressanta och relevanta introduktioner med 

hjälp av historia. Lärare B säger att hen upplever att eleverna blir motiverade när 

undervisningen är kopplad till elevernas vardag. 

 

4.5. Observation C 

Observation C ägde rum i en gymnasieskola i en stad belägen i sydsverige under 

matematikkursen 1c med 25 av naturvetenskapsprogrammets elever. Innan 

observationen genomförde informerades observatorn fick observatören veta att 

gruppsammansättning klassen var heterogen för att det finns några elever från olika 

kulturer. Vid början av lektionen skrev läraren ett exempel på tavlan där eleverna skulle 

teckna ekvationer till fyra olika händelser. Läraren bad dem att börja lösa exemplet som 
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stod på tavlan i sina block. Läraren gick runt omkring och förklarade begrepp och 

innebörden till eleverna. Efter ca 20 minuter frågade lärare C om lösningen till det som 

stod på tavlan och då körde hen handuppräckning. Varje gång en elev svarar behövde 

eleven förklara hur hen hade tänkt. Läraren ritade bilder på bilder som symboliserade 

händelser som stod med i uppgiften. Resten av lektionen ägnade de till enskilt arbete 

med uppgifter ur läroboken. 

 

4.6. Intervju med lärare C 

Lärare C har mer än 10 års erfarenhet som matematiklärare. Läraren har en lärarexamen 

där hen studerade en kurs i matematikens historia under sin lärarutbildning. Enligt 

Lärare C ska lärare beakta alla elevers förutsättningar, till exempel kan inte alla i 

klassen skriva och tänka samtidigt. Ett annan exempel är att andra behöver bilder eller 

representationer till uppgifterna för att kunna förstå och arbeta med uppgifterna, medan 

andra mer abstrakta uppgifter inte inbegriper svårigheter. Detta innebär att läraren då 

behöver använda olika strategier för att anpassa sin undervisningen till elevens 

förutsättningar. Det behövs även att lära sig hur eleverna tänker så man kan hjälpa de 

olika eleverna på det bästa möjliga sätt. Menar läraren.  

 

Språket är en annan utmaning, sa lärare C. Därför måste läraren vara lyhörd genom att 

förklara ord till de som vågar inte be om hjälp och låtsas att de förstår genomgången och 

uppgifter. Det finns sådana begrepp som Lärare C känner att de inte kan eller förstår och 

då bör dessa förklaras. Exempelvis ordet parallellt och horisontellt, eftersom det finns 

vissa elever som blir väl motiverade när de väl förstått språket.  

 

För att eleverna ska kunna komma till tal behövs en miljö där de kan fråga “dumma 

frågor” enligt lärare C. Det vill säga en miljö där de känner sig trygga och respekterade 

såväl av sin lärare som av sina kamrater i klassen. Ett sätt att plocka upp sådana elever 

som känner sig osäkra och som aldrig ber om hjälp är att köra handuppräckning. 

Läraren menar att det ger alla en chans att berätta och reflektera över sin lösningar till 

uppgifter.  

 

Vidare reflekterar lärare C över hur lärare kan väcka elevers nyfiket och intresse för 

ämnet genom att som lärare skapa bra lektioner som eleverna upplever att det är roligt 

att komma till. Läraren ställer smarta frågor till eleverna exempelvis “hur har du tänkt 

här” för att kunna gå på individnivå och veta om de behöver hjälp och vad exakt som de 

inte förstått.  

 

Enligt lärare C förstärks elevernas självförtroende när de utvecklar förmågan att tänka 

själva och lösa problemen själva. Det visar sig enligt Lärare C när eleverna anger att de 

kan alla uppgifter i läroboken men frågan som kommit i proven är något nytt. Lärare C 

förtydligar att det sker på grund av att eleverna löser uppgifter i boken utan att förstår 

vad och varför de gjort som de gjort. 

