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Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer i undervisningen och den sociala skolmiljön 
som ger elever motivation och lust att lära matematik. Arbetet beskriver motivation och lust till 
matematikämnet ur ett lärar- och ett elevperspektiv.  
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1. INLEDNING  
Ordet matematik kan framkalla olika känslor hos oss. Det kan vara en känsla av lycka där 
upplevelser av klarhet och mönster infinner sig. Matematikämnet känns då ofta stimulerande 
och utmanande. Det kan däremot hos vissa infinna sig en känsla av olust, där negativa 
erfarenheter av ämnet leder till känslor av ångest och misslyckande. De negativa känslorna 
följer ofta med individen in i vuxenlivet och kan leda till svagt självförtroende inför 
situationer som kräver matematikkunskaper. Dessa erfarenheter avspeglas ofta på nästa 
generation. Hur kommer det sig att ett av våra kärnämnen kan ge oss så olika känslor och vad 
har gått fel när lusten inte finns? Är ämnet för svårt eller är det motivationen som saknas? 
Som blivande matematiklärare funderar vi mycket på hur vi ska kunna motivera och inspirera 
eleverna i ett ämne som ofta anses som svårt och tråkigt. Det finns enligt oss ett behov av att 
ändra på inställningen om matematikämnet.  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det att ” Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära skall utgöra en grund för undervisningen.” (Skolverket 2006 s. 9). 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? Ytterligare finns det att läsa att skolans uppgift är att vara ”en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (Skolverket 2006 s. 7). Den 
sociala faktorn kan även den vara en bidragande orsak för elevernas motivation.  
 
Att behärska matematikens grunder samt att kunna tänka matematiskt är en förutsättning för 
att kunna leva och verka i samhället. Samhällets medborgare möter ständigt matematik i olika 
situationer och därför är det nödvändigt att besitta goda grundkunskaper inom ämnet. Det är 
vår uppgift som pedagoger att ge eleverna förutsättningar för att klara av dessa situationer. 
Trots pedagogens klara uppgift så är den Nationella utvärderingen av grundskolan entydig, 
svenska elever blir allt sämre på matematik. Enligt utvärderingen så diskuterar eleverna sällan 
matematik i undervisningen. Dagens matematikundervisning har reducerats till individuellt 
arbete i läroboken (Skolverket 2003). Räcker matematikboken som motivationsfaktor i 
matematikundervisningen? 

I de tidigare åren finns ofta ett intresse hos eleven att lära sig matematik men detta intresse 
svalnar med tiden (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Skolverket). Hur 
framkallar och bibehåller vi som pedagoger motivationen och lusten i matematikämnet hos 
eleverna så att inlärningen blir effektivare och resultaten bättre? Det är viktigt för oss som 
framtida matematiklärare att veta vad som motiverar elever och gör matematikämnet roligt. 
Med vetskap om detta så har vi möjlighet att utforma en matematikundervisning som ger 
eleverna motivation och lust att lära. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer som motiverar elever och ger 
dem lust att lära matematik. Rapporten beskriver motivation och lust till matematikämnet ur 
ett lärar- och ett elevperspektiv. Vi vill undersöka vad pedagogerna anser motiverar elevers 
lärande i matematik. Vi vill även undersöka vad som motiverar eleverna att lära matematik. 
Vidare vill vi jämföra pedagogernas och elevernas uppfattningar om motivationsfaktorer i 
matematikämnet. Detta gör vi för att vi vill synliggöra om pedagogernas motivationsarbete 
överrensstämmer med vad som motiverar eleverna och ger dem lust att lära matematik. 
Avgränsningen till matematikämnet har gjorts därför att det är i detta ämne vi kommer att 
undervisa. Vi har valt att intervjua pedagoger och elever i de tidigare åren av grundskolan, 
därför att det är i dessa åldrar vi kommer att arbeta som pedagoger. 
 
 
 De centrala frågorna i undersökningen är: 
 

 
• Vilken inställning har pedagogerna till matematikämnet?  
 
• Vilken betydelse har elevens lust och motivation inför matematikämnet vid inlärning? 

 
• Vilka faktorer i undervisningen och den sociala skolmiljön tror pedagogerna gynnar 

elevernas motivation och lust att lära matematik? 
 

• Vilka faktorer i undervisningen och den sociala skolmiljön anser eleverna ökar deras 
motivation och lust att lära matematik?  

 
• På vilka sätt skiljer sig elevernas och pedagogernas uppfattningar om vad i 

undervisningen och den sociala skolmiljön som ökar elevers motivation och lust att 
lära matematik? Finns det några likheter? 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
 

3.1 Teoretiska perspektiv på lärande  
Under detta avsnitt kommer det kognitiva och konstruktivistiska teoribildningen och den 
sociokulturella teoribildningen på lärande i korthet att redovisas. 

3.1.1 Kognitiv och konstruktivistisk teoribildning 
Enligt skolverkets rapport Lusten att lära (Skolverket 2003) så är engagemang och aktivt 
deltagande viktigt för lärandet i den kognitiva konstruktivistiska teoribildningen. Entusiasm 
hos eleven är med stöd av denna teori ett uttryck för lusten att lära. Det centrala i den 
kognitiva teorin är individens tankefunktioner och hur dessa behandlar information. I denna 
riktning anser man att yngre elever först måste göra och sedan veta vad de gör för att lära. Till 
sist måste eleverna förstå vad och hur de har lärt sig för att kunna tillgodogöra sig kunskap. 
Elevens lust att lära startar i den konkreta handlingen och lyckan att klara av den menar 
författarna till rapporten. 
 