 

I matematikens historia och i undervisningssammanhang tycker Lärare C att man tar allt 

för givet. Läraren tycker det är roligt och man förstår genom historien att allt vetenskap 

och matematik har utvecklats över tid. Eleverna löser uppgifter i boken utan att de 

förstår vad och varför det har blivit så eller vem som ligger bakom matematiska 

proceduren för lösningen. Därmed tillägger läraren att hen inte ofta använder sig av 

historiska inslag i sin undervisning och tänker heller inte så mycket på att inkludera 

detta i undervisningen. Det beror på olika faktorer. Bland annat att lektionstiden inte 

räcker till och att man måste hinna med mycket för att förbereda eleverna för provet. 
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Läraren arbetar med matematikhistoria genom att berätta om historien, men använder 

sig inte av de historiska lösningsmetoder som finns eftersom eleverna kan tappa 

intresset då eftersom det blir en utmaning att fortsätta arbeta med uppgiften. 
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5. Analys 
För att kunna besvara studiens frågeställningar avses i detta avsnitt att analysera det 

resultat som framkom ur intervjuerna med lärarna och observationerna som 

genomfördes i skolverksamheten. Dessutom diskuteras resultatet som kommit från de 

analyserade texterna som ligger till grund för denna studie. 

 

5.1. Vilka metoder använder matematiklärare sig för att motivera 
sina elever?  

Matematik är viktigt ämne som kan hjälpa nationer att skapa och bilda den begåvade 

människan att kunna konkurrera i den nya globala värden (Yasar m.fl. 2014). Samtidigt 

visar svenska elever försämrade och sviktande resultat i matematiken på de 

internationella mätningarna (Skolverket 2009). Enligt denna studie motiverar de 

verksamma lärarna eleverna genom att förstärka elevernas inre och yttre motivation på 

olika sätt. Lärarna individualiserar undervisningen efter elevernas behov och de 

använder sig av annat material än matteboken. Dessa tre arbetssätt kommer att 

diskuteras nedan. 

 

5.1.1. Lärarna arbetar för att förstärka elevernas inre och yttre 
motivation till ämnet 

Här redovisas de metoder som lärarna använde sig av för att motivera sina elever. Det 

finns två olika slag av motivation alltså inre och yttre motivation. En person har en inre 

motivation om denna vill agera på grund av att aktiviteten ger tillfredsställelse och 

förväntar då ingen följdkonsekvens. Det vill säga att det är större chans att en person är 

motiverad till att handla eftersom det i stunden är kul eller för att det är en utmaning, än 

på grund av yttre tryck eller belöningar som benämns som yttre motivation (Deci & 

Ryan 2000). Lärare A säger att hen arbetar med att sina elever blir motiverade genom 

att få känslan av att det roligt med matematik. Detta kan betyda att eleverna ska 

utveckla en slags inre motivation till att arbeta med ämnet. Lärare C försöker också att 

förstärka elevernas inre motivation genom att hen skapar en bra lektion som eleverna 

upplever är rolig att komma till. 

 

Människor har en vilja att agera om de känner att de respekteras. Eleverna kommer att 

lyssna till sin lärare och följa klassen värden. Detta sker om de utvecklar känslan av 

tillhörighet i klassen genom sina handlingar (Deci & Ryan 2000). Under observation A 

hade man observerat att läraren A skämtar med eleverna och uttryckte i intervjun att 

 hen förklarar till dem att de kommer att använda matematiken i vidare studier. Lärare C 

anger i intervjun att eleverna behöver en miljö som hjälper dem att fråga “dumma 

frågor”. Hen kör med handuppräckning för att inte blocka de som inte våga tala själva. 

Detta tyder på att båda dessa lärare ville att elevernas yttre motivation skulle förstärkas 

genom att eleverna kände att det finns ett miljö som är trygg och att de har tillhörighet i 

klassen. Detta stämmer väl med Stensmo (2008) som visade om miljöns inverkan på 

elevernas prestation. I Lgy11 kan man läsa om hur alla som jobbar i skolan ska 

samverka för att skapa en bra miljö som möjliggör elevernas lärande och utveckling 

(Skolverket 2011a).   
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5.1.2. Lärarnas sätt att individualisera undervisningen och sätta 
matematiken i ett sammanhang 

Egidius (2005) anser att det finns skillnad mellan begreppet teaching och learning. En 

lärare kan undervisa sina elever, men eleverna kanske inte lär sig av lärarens 

undervisningen vilket beror på att de har begränsat minne som inte kan ta emot all 

information som introduceras i undervisningen. Det är lärarens uppgift att undervisa all 

denna information för att hjälpa eleverna att klara sina prov under en begränsad tid 

(Mubeen & Reid 2014 ).  