Enligt Piaget påverkas individen av tidigare föreställningar och erfarenheter. Individens 
åsikter förändras i samspel med andra i varierade sociala sammanhang. Det finns, enligt 
Piaget, två sätt att tillgodogöra sig kunskap dessa är assimilation och ackommodation. 
Assimilation innebär att nya kunskaper läggs till de gamla utan att ändra tankestrukturen. 
Denna syn på hur elever tillgodogör sig kunskap har stora likheter med den behavioristiska 
teorin där gammal kunskap används i nya situationer. Ackommodation innebär att eleven 
måste justera och revidera den gamla kunskapen med den nya erfarenheten och den nya 
informationen. Ackommodation leder enligt Piaget till utveckling och nytt lärande där tidigare 
kunskaper förändras (Imsen, G 2006 och Hwang, P & Nilsson, B 2003). 
 
John Dewey myntade uttrycket ”Learning by doing” vilket är en elevaktiv och 
erfarenhetsbaserad undervisningsmetod. Eleven lär genom att handla. Att lära matematik 
genom att praktiskt undersöka och problematisera bidrar till att kunskapen blir djupare, enligt 
Dewey. Denna inlärningsteori baseras på ett undersökande, problemorienterat och till viss del 
självständigt arbetssätt. Dewey lade stor vikt vid elevens aktiva medverkan. Han ansåg inte att 
elever lär genom yttre påverkan utan genom ett aktivt handlande och genom att samla 
erfarenheter av den handlingen. När eleven ser sambandet mellan handlingen och resultatet av 
den, så lär de sig någonting. Enligt denna teori så bidrar eleven själv till sitt lärande genom sitt 
aktiva handlande (Imsen, G 2006). 

3.1.2 Sociokulturell teoribildning 
Riesbeck skriver i boken Interaktion och problemlösning (2000) att i den sociokulturella 
riktningen så påverkas individens tänkande av den miljö och den kontext som människan 
finns i. Enligt läromästaren till denna riktning, Vygotskij, så är språket tänkandets sociala 
redskap. Han menar vidare att begreppen är de betydelsebärande hjälpmedlen som eleven 
behöver för att kunna kommunicera med omvärlden. Han ansåg att begreppsbildning är 
viktigt för elevens tänkande och språkutveckling. Begreppen utvecklas hos eleven i den 
sociala gemenskapen både i och utanför skolan. Han delade upp det begreppsliga tänkandet i 
det spontana och det vetenskapliga. De spontana begreppen utvecklar eleverna i vardagslivet 
och på rasterna. För att eleverna ska kunna utveckla de vetenskapliga begreppen som 
förekommer under lektionerna så måste de spontana begreppen vara väl förankrade. Han 
menar vidare att begrepp måste läras in och att begreppsinlärningen gör fortsatt lärande 
möjligt. Vygotskij framhåller att det mest betydelsefulla ögonblicket i elevens kognitiva 
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utveckling är när praktisk aktivitet och problemlösning strålar samman med språket. Han 
menar att tänkandets utveckling är helt beroende av barnets språkutveckling. Vidare är 
språkutvecklingen beroende av barnets uppfostran, kulturella och sociala erfarenheter. 
 
Avståndet mellan vad ett barn kan åstadkomma tillsammans med någon annan och vad barnet 
klarar av själv kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen (Hwang, P & Nilsson, B 
2003). Enligt rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) så gäller det att finna lagom svåra 
uppgifter som eleven kan klara av på egen hand. Pedagogen ska fungera som stöd och på så 
sätt hjälpa fram eleven i sin utveckling. Eleven ska enligt denna teori hela tiden utmanas och 
möta rimligt höga krav från pedagogen. Pedagogens roll är även att hålla elevens 
uppmärksamhet vid liv, väcka intresse och ställa öppna frågor. Det är pedagogen som skapar 
förutsättningar för lärande. Kunskap utvecklas och skapas i mötet mellan elev och pedagog. 
Enligt denna teori kan inte kunskap förmedlas utan varje individ är skapare av sin egen 
kunskap.  

3.2 Begreppen motivation och lust 
Imsens (2006) definition av begreppet motivation är det som ger upphov till aktivitet hos 
eleven och ger dem en mening och en målsättning att fortsätta med denna aktivitet. Lärandets 
motivation kan delas in i yttre och inre motivation. När eleverna känner intresse och 
meningsfullhet för det som de ska lära sig så är det den inre motivationen som driver framåt. 
När lärandet styrs av belöning genom att pedagogen ger beröm, lovar bra betyg eller lockar på 
annat sätt är det den yttre motivationen som driver lärandet framåt. Man kan kortfattat 
beskriva den inre motivationen som elevens individuella intresse att lära och den yttre 
motivationen som en drivkraft som kommer utifrån. 
 
En annan definition av begreppet motivation kan enligt Magne (1998) vara att medvetet vilja 
någonting och att ha ett handlingsmål. Begreppet innefattar även ansträngningen som görs för 
att nå motivationens syfte. Individen behöver vilja klara av en uppgift men även anstränga sig 
tillräckligt för att nå det uppsatta målet. Han menar, liksom Imsen, att den yttre motivationen 
framträder genom belöning utifrån och den inre motivationen ur individens egna behov. 
 
Stensmo (1997) definierar motivation som de processer och krafter som sätter individen i 
rörelse mot ett bestämt mål. Pedagogen är en motivatör vars uppgift är att sätta eleverna i 
rörelse, att få dem motiverade, mot undervisningsmålen. Den inre motivationen innebär att 
motivation skapas inom eleven. Den yttre motivationen skapas i omgivningen kring eleven 
och formas genom bestraffning och belöning. Han har ytterligare en motivationsteori förutom 
dessa, den så kallade interaktiva motivationen. Denna teori innebär att situationen och eleven 
samspelar och formar motivation. Motivationen är produkten av vilka förväntningar på 
framgång eller misslyckanden som ställs på eleven och värdet av att nå ett uppställt mål. Om 
motivation finns så betyder det att eleven anstränger sig för att nå målet. 
 
Motivation och lust är nära förenade med varandra, menar Kullberg (2004). Hennes definition 
av begreppet lust är: ”Den som känner lust för att lära har en inre positiv drivkraft och känner 
tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap, som är 
betydelsefull både för individens utveckling och för samhällets behov.” (Kullberg, B 2004 
s.31)  
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3.3 Motivationsteorier  
Under detta avsnitt kommer den kognitiva och sociokulturella motivationsteorin och den 
behavioristiska motivationsteorin att beskrivas i korthet.  

3.3.1 Den kognitiva och sociokulturella motivationsteorin 
Enligt den kognitiva motivationsteorin så är det våra tankar som skapar motivationen, skriver 
Imsen i Elevens värld (2006). Piaget som ofta förknippas med den kognitiva teorin anser att 
det är elevens önskan att förstå och försöka finna mening som skapar motivation och som i sin 
tur leder till lärande. Han menar vidare att människan är meningssökande till sin natur. Elever 
motiveras att lära sig saker för att de tycker att det är intressant och detta ger dem en själslig 
tillfredställelse. Det är naturligt att försöka finna utmaningar och att klara av dessa ger eleven 
motivation att söka efter nya. Det är alltså längtan och törsten efter vetskap som driver eleven 
att söka efter kunskap och inte belöning från någon annan. Det är inte pedagogens erkännande 
som skapar motivation utan elevens egen inre drivkraft, menar Imsen.  
 
Inom den sociokulturella teorin så är Vygotskij en förgrundsgestalt. Han menar, enligt 
Kullberg (2004), att elever behöver lust för att lära och att det är glädjen och lustkänslan som 
håller läroprocessen vid liv. Lusten är en motor som sätter igång och bibehåller läroprocesser, 
elevers intresse och engagemang. Han menar vidare att när intresset finns så är detta en 
drivande kraft i sig som ger motivation. För att eleverna ska få motivation är det viktigt att de 
har tilltro till sin egen förmåga.  

3.3.2 Den behavioristiska motivationsteorin 
Synen på människan inom den behavioristiska motivationsteorin eller inom beteende-
psykologin karakteriseras av att individen är passiv och fullkomligt styrd av miljön, 
konstaterar Hwang, P & Nilsson, B (2003). Motivationsteorin intresserar sig mycket för 
relationen mellan respons och stimulus. Människan påverkas utifrån genom stimulus och 
avger respons på detta. Ett stimulus följt av en respons blir ett beteende. Yttre motivation är 
när respons från omgivningen följs av en förstärkning, skriver författarna. De menar vidare att 
en positiv förstärkning är när någonting behagligt sker som gör det troligt att beteende 
kommer att upprepas. Detta kan vara beröm eller uppmuntran. En negativ förstärkning 
betyder att någonting obehagligt upphör, som en omvänd belöning. Vid en negativ 
förstärkning minskar sannolikheten att beteendet upprepas därför att om det gör det så händer 
någonting otrevligt. 
 
Belöning och straff är huvudorsakerna till att individen engagerar sig och handlar enligt den 
behavioristiska teorin, skriver Imsen (2006). I skolvärlden är betygen det belöningssystem 
som motiverar eleverna mest. Belöningen kan även bestå av att eleverna får ett pris, beröm 
eller en guldstjärna, menar hon. I boken Utvecklingspsykologi (Hwang, P & Nilsson, B 2003) 
kan man läsa att när ett positivt beteende lärts in hos eleven så behöver inte belöningen 
komma hela tiden. Om belöningen däremot helt uteblir så upphör även det positiva beteendet 
vilket kallas utsläckning. För att upprätthålla det positiva beteendet så måste belöningen 
fortsätta men inte lika ofta. Om pedagogen vill ändra ett oönskat beteende hos en elev så 
måste hon/han ta reda på vad som förstärkt uppförandet och se till att beteendet inte följs av 
förstärkningar. Ett exempel på denna teori kan vara att om en elev får uppmärksamhet av att 
vissla på lektionen ska eleven sluta vissla om pedagogen slutar att ge uppmärksamhet när 
eleven visslar. 
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Enligt Magne (1998) så finns det inte utrymme för själsliga händelser som inre motivation i 
den behavioristiska traditionen. Den enda motivationen som finns i denna teori är den yttre 
motivationen. 
 

3.4 Faktorer i undervisningen 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp faktorer i undervisningen som kan ge elever motivation 
och lust att lära matematik. De olika rubrikerna är förståelse, arbetsformer, arbetsmetoder, 
tekniska hjälpmedel, nyttoperspektiv, läroboken och matematiksamtal. 

3.4.1 Förståelse  
Det är i den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket) konstaterat att de 
flesta barn 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. Skillnaden mellan elever som inte 
förstår matematiken och de som tycker att ämnet är spännande märks tidigt. Denna skillnad 
visar sig tydligast vid skolår fyra och fem, menar författarna och stärks under resten av 
elevens utbildning. Avståndet blir större mellan de elever som förstår matematik och har tillit 
till sin egen förmåga och de elever som inte förstår och därmed förlorar sin motivation. Att 
förstå matematik skapar lust att lära, menar författarna av rapporten.  
 
I rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) så har elever tillfrågats om vad som påverkar 
lusten att lära i en positiv riktning. Elever svarar då oavsett hur gamla de är att de faktorer 
som har störst inverkan på motivationen är att förstå och känna att de kan men även att lyckas. 
Dessa faktorer blir verktyg för elevens fortsatta kunskapsbyggande, skriver författarna av 
rapporten. 

3.4.1.1 Begrepps- och strategiutveckling 
Det är viktigt att börja med det konkreta för att senare gå vidare till det abstrakta. På så sätt 
läggs, enligt Imsen (2006) grunden för taluppfattningen hos eleven. En elev som har en god 
taluppfattning förstår matematikens grunder och har därmed motivation och lust att lära. 
 