 

För att förverkliga detta i klassrummet behöver lärare förstå elevernas olika faktorer 

som påverkar val av undervisning. Med andra ord förstå vad eleverna kan lära sig från 

en viss planering (Kullberg m.fl. 2017) och varför detta påverkar elevernas motivation 

Wæge (2007). Att försöka hålla en viss planering för hela klassen är kanske inte den 

mest effektiva planeringen av undervisningen, särskilt inte om klassen är av en 

heterogen gruppsammansättning. Läraren bör istället individualisera sin planering och 

sitt genomförande av undervisningen (De Witte & Van Klaveren 2014). Detta stämmer 

överens med analysen av lärare C. Lärare C ansåg att lärare ska ta hänsyn till elevernas 

olika förutsättningar. Hen ger ett exempel på detta: att inte alla i klassen kan skriva och 

tänka samtidigt. Att några behöver en viss undervisningsstil medan andra behöver 

någon annan undervisningsstil för att kunna förstå stoffet. Exempelvis föredrar vissa 

bilder, medan andra kan förstå den abstrakta matematiken och möter inga svårigheter 

med sådana uppgifter som saknar bilder. Lärare C förtydligar att olika strategier behövs 

då för att anpassa undervisningen till elevernas skilda lärande villkor. Läraren möter 

utmaningar med elever som har svårigheter med svenska språket. Lärarens sätt att 

hjälpa eleverna var att förklara sådana ord som dessa elever inte erkänner att de inte 

kan, exempelvis ordet parallellt. Dessa elever blir motiverade när de väl förstått språket, 

tillägger lärare C. Dessutom frågar läraren “smarta frågor” för att förstå elevernas 

tänkande och för att kunna hjälpa dem på det bästa sättet. Under observationen noteras 

att Lärare C ritade en bild på tavlan som representerade uppgiften, och varje gång en 

elev svarade behövde eleven även  förklara hur hen hade tänkt. Att fråga eleverna om 

sitt tänkande hade läraren A även gjort under observationen, även om de möter 

svårigheter med uppgifterna. Lärare B frågade även eleverna under observation om de 

behövde hjälp, samt att några elever ropade på lärare B för att hjälpa dem med 

uppgifterna.  

 

Yasar m.fl. ( 2014) anser att varje nation behöver begåvade människor som kan fatta 

beslut och kunna modellera för att kunna konkurrera i den nya globala världen. För att 

kunna förvärva sådana färdigheter behöver vi uppfatta vikten av matematik.  I 

Skolinspektionens rapport (2010)  bevisades det att det finns begränsat utrymme för 

gemensamma samtal om matematiska fenomen. Även att få chans att arbeta med 

sammanhang i utbildningen under matematiklektionerna i gymnasieskolorna i Sverige 

(ibid). När observation och intervju av de tre lärarna hade skett observerades att dessa 

lärare har sina åsikter, attityder och beteende som visar att de vill att eleverna ska kunna 

se nyttan av matematiken i vardagslivet genom att sätta matematiken i ett sammanhang. 

Detta hade både lärare A och lärare B berättat om. När det gäller lärare A sätt att göra 

det säger läraren att hen pratar med sina elever om nyttan av matematiken och hur 

människor använder matematik på ett omedvetet sätt. Hen ger dem även realistiska 

exempel i syfte att de ska känna att de faktiskt kan komma i kontakt med matematiken i 

vardagslivet. Därmed säger Lärare B att eleverna blir motiverade när undervisningen är 

kopplad till elevernas vardag, på så sätt kan eleverna utveckla sin förståelse för ämnet. 
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Antagandet från lärare A om att sätta matematiken i sammanhang kan kopplas till det 

exempel som hen skrev på tavlan under observation A. Exemplet handlade 

om sannolikheten att ett fotbollsspelare ska göra ett mål i en fotbollsmatch eftersom det 

kommer från elevernas vardag. Det noterades även under observation B att lärare B 

också använde sig av ett realistiskt exempel. Exemplet handlade om att räkna hur många 

kilometer de ska cykla på tre veckor och att räkna hur långt har de cyklat. Lärare C var 

på samma linje där hen också skrev olika livshändelser på tavlan och bad eleverna att 

uttrycka detta på ett  algebraiska språk.  