Matematikundervisningen börjar ofta allt för abstrakt, menar Olsson och Forsbäck (2006). 
Den blir lätt obegriplig för eleverna. Det är därför viktigt att pedagogen hjälper eleverna att 
utveckla grundläggande begrepp och strategier. Dessa begrepp ligger sedan som grund för 
elevernas framtida förståelse och lärande i matematikämnet. Vid arbetet med elevers 
taluppfattning krävs aktiviteter som gör att eleverna ser och jämför tal istället för att räkna på 
fingrarna som är en strategi som inte fungerar i de högre talområdena. Om elevens strategi 
inte fungerar kan de känna misslyckande, därför är det viktigt att de blir medvetna om att det 
finns fler sätt att lösa uppgifter på och därmed bli motiverade.  
 
Emanuelsson (1991) menar att det är viktigt att arbeta med strategiutveckling i undervisnings-
sammanhang. Eleven behöver utveckla och förfina sina strategier men även se svagheter och 
styrkor i dem. En strategi kan vara bra i ett sammanhang men sämre i ett annat. Det gäller för 
eleven att välja rätt strategi till rätt uppgift, skriver Emanuelsson. Det finns tre grupper av 
inlärningsstrategier, menar Imsen (2006). Repetitionsstrategier är den första gruppen som 
lämpar sig för inlärning av fakta såsom multiplikationstabellen. Minnet tränas genom 
upprepning. Den andra gruppen består av elaboreringsstrategier. Här ska den nya kunskapen 
läggas till den gamla kunskapen utan att eleven ändrar sin tankestruktur. Denna 
strategiutvecklingsgrupp kopplas samman med Piagets assimilationsteori. Den tredje och sista 
gruppen omfattar organiseringsstrategier. Denna inriktning är att skapa sammanhang, struktur 
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och överblick i elevens kunskap. Den tidigare kunskapen revideras och justeras med den nya 
informationen och de nya erfarenheterna. Denna strategiutveckling kallar Piaget för 
ackommodation vilket enligt honom leder till motivation, utveckling och nytt lärande. 
 
Elevens självförtroende och motivation i ämnet är betydelsefulla förutsättningar för att kunna 
använda olika inlärningsstrategier och därmed prestera bättre, menar författarna till rapporten 
Lusten att lära (Skolverket 2004). Motiverade elever med bra självförtroende använder sig i 
större utsträckning av lämpliga inlärningsstrategier än de elever som har sämre motivation. 
Med vetskap om detta så blir det angeläget att stärka elevers motivation på samma gång som 
inlärningsstrategier görs synliga för dem, enligt författarna av rapporten.  

3.4.2 Arbetsformer  
Elever arbetar till största delen enskilt i matematikämnet enligt den Nationella 
undersökningen av grundskolan som gjordes 2003 (Skolverket). Eleverna uppger här att de 
arbetar till största delen individuellt i ämnen som slöjd, bild och matematik. I dagens skola så 
arbetar eleverna ofta med eget val, egen planering och individuell studieplan, menar 
författarna till rapporten Elevgrupperingar (Skolverket 2000). Detta förekommer därför att 
tonvikten har lagts på elevens rätt till kunskap baserad på eget intresse och motivation. 
Eleverna arbetar ofta i sin egen takt i matematikämnet och detta ställer höga krav på elevens 
initiativförmåga. Prestationsskillnaderna ökar då mellan eleverna. De menar vidare att 
undervisningen i matematik ofta är hastighetsindividualiserad. Pedagogerna anser att en elev 
som är snabb är detsamma som en elev som är duktig. De elever som är snabba på att räkna 
får vara med i den duktiga nivågruppen eftersom att snabbheten likställs med god förmåga 
och säkerhet. Det kan istället vara så att det är de elever som är långsamma som har den goda 
förmågan och den goda förståelsen. När hastigheten står i centrum för lärande så finns risken 
att dessa elever går miste om vissa moment och får hoppa över avsnitt i undervisningen. Detta 
betyder att de går miste om tillfällen att lära. 
 
Lärande sker inte enbart individuellt utan även i grupp, menar Malmer (1990). Grupparbete 
kräver arbetsrutiner som är väl inarbetade för att fungera på ett adekvat sätt. Regler måste 
upprättas och respekteras av alla inblandade. Dessa regler ska bottna i skolans värdegrund. 
Det kan vara motiverande för eleven att lära sig i samspel med andra och denna arbetsform 
måste vara ett regelbundet inslag i undervisningen, skriver Malmer.  
.  
Det finns risker med nivågruppering, enligt rapporten Elevgrupperingar (Skolverket 2000). 
Om förväntningarna är för höga i den duktiga gruppen eller för låga i den lägre gruppen så 
kan elevens självbild och självkänsla påverkas negativt. Att allt för ofta misslyckas med för 
svåra uppgifter minskar elevens motivation. Det finns tydliga tecken på att elever i de duktiga 
grupperna känner sig stressade. Att arbeta i helklass kan få elever som har svårigheter i 
matematikämnet att känna sig i underläge på grund av de duktiga eleverna. De som däremot 
har lätt för ämnet kan i helklass få för lite stimulans och får höra samma genomgångar flera 
gånger. I dessa fall så blir nivågruppering en fördel för alla elever, skriver författarna av 
rapporten. 
 
I rapporten Lusten att lära (2003) som är gjord av Skolverket, visar det sig att det inte är 
grupperingarna av eleverna i sig som skapar motivation utan att utformningen och innehållet i 
undervisningen inverkar mest på kunskapsinlärningen. Ofta sker gruppindelningar efter hur 
fort eleverna arbetar. Syftet med nivågrupperingarna är ofta ett resultat av att pedagogen inte 
kan hantera de elever som arbetar långsamt. Avsikten måste vara att eleven får lämplig hjälp 
och får möjlighet att bli sedd och lyckas. Elever som får lämplig hjälp får större lust att lära. 
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Författarna av rapporten menar att de elever som däremot är duktiga inom matematikämnet 
får genom grupperingar utmaningar som ger motivation.  

3.4.3 Arbetsmetoder 
I undervisningen är det viktigt att pedagogen varierar och anpassar arbetssätt och metoder för 
att det inte ska bli enformigt för eleven, konstateras i rapporten Lusten att lära (Skolverket 
2003). Elever lär på olika sätt, därför är variationen viktig både när det gäller innehåll och 
metod. Nyfikenheten inför matematikämnet ger lusten att lära. I allmänhet så använder 
pedagoger som arbetar i de tidigare skolåren strategier som ger eleverna ett lustfyllt lärande. 
Eleverna får möjlighet att använda alla sina sinnen och pedagogen ger oftast direkt 
återkoppling. Att använda sina sinnen kan betyda att eleverna sjunger, klappar, ritar och 
dansar matematik. Även Emanuelsson (1996) anser att det inte räcker med att endast arbeta 
med symboler för att eleven ska få insikt i det abstrakta inom matematiken. Eleven förstår 
matematiken bättre genom att få börja med det konkreta, tala matematik, anknyta till 
verkligheten, arbeta undersökande och problemorienterat, menar han.  
 
Elever blir enligt rapporten Elevgrupperingar (Skolverket 2000) motiverade att lära genom 
olika arbetsmetoder. Genom att variera undervisningen kan elever få möjlighet att på olika 
sätt utveckla sin förståelse i matematikämnet men även få lust att lära. Författarna av 
rapporten menar att elever behöver få visa och uttrycka sin kunskap på olika sätt i olika 
sammanhang. Detta ger också pedagogen bättre möjligheter till att bedöma och värdera 
kunskapen hos eleven. 

3.4.3.1 Utgå från elevens intressen, erfarenheter och förutsättningar  
Stensmo (1997) konstaterar att elevens behov och förutsättningar måste tillgodoses av 
pedagogen för att lärande ska ske. De elever som har bra förutsättningar och är motiverade i 
matematikämnet arbetar gärna självständigt och tar gärna ansvar för sitt lärande. De elever 
som har sämre förutsättningar och är oroliga, har ofta mindre motivation i ämnet och vill 
gärna att pedagogen ska tala om vad hon/han ska göra och ge bekräftelse. Stensmo anser att 
elever med mindre goda förutsättningar behöver mer vägledning för att lära.   
 
Magne (1998) menar att alla pedagoger känner till att elever är olika och därför måste 
undervisningen utformas på olika sätt. Det är betydelsefullt att pedagogen använder elevernas 
erfarenheter, kunskaper och intressen i undervisningen. Författarna av rapporten Lusten att 
lära (Skolverket 2003) anser att om inte eleverna har något starkare intresse inför arbetets 
innehåll så blir deras enda strävan med aktiviteten att producera och tillfredställa pedagogens 
förväntningar. På så sätt så tillgodogör sig inte eleven kunskap och lusten att lära åsidosätts, 
konstaterar författarna.  
 
Emanuelsson (1996) påpekar att styrdokumenten betonar vikten av att utgå från elevens 
förutsättningar och erfarenheter. För att kunna göra detta och även anknyta till elevens 
tidigare kunskaper och nyfikenhet så är det viktigt att pedagogen använder sig av olika 
matematiska aktiviteter, menar han. Det är även viktigt att händelser som sker i vardagen, i 
och utanför skolan utnyttjas för att tillgodose och bibehålla elevernas nyfikenhet, motivation 
och intresse. Emanuelsson anser att elevens intresse för matematiken är en förutsättning för 
lärande.  

3.4.3.2 Problemlösning  
Berggren och Lindroth (1998) konstaterar att styrdokumenten understryker vikten av att 
använda sig av problemlösning i undervisningen. Skälet till detta är att 
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problemlösningsförmågan är betydelsefull i vardagen och kommande yrkesliv, menar 
författarna. Eleverna ges även beredskap och träning i att hantera problem i och utanför 
skolan. Vid problemlösning med öppna frågor så ges eleverna en möjlighet att använda sina 
egna erfarenheter och kunskaper för att lösa uppgiften. De menar vidare att samtal som sker 
efter den process som leder till ett svar är viktig. Det är ofta då som eleven blir motiverad och 
medveten om sina strategier och tankar. Processen är, enligt författarna, viktigare än själva 
svaret. 
 
Enligt rapporten Elevgrupperingar (Skolverket 2000) så behöver ett metodiskt arbete med 
matematiska och logiska problem börja redan i de tidigare skolåren. Denna träning är speciellt 
viktig för elever med liten motivation och svårigheter i matematikämnet. Att arbeta med 
problemlösning kan öka dessa elevers motivation och ge dem bättre kunskaper i matematik, 
menar författarna av rapporten. Problemlösning kan, enligt Emanuelsson (1991) ses som ett 
motivationsmedel och ett verktyg för att uppnå matematisk förståelse. Han menar att 
uppgifterna kan leda till att innehållet som oftast är konkret blir en bro till det abstrakta i 
matematikämnet. 

3.4.3.3 Undersökande och verklighetsanknutet arbetssätt med konkret material 
Skolans matematikundervisning har, enligt Imsen (2006), fått mycket kritik därför att den 
anses vara för formell och onaturlig för eleven. Räkneoperationer, abstrakt räkning och 
mekanisk tillämpning av formler har dominerat undervisningen. Hon anser att alternativet till 
denna arbetsmetod är att låta eleven arbeta med verklighetsanknuten matematik i 
meningsfulla sammanhang vilket ökar elevernas motivation.  
 