 

5.1.3. Lärarna försöker variera undervisning genom att använda sig av 
andra resurser utöver läroboken 

Under observationen noterades det att de tre lektionerna inleddes med genomgång och 

sedan att läraren skrev på tavlan. Efter det räknade eleverna på uppgifter från böckerna 

medan läraren gick runt för att hjälpa till med uppgifterna. Detta stämmer med 

Skolinspektionens rapporter från 2009 och 2010 om undervisningen situationen. Ett 

undantag var lärare B som delade ut en stencil vilken innehöll nya uppgifter som inte 

var från boken eftersom om en  matematiklärare känner att boken inte täcker ett 

matematiskt moment så använder sig lärarna av uppgifter från andra resurser (Johansson 

2006). Lärare C kommenterade att eleverna påstår att de kan alla uppgifter i boken men 

att de blir ställda  när de påträffar en ny utmaning i proven. Då kan de inte lösa 

uppgiften och säger att det var något nytt som inte läraren undervisat dem. Det beror på 

att eleverna har lärt sig att lösa uppgifterna utan att förstå vad och varför de gör denna 

typ av lösning, säger lärare C. Därför kan uppgifter som inte är från boken vara bra att 

göra. 

 
5.2. Vilka mål ligger bakom användningen av matematikens 
historia i undervisningen? 

Lim  & Chapman (2015) visar att lektionerna som innehöll matematikens historia 

medförde förbättringar i deltagarnas attityder och motivation mot matematik. Dessutom 

går det att använda historia som ett verktyg för att undervisa i matematik vilket kan ge 

en positiv effekt på elevernas matematiska prestation. Lärare C gav likadana argument 

till att använda matematikens historia i undervisningen. Läraren berättar att man tyvärr 

tar allt för givet. Men att det är roligt om man förstår att allt vetenskap och matematik 

har utvecklats över tid. Eleverna löser uppgifter i boken utan vetskapen om de 

människor som skapat dessa metoder och begrepp och att ha en ide hur dessa metoder 

utvecklats.  

 

Lärare B berättade att hen använder matematikens historia i sin undervisning vid enstaka 

gånger varje termin. Läraren ger då en historisk introduktion när ett nytt matematiskt 

moment introduceras. Detta görs eftersom det kan motivera eleverna till att använda sig 

av mer avancerade metoder för att lösa problemen i momentet. När läraren noterat att 

eleverna känner att momenten inte är användbara så använder sig läraren av historien för 

att visa hur det har varit användbara. På så sätt motiveras eleverna till ämnet. De har 

nytta av historien för att förstå och för att kunna analysera nutiden, berättar lärare B.  

  

Flera studier ställer sig mot att inkludera matematikens historia i undervisningen. 

Lärarna har inte tillräckligt med tid för att ta upp detta i sin undervisning (SIU u.å) 

samtidigt ger kursplanen för matematik i grundskolan sällan utrymme för ytterligare 

stoff eller för utökade diskussioner om befintligt material. Lärare måste kompletta ett 

stort antal moment på en mycket kort tid (Fried 2001). Matematikens historia är inte 
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verklig matematik och det kan inte påverka elevernas betyg på något sätt (SIU u.å). Man 

kan matcha lärare C argument för inte använda matematikens historien i sin 

undervisning. Hen gör inte det på grund av att lektionstiden inte räcker till, och för att 

man måste hinna med mycket för att förbereda eleverna för prov. Om det hänt att lärare 

C vill inkludera matematikens historia blir det bara att att hen berättar om historien. 

Läraren använder inte den historiska lösningen eller metoder eftersom det kan göra att 

eleverna tappar lust för att fortsätta arbeta med uppgifter. Slutligen  argumenterade 

lärare B  att det som kan hindra inkludering av matematik historia i undervisning är 

tanken om det relevant för elevernas lärande. 

 
5.3. Vilka metoder väljer matematiklärare för att införliva 
matematikens historia i sin undervisning? 

I bakgrundsdelen redovisas olika metoder för att inkludera matematikens historia i 

undervisningen. Bland annat lyfts de metoder som (Jankvist 2009) nämner. Tre olika 

metoder för undervisa matematikens historia; upplysningens metod, modulära 

metoden och en historiebaserad metod. En förklaring till dessa metoder finns i 

avsnittet 2.2.3.  
 

Samtliga lärare i studien arbetar i enlighet med upplysningens metod. Lärare A 

berättade att det händer ibland att en inkluderar historia i undervisningen. Exempelvis 

när ett nytt begrepp dyker upp och det finns en historia kring det. Exempelvis vid 

begreppet procent. Vid ett annat tillfälle förklarade läraren var ordet algebra kommer 

från. Läraren har även berättat historien bakom siffran noll för sina elever. Lärare B 

angav att hen i början av ett nytt matematikmoment brukar berätta om hur det aktuella 

området kom till nytta för de människor som levde i den tiden. Läraren tyckte att det bör 

sättas in mer om matematikens historia matematikundervisning där man kan involvera 

eleverna i berättelser och exempel från historien. Lärare C angav att hen berättar om 

historien. 