Kullberg (2004) beskriver det lust- och lekbaserade lärandet som en metod att utveckla 
kunskap. I leken utvecklar eleverna sitt lärande genom att imitera och repetera, där gamla och 
nya kunskaper läggs till varandra. I matematikundervisningen kan eleverna leka affär där 
pengars värde synliggörs. Eleverna får även möjlighet att använda olika räknesätt och olika 
begrepp. I en affär förekommer även växling av pengar. Eleverna blir, enligt Kullberg, 
motiverade av att de ser nyttan av alla dessa moment både i vardagen och i 
matematikundervisningen. 
 
Enigheten är stor, enligt Emanuelsson (1991), om att material ur elevernas närmiljö ska 
användas och att elevernas vardagserfarenheter ska utgöra grunden för matematik-
undervisningen. För att motivera eleven så måste kopplingen finnas mellan skolmatematiken 
och elevernas vardag. Olsson och Forsbäck (2006) menar att det är en fördel att medvetet låta 
eleverna arbeta med de grundläggande matematikbegreppen även utomhus. Ute finns det inga 
begränsningar i utrymmet som det gör i klassrummet. Vid längdmätning i klassrummet så 
används oftast på förväg uppritade föremål som kan vara onaturliga för eleverna. Det blir mer 
naturligt för eleverna att exempelvis arbeta med geometri, längdmätning och sortering 
utomhus där det finns mängder av konkret material. Materialet kan med fördel tas med 
tillbaka till klassrummet för uppföljning. Det är viktigt att koppla samman lärandet i 
klassrummet med utematematiken för att inte momentet ska kännas lösryckt från ämnet. 
Genom att eleven ser kopplingen mellan matematikämnet och undervisningen utomhus så 
skapas lust att lära, menar Olsson och Forsbäck. 
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3.4.4 Tekniska hjälpmedel  
Detta avsnitt innefattar datorn med dess matematiska dataprogram och miniräknaren som 
tekniska hjälpmedel som motivationsfaktorer i undervisningen. 

3.4.4.1 Datorn i undervisningen 
Att använda datorn i den pedagogiska undervisningen ger möjligheter för eleven att inhämta 
kunskap, anser Imsen (2006). Pedagogiska dataprogram har visat sig vara användbara i många 
ämnen och är lätta att nivåanpassa så att de tillgodoser elevers olika behov. IKT-baserad 
undervisning i ett kreativt sammanhang kan erbjuda eleverna nya möjligheter till lustfyllt 
lärande som inte finns i den traditionella undervisningen. Likafullt får datorn inte styra eller 
dominera undervisningen utan ska ses som ett komplement som omväxling i undervisningen. 
Datorn passar bra i matematikämnet och har fördelen av att eleven kan kombinera rörliga 
bilder med text på ett sätt som inte läroboken kan, menar Imsen. 
 
De undersökningar som tidigare har gjorts om huruvida datorstödd inlärning ger bättre 
inlärningsresultat eller inte visar ingen enighet i denna fråga, menar Farkell-Bååthe (2000). 
Granskningar visar på negativa, positiva och inga effekter alls. Detta betyder att IKT-baserad 
undervisning inte förbättrar lärandet för alla men att den kan ha effekt. Det är inte datorn i sig 
som skapar en positiv effekt på motivation och inlärning utan det är fråga om i vilket 
sammanhang användningen sker och hur den används. Hur bra användbarhet ett program har 
för pedagog och elev kan delas in i fyra faktorer. Dessa är anpassning, användarvänlighet, 
användaracceptans och användarkompetens. När ett program har en god anpassning så är det 
väl anpassat efter elevens behov och kunskaper. Innehåll och svårighetsgrad passar då väl 
elevens förutsättningar. När ett program är åtkomligt är det användarvänligt. Det betyder att 
programmet ska ställa lagom stora krav på eleven och dess grad av uppmärksamhet för 
tillfället. Det blir därför viktigt att individualisera programmet gällande svårighetsgrad, typ av 
uppgifter och utförande. Det är även viktigt att eleven vet var hjälp och stöd finns när det blir 
problem.  När ett program har hög användaracceptans så har användaren hög motivation och 
en positiv inställning till det. Det är viktigt att eleven känner att det finns en mening med och 
känner intresse inför användandet. Med användarkompetens menas att eleven måste ha 
tillräckliga färdigheter, förståelse och kunskaper för att kunna använda datorn på ett effektivt 
sätt. Användarkompetensen kan påverkas av inre och yttre motivation. Den inre motivationen 
uppstår när eleven känner att inlärningen och användningen av ett program i sig är så roligt att 
det är en belöning. Den yttre motivationen uppkommer genom att någon utifrån ger beröm för 
att eleven har lärt sig ett visst program, menar Farkell-Bååth.. 

3.4.4.2 Miniräknaren i undervisningen 
Emanuelsson (1996) anser att miniräknaren i första hand är ett hjälpmedel för att räkna. När 
eleven snabbt och säkert kan använda miniräknaren för uträkningar så får de möjlighet att 
koncentrera sig på matematikens andra delar. Matematik är inte enbart uträkningar utan så 
mycket mer. Genom att slippa beräkningsarbetet så kan elever med matematiksvårigheter få 
ökad motivation som leder till bättre lärande. Det blir lättare att få eleven att träna på 
överslagsräkning när de snabbt kan kontrollera svaret med miniräknaren. Miniräknaren är 
även ett bra kontrollinstrument vid huvudräkning. Genom att bli bättre på huvudräkning så 
minskas elevens behov av miniräknaren. Elevens tilltro till sin egen förmåga ökar vilket 
medför att motivationen och lusten att lära stärks, menar Emanuelsson.  
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3.4.5 Nyttoperspektiv  
Elever behöver förstå värdet av att behärska grundläggande matematik för att motiveras i 
ämnet, menar Malmer (1990). När yngre elever får svara på varför de lär sig matematik så blir 
ofta svaret att de ska kunna räkna och skriva siffror. De har dock inte alltid en förståelse för 
varför de ska kunna göra detta. Matematiken blir allt för ofta skolbetonad och saknar 
verklighetsanknytning. I undervisningen är det därför viktigt att samtala med eleverna om 
nyttoaspekten med matematiken. Dessa samtal kan handla om när eleven använder matematik 
i vardagen menar Malmer. Om inte eleverna förstår nyttan och meningen med siffror och 
symboler under de första skolåren ”så bidrar det till en klyfta mellan elevernas verklighet och 
skolmatematiken.” (Emanuelsson, G m.fl. 1995 s.26). 
 