 

De andra två metoderna som Jankvist (2009) ger en beskrivning till används inte i 

praktiken av de verksamma lärarna. Lärare C tyckte att om eleverna använder historiska 

lösningsmetoder så finns det en risk att eleverna tappar lusten för att fortsätta arbeta 

med uppgifter. Däremot finns ett studie av Lim  & Chapman (2015) som visar att 

lektionerna som innehöll matematikens historia medförde förbättringar i deltagarnas 

attityder och motivation mot matematik. Dessutom fick användandet av historia som ett 

verktyg för att undervisa i matematik en positiv effekt på elevernas matematiska 

prestation. Feedbacken från deltagarna i experimentgruppen gav en del insikter om hur 

lektionerna som använde historia medförde de kortsiktiga förbättringarna i deltagarnas 

attityder och motivation mot matematik. Flera studenter upplevde att användningen av 

historia som ett verktyg för att undervisa matematik gjorde lektionerna roligare och mer 

intressant. 
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6. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras det resultat som framkommit ur studien. Sedan diskuteras 

metoden för att samla data för studien om dessa påverkat resultaterna. Slutligen ges 

förslag på vidare forskning som kan förbättra studiens resultat. Här tillåts man till egna 

ideer, åsikter och upplevelser att komma fram i rapporten. Detta har undvikits i hela 

rapporten och begränsats till endast denna del. I studien undersöks matematiklärare 

metoder för att väcka elevernas intresse för matematik. Syftet var också att undersöka 

vilka åsikter har lärarna mot användning av matematikens historia i undervisningen, det 

vill säga hur kan den användas, varför ska den användas eller inte användas i praktiken.  

6.1. Resultatdiskussion och reflektioner 

Undersökningens huvudsakliga syfte var att se hur matematiklärare kan 

individualisera och berika ämnet så att det gynnar elevernas inlärning och 

motivation. Undersökningen har även syftat till att se hur matematikens historia kan 

användas, och varför den ska användas och varför den inte används i praktiken. 

Genom min analys har jag kunnat besvara följande frågeställningar: 

• Vilka metoder använder matematiklärare sig för att motivera 

sina elever? 

• Vilka mål ligger bakom användningen av matematikens historia i 

undervisningen? 

• Vilka metoder väljer matematiklärare för att införliva matematikens historia i sin 

undervisning? 

 

I detta kapitel kommer jag föra en diskussion kring analysens frågeställningar och syfte 

kopplat till litteraturen och mina egna tankar. 
 
6.1.1. Lärares metoder för att motivera eleverna 

Svenska elever har försämrade resultat i matematiken i de nationella mätningar 

(Skolverket 2009).  Samtidigt visar Skolinspektionens rapporter (2009) och (2010) att 

eleverna tappar lust till ämnet. Detta är på grund av att det saknar variation i 

undervisningen som huvudsakligen består av mekaniskt räknande av uppgifter ur 

läromedel efter att läraren har ger en genomgång på tavlan. Läraren i studien förklarade 

att de använder sig av olika metoder för att motivera sina elever. Även vid 

genomförande av observationen användes en hermeneutisk metod för att tolka lärarens 

metoder för att motivera sina elever. Man kan sammanfatta lärarens metoder i följande 

punkter: 

 

• Lärarna försöker förstärka elevernas inre och yttre motivation till ämnet genom 

att skapa intressanta lektioner som eleverna tycker är roliga att komma till. 

• Lärarna försöker att skapa en trygg miljö där elevernas lärande gynnas. De vill 

att eleverna ska våga fråga “Dumma frågor” trots att det inte finns sådana frågor 

när det gäller att man inte förstår matematiken. 

• Lärarna skapar relationer till sina elever genom att ha konversationer med dem 

och genom att det finns plats för humor i klassen. Detta kan bidra  till att de 

känner att de respekteras av sina lärare och på så sätt får en vilja för att följa 

undervisningen samt att klassvärdena växer fram hos eleverna.  

• Lärarna individualiserar sin undervisning till varje individs nivå och tar hänsyn 

till denne skilda livs- och studievillkor. Ett exempel är när läraren tar hänsyn till 

olika elevers sätt att förstå matematik konkret och abstrakt och även språket,  
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vilket är en utmaning när eleverna saknar det ordförråd som behövs för att förstå 

ämnet. 

• Lärarna försöker att variera undervisningen genom att använda andra material än 

från läromedlen. Johansson (2006) visar även att boken påverkar lärarens arbete. 

Man tycker att det inte är en tillräcklig variation när elever jobbar enskilt. Detta 

eftersom eleverna kan arbeta i par eller i grupp för att kommunicera matematik 

och utmana varandra. Det kan bero på de få antal observationstillfällen som 

ligger bakom studien vilket kan påverka resultatet. Om man observerade samma 

lärare mer än en lektion kan man då tolka variationen i lärarens arbetssätt på ett 

mer säkert sätt.   
 

Lärarnas strategier för att motivera eleverna stämmer väl överens med den litteratur jag 

använt mig av inför denna studie. Dessvärre används sällan matematikens historia för 

att motivera eleverna på grund av saker som tidsbrist och rädsla för att eleverna ska 

tappa intresset. Detta kommer beröras mer senare i kapitlet. 

 

6.1.2. Mål som ligger bakom användningen av matematikens historia  

Från teoridelen har det framkommit att det finns många argument som förespråkat och 

argumenterat för att inkludera matematiken historia i undervisning. Samtidigt har det 

funnits flera som har argumenterat mot att inkludera historia i undervisningen. För att 

undvika upprepning av analysavsnittet sammanfattas här vad som kommit fram till i 

resultatdelen och vad som kunde tolkas från lärarens svar vid intervjuerna. Lärarnas 

argumenterat som talar för att inkludera matematiken historia i undervisning är genom 

att uppge att matematikens historia motiverar eleverna till att arbeta med ämnet. Enligt 

teoridelen stödjer matematikens historia elevernas inlärning när eleverna tillåts gå 

igenom samma steg som gamla matematiker gick igenom. Ett annat argument enligt 

lärarna är  att man tar allt för givet och inte förstår att all vetenskap och matematik har 

utvecklats över tid liksom dessa metoder som används för lösa uppgifter. Om man 

berättar hur dessa metoder utvecklats kommer eleverna att uppskatta de avancerade 

metoder som finns att tillägna i modern tid. 

Man kunde samla några argument från intervjuerna och från litteraturen mot att 

inkludera historia i undervisningen bland annat att det är inte alltid möjligt att 

introducera matematikens historia eftersom lärarens tid under lektion är upptagen med 

att undervisa efter kursplanens innehåll. En annat argument att läraren saknar kunskap 

om matematikens historia och hur den ska undervisas eller lärarna saknar tillgång till 

historiska material på grund av att deras arbete styrs av läroboken. Detta argument 

brister i min mening då man har tillgång till internet och textböcker som innehåller 

massa information om matematikens historia.  

 

För att anknyta historian med matematiken hade man dessutom kunnat samarbeta med 

historieläraren. Då skulle historieböckerna och matematikböckerna kunnat komplettera 

varandras brister och på så vis bilda ett fullständigt material. Ett exempel hade kunnat 

vara att eleverna får en skrivuppgift där de ska skriva om ett samhälle under en viss tid. 

Och att de ska ta upp ett matematiskt begrepp eller problem som var aktuellt under den 

tiden. Eleverna hade då givits tillåtelse att sätta in matematiken i ett historiskt 

sammanhang och förstå varför man exempelvis började använda sig av algebra under 

Babyloniernas tid. 

 

Slutligen finns det även de som argumenterar för att matematikens historia inte är 

“riktig” matematik eftersom man inte har prov på det och det inte heller påverkar 
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elevernas betyg. Detta argument kan uppfattas även av när läraren säger att de inte har 

mycket tid för det eftersom de vill förbereda inför elevernas för prov. Om matematikens 

historia inkluderas i prover och påverkar betygen skulle då lärarna ägnat en del av sin tid 

åt. Skulle man jobba ämnesöverskridande med historian, som jag föreslog ovan, hade 

detta problem lösts. Det historiska arbetet skulle betygsättas i historiaämnet vilket kunde 

leda till att eleverna finner det meningsfullt att lära sig mer om historiska matematiska 

problem och blir således motiverade till att lära sig mer. Även om inte själva 

matematiska momentet kommer att betygsättas så kommer de få förståelse för hur 

momentet haft betydelse i historien. Förhoppningsvis kommer även deras kunskaper 

leda till att de förstår sammanhangen bättre vilket i sin tur kommer leda till bättre 

resultat på proven och i betygen. 
 