Enligt Jenner (2004) så är nyttoperspektivet en faktor som präglar motivationsprocessen. Om 
eleverna förstår vad de ska använda matematiken till så blir de motiverade att lära. De elever 
som inte förstår detta nyttoperspektiv får ingen motivation och därmed svårare att lära 
matematik. 
 
Att behärska matematikens grunder samt att kunna tänka matematiskt är en förutsättning för 
att kunna leva och verka i samhället, menar Magne (1998). Motivationsfaktorn till att lära 
matematik kan därmed vara att fungera och arbeta i samhället. Samhällets medborgare möter 
ständigt matematik och därför är det nödvändigt att besitta goda grundkunskaper inom ämnet. 
Det är i det verkliga livet som problem uppstår och där problem måste lösas. Att lösa 
vardagliga problem kräver logiskt tänkande och det logiska tänkande medför kunskap, anser 
Magne.  
 
3.4.6 Läroboken  
Enligt rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) så är många pedagoger beroende av 
läroboken under matematiklektionen. Den styr i många fall upplägg, innehåll och 
organisationen av undervisningen. Matteboken har en dominerande roll i undervisningen både 
på gott och ont. Den kan framkalla lust men även avsky inför ämnet. Om läromedlet är bra 
kan det ge ett positivt utvecklingsresultat. Ett enkelspårigt läromedel kan i stället leda till att 
eleven tycker att ämnet är tråkigt. När läroboken dominerar under matematiklektionen så går 
eleverna miste om undervisning om och i värdegrundsmålen. Det är viktigt att inte glömma att 
användningen av ett läromedel inte behöver utesluta diskussioner, problemlösning och 
kreativt tänkande. Författarna av rapporten anser att det till stor del handlar om hur 
matematikboken används.  
 
I matematikforskningen som visas i rapporten Elevgrupperingar (Skolverket 2000) menar 
författarna att elever inte ska lämna sina informella strategier på lösningar i för tidiga åldrar. 
Ofta möter eleverna den formaliserade matematiken allt för tidigt, vilket inte gagnar lusten att 
lära. Tyngdpunkten läggs på räkning innan eleven har förstått vad räkningen ska vara till för. 
Om ett enkelspårigt läromedel införs för tidigt i undervisningen kan det förorsaka att färdighet 
går före förståelse. Anledningen till att läroboken ofta dominerar i matematikundervisningen 
kan, enligt författarna av rapporten, vara att innehållet har en ordnad struktur och att 
pedagogen antar att eleverna når målen om de följer bokens upplägg.  
 
 
3.4.7 Matematiksamtal  
Malmer (1990) anser att det är viktigt att pedagogen talar matematik med eleverna men även 
att eleverna sinsemellan kan samtala. När eleven formulerar en tanke i ord och om andra 
lyssnar så ökar kvaliteten på tänkandet och lusten att lära. För att utveckla och bygga upp 
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begrepp och kunskaper i matematik så är språket nödvändigt. Språket benämns ofta som ett 
verktyg eller ett instrument för att nå kunskap. Tyvärr så tycker många elever att 
matematikens språk är svårt att förstå. Det är många nya begrepp som introduceras och innan 
dessa är förankrade så blir mattesamtalen svåra att förstå för ett stort antal elever. 
Matematiksamtalen måste läggas på en nivå som eleven förstår först då kan detta moment 
skapa motivation för eleven och leda till en utveckling av begreppsuppfattningen. Förutom 
den stora betydelsen för elevens inlärning så har även kommunikationen ett diagnostiskt 
värde. Det sätt eleven uttrycker sig och väljer sina ord på vittnar många gånger om deras 
tankestruktur. Det blir även tydligt för pedagogen om eleven har förstått eller missuppfattat 
det de ska lära sig.  
 
Det är ofta enklare för elever att lösa en matematikuppgift än vad det är att tyda och läsa den, 
menar Malmer (1990). Detta betyder att många elever skulle klara av svårare uppgifter om de 
bara förstod betydelsen av begreppen. I elevernas aktiva ordförråd så finns sällan de begrepp 
som används inom matematiken. Det behöver inte vara svåra matteord utan kan även vara 
enklare prepositioner. Det är därför viktigt att utveckla elevernas ordförråd genom att tala 
mycket matte i klassrummet. Ett större ordförråd ger bättre förståelse i ämnet vilket är en 
motivationsfaktor. Det behöver inte alltid vara pedagogen som förklarar begreppen för 
eleverna. Det finns, enligt Malmer, en stor vinst i att låta eleverna hjälpa varandra med att 
göra begreppen tydliga. 
 

3.5 Faktorer i den sociala skolmiljön  
I detta avsnitt kommer vi att ta upp faktorer i den sociala skolmiljön som kan ge elever 
motivation och lust att lära matematik. De olika rubrikerna är inlärningsmiljö, delaktighet, 
tilltro till den egna förmågan att lära och pedagogens roll. 

3.5.1 Inlärningsmiljö  
En lugn och trygg klassrumsmiljö ger motivation till lärande, menar Stensmo (1997). 
Människans behov av trygghet är grundläggande, därför är en säker och trygg miljö i 
klassrummet viktig för eleven. Denna miljö måste präglas av ett tillåtande klimat där eleven 
vågar misslyckas utan att hånas av kamraterna. Eleven måste, enligt honom, också våga prova 
nya saker och nya utmaningar.  
 