6.1.3. Lärares metoder för att införliva matematikens historia  

En lärare kan inkludera matematikens historia i sin undervisningen på tre olika sätt 

enligt (Jankvist 2009); Upplysningens metod, modulära metoden och 

Historiebaserade metoden. Dessa tre metoder redovisas och förklaras i 

bakgrundsdelen. Liu(2003) förklarade även att detta kan göras genom att introducera 

kända matematiker och historiska matematiska problem som kan bidra till intresse för 

ämne.  

 

Att lärarna endast använde den första metoden, upplysnings metoden, är på grund av 

tidsbrist. De noterar även den risk som finns att eleverna tappar lust om använder gamla 

matematikers sätt att lösa uppgifter på. Detta stämmer inte överens med de 

vetenskapliga artiklar som jag hänvisar till tidigare i arbetet. De vetenskapliga artiklarna 

bygger på både kvalitativa och kvantitativa metoder för att bevisa sitt argument. 

Självklart förefaller det sig olika i alla klasser vad som motiverar eleverna. Men det 

skulle kunna vara så att lärarna eventuellt känner sig osäkra på ämnet och inte vet hur de 

ska göra för att få in mer historia utan att det ska kännas påklistrat. Att vara rädd för att 

misslyckas med nytt stoff i lektionsmaterialet kan bidra till att lärarna drar sig för att 

byta sin strategi. 

 

Alla tre lärarna i studien arbetar i enlighet med upplysningens metod. Lärare A hade en 

lektion som handlade om sannolikhetslära. Eleverna kunde i den här lektionen istället 

fått mer information om varför det uppstått det här momentet i matematiken. Att lära sig 

att det uppstått på grund av att man ville dela potten mellan två män kanske stimulerar 

till att de arbetar bättre med ämnet eftersom det rör elevernas liv nu. Även under de 

andra lektionerna som handlade om algebra kunde läraren försökt låta eleverna använda 

det muntliga sättet att uttrycka algebra. Detta kan medföra att de uppskattar dessa 

abstrakta algebraiska tecken mer eftersom det innebär mer svårigheter att uttrycka 

algebra med fullständiga meningar i tal. 

 
6.2. Metoddiskussion  

En kvalitativ metod användes för studien då både observationer och intervjuer använts 

till underlag i studien. Enligt Ryen (2004) använder en forskare sig av kvalitativa 

metoder när hen vill undersöka människans tolkning i sin naturliga omgivning. 

Forskaren har inte för avsikt att pröva om data som samlas har en generell giltighet utan 

vill istället få djupare förståelse av det problemet som undersöks (Holme m.fl.  1997). 

Metoden användes för att få djupare förståelse av lärarens arbete med sina elever och 

hur de tänker att planera att undervisa stoffet för eleverna på ett sätt som sätter elevernas 

motivation i gång. Kvalitativa metoden kännetecknas av sitt flexibiliteten där man kan 

ändra frågeställningar under arbetsgång om man känner att de resultaten som samlades 
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inte kan besvara frågorna. Vid genomförande av observationerna och intervjuerna lades 

det märke till att några frågeställningar inte besvarades så de ändrades tack vare 

flexibiliteten hos kvalitativa metoden. Att anteckna vad intervjupersonerna säger utan 

att använda ljudinspelningar var inte smart i efterhand. Det krävde att man 

koncentrerade sig på att skriva mer än att lyssna vilket kan ha resulterat i att jag har 

missat viktiga åsikter från lärarna.  

 

Lärarna tilläts titta på intervjufrågorna innan observationerna och de visste om syftet 

med undersökningen från början. Det kan också påverkat resultaten. Men arbetet skedde 

i enlighet med de etiska kraven särskilt Informationskravet vilket delvis innebär att en 

forskare ska informera syftet av undersökningen till de av forskningen berörda. Därför 

var det tvunget att lärarna fick ta del av viss information.  

 

Urvalet av lärare fungerade bra för insamling av varierande data. Eftersom lärarna har 

olika erfarenheter i yrket och undervisar på olika gymnasieprogram fick jag variation på 

insamlad data. Dock var antalet lärare litet, vilket kunde förbättras om man hade provat 

att observera i en annan skola, eller helst i en annan stad för att få mer omfattning av 

åsikter och attityder. På så sätt kan man generalisera resultaten vilket man kan göra i 

den här studien. I denna studien kan också man motiveras till varför man observerat och 

intervjuat de verksamma lärare i sin naturliga miljö. Det gjordes för att öka validiteten 

av studien med hjälp av triangulering vilket innebär att man tillämpar olika tekniker för 

att undersöka samma sak (Kihlström 2007). Ett hermeneutisk perspektiv används också 

i denna studie där forskaren försöker att tolka olika fenomen för att kunna förstå dessa 

fenomen i sin kontext men detta kan påverka även resultaten av studien eftersom 

människor tolkar samma sak på olika sätt. Trots att Skolinspektionens granskning som 

gjordes 2009 var i årskurserna 3, 5 och 9 kan jag med denna undersökning konstatera att 

undervisningen som bedrivs i årskurs 9 till stort grad liknar den som sker i 

gymnasieskolor. 

 
6.3.Vidare forskning 

Det här kommit fram intressanta  idéer under arbetets gång  som inte inkluderades i 

forskningssyfte eller frågeställningarna och därför gavs inte tid till dem för att kunna 

studera närmare. En av de idéerna var att undersöka  gymnasieelevers syn på sina 

lärarnas metoder för att motivera dem. Detta kan göras med hjälp av fokusgrupp eller 

med hjälp av enkäter. En annan idé är att undersöka hur eleverna skulle reagera om de 

skulle få delta i ett projekt som innehåller matematiska uppgifter med historiska inslag 

och jämföra mellan sina attityder och åsikter mot ämnet före och efter projekten. 
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Bilagor 
Bilaga A följebrev 

Följebrev 

  

Hej! Jag heter Mishael Shaher och jag är student på ämneslärarprogrammet från 

Linneuniversitet i Växjö. Under hösten kommer jag skriva examensarbete. Tanken är att 

undersöka olika metoder som verksamma lärare använder sig av för att motivera elever 

att lära sig matematik. Dessutom ska arbetet undersöka möjligheten att använda 

matematikens historia som en motivationsfaktor och ett bra verktyg vid lärandet.  Även 

undersöks i detta sammanhang vilka möjliga strategier lärare väljer för att förverkliga 

syftet med användandet av matematikens historia. 

Det är därför  jag vill gärna observera några matematiklektioner samt att genomföra 

intervju med era matematiklärare. Om ni är intresserade återkommer jag  om en vecka 

för att ta emot eventuella intresseanmälningar. Intervjus tiden kommer att ta ungefär 30 

till 40 minuter. 

Medverkan är frivillig och deltagarna har rätt att neka att medverka när som helst utan 

att behöva ange en anledning. Uppgifterna och svaren som erhålls kommer endast att 

användas i undersökningens syfte. Detta innebär att uppgifterna kommer att behandlas 

enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer och regler om konfidentialitet och 

nyttjandekravet. Med andra ord kommer varken deltagarens namn eller skolans namn att 

framgå i rapporten. Ni kommer att få resultaten av rapporten när den är färdig.   

Vid eventuella frågor får ni gärna mejla mig på: 

  

Mishael Shaher 

ms224da@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 Bilaga B 

 
Intervjufrågor 

 

 

• Hur många år har du undervisat inom ämnet matematik?Har du lärarexamen? 

Vilka matematik kurser undervisar du? 

• Hur motiverar du eleverna att lära sig matematik? 

• I vilka sammanhang använder du matematikens historia i din undervisning? 

vilket är ditt syfte med sådana inslag?  

• Hur ofta plockar du upp något från matematikens historia i din undervisning? 

• Vad anser du att eleverna skall vara medvetna om rörande matematikens 

historia? 

• På vilket sätt och metod skulle du välja att undervisa om matematikens historia? 

• Vilka svårigheter kan hindra dig av att inkludera matematik historia i din 

undervisning? 

• Kan du karakterisera de eleverna som blir motiverade av historiska inslag? I 

vilken sammanhang blir de motiverade? 
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Bilaga C  

Observationsschema   
 

Tid  

plats  

Gruppstorlek  

Gruppsammansättning   

Matematikkurs  

 Lektionsupplägg  

Lärarens arbetssätt  

Hur bemöter och motiverar läraren eleverna i klassen  

Matematiken historien tas upp i lektionen  

Om den tas upp på vilket sätt?  

Ser eleverna ut intresserad när matematik historia tas upp?  

 

 

 

 

 

 