Författarna av rapporten Lusten och möjligheten (Skolverket 2006) skriver om 
inlärningsmiljön. Pedagogerna i denna rapport anser att om demokrati råder i klassrummet så 
ökar elevernas motivation. Det ska vara ett tillåtande klimat där varje elev vågar ställa frågor 
utan rädsla att säga fel och känna sig dum. I den ultimata skolan ska eleverna kunna vara sig 
själva, ha inflytande och känna sig trygga. Detta är goda förutsättningar för elevens lust att 
lära, menar författarna. 

3.5.2 Delaktighet  
I rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) så konstateras att om eleverna kan påverka 
undervisningen och om de känner sig delaktiga ger detta gott resultat för lärandet. Elever 
tycker ofta att ämnet blir roligare om de får vara med och bestämma innehåll och form på sina 
lektioner. Sällan handlar dock elevernas inflytande om innehåll och arbetssätt utan vilka 
uppgifter som ska göras och när de ska göras. Att det råder demokrati i klassrummet ökar 
motivationen hos eleverna. På samma sätt resonerar författarna till den Nationella 
utvärderingen av grundskolan (Skolverket 2003). De skriver att ett av de ämnen som elever 
anser att de har minst inflytande över är matematikämnet. Inflytande och delaktighet i 
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undervisningen kan ske på två sätt. Det kan äga rum i det dagliga arbetet och mer formellt 
genom elevråd och klassråd. Många gånger känner eleverna att inflytandet över det dagliga 
arbetet är begränsat. Det är inte ovanligt att eleven anser att matematik endast handlar om ett 
antal uppgifter som de måste ta sig igenom, menar Emanuelsson (1995). Vilka dessa uppgifter 
är bestämmer pedagogen. Sett ur ett demokratiskt perspektiv så är ansvarstagande hos eleven 
viktigt för att skapa motivation. Han menar vidare att elever behöver träna på att ta ansvar för 
sitt eget lärande precis som att de behöver träna på att ansvara för sina egna handlingar. 

3.5.3 Tilltro till den egna förmågan att lära 
Ahlberg (2001) menar att eleven måste ha tilltro till sin egen förmåga att lära och förstå för att 
de ska bli intresserade av matematik. Det är viktigt att pedagogen hela tiden strävar efter att 
elevens tro på sin egen förmåga stärks. Elevens föreställningar om matematikämnet och tilltro 
till sin egen förmåga skapas tidigt, därför har den inledande matematikundervisningen en stor 
och avgörande betydelse för elevens fortsatta lärande. För att elevernas tro på sig själva ska 
bevaras så bör det finnas en jämvikt mellan de krav som ställs på dem och elevernas faktiska 
förmågor. Det bör även finnas en balans mellan variationen och strukturen i undervisningen. 
Ahlberg anser att matematikämnet är ett bra mätinstrument på elevens allmänna 
självuppfattning.  Den elev som har en god självuppfattning och tilltro till sin egen förmåga i 
matematik har generellt samma bild av sig själva överlag. Hon menar att om eleven inte tror 
på sin egen förmåga så kan en uppgivenhet och rädsla för matematikämnet uppstå. Om denna 
känsla för ämnet grundas i de tidigare åren så kommer den att följa eleven genom hela 
skoltiden och även in i vuxenlivet. De faktorer som påverkar elevers inlärning inom 
matematik i positiv riktning är elevens intresse, motivation och tilltro till den egna förmågan 
att lära, menar Ahlberg.  
 
I rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) framstår elevens tilltro till den egna förmågan 
att lära som den absolut vikigaste motivationsfaktorn för att lära matematik. En elev som har 
god självtillit klarar av och söker nya utmaningar, vilket den elev som har dålig självtillit inte 
alltid gör. En elev som har en positiv självbild och tillit till den egna förmågan inom 
matematikämnet försöker gärna lösa svåra uppgifter på egen hand. Elever med svag självtillit 
behöver ofta få pedagogens hjälp och bekräftelse, anser författarna.  

3.5.4 Pedagogens roll  
Wikberg (1998) anser att pedagogens ledarroll har varierat över tid. Från att ha varit auktoritär 
och sträng till att bli mer demokratisk. En demokratiskt grupporienterad ledare använder sitt 
ledarskap för att inspirera till diskussioner som leder gruppen fram till gemensamma mål, men 
uppmuntrar även till självständiga aktiviteter. När det gäller inlärning, arbetsklimat och 
grupprocesser i klassrummet är pedagogens ledarroll en av de viktigaste faktorerna. En 
gynnsam inlärningssituation blir möjlig genom att pedagogen har positiva förväntningar på 
varje enskild elev och på hela klassen. Om pedagogen är helt närvarande i mötet med eleven 
så formas tillit och trygghet. Denna trygghet bildas även när pedagogen visar en säkerhet inför 
elevrelationerna. Att pedagogen är en förebild och visar tydlighet är även faktorer som bidrar 
till en gynnsam och motiverande inlärningssituation. Hon menar vidare att pedagogen har 
många uppgifter att ansvara för. Givetvis måste pedagogen vara kunnig i sitt ämne men också 
vara en kreativ inspiratör, mentor, handledare och en vägvisare för eleverna. En god lärare är 
en god ledare. Denna ledare ska reflektera över sin praktik, detta bidrar till en högre kvalitet 
av undervisningen men även till ett gott inlärningsklimat.   
 
Det innehåll som elever i de tidiga åren kommer i kontakt med i matematikundervisningen 
innehåller ofta verklighetsanknytningar för dem, menar Glasser (1986). Tyvärr så förklarar 
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pedagogen inte alltid sambanden mellan vardagens och skolans matematik för eleverna vilket 
kan vara nödvändigt för att motivera vissa elever. När pedagogen synliggör nyttan med 
matematik så blir eleven mer intresserad för ämnet och anstränger sig därmed mer. Intresse 
och engagemang är betydelsefulla motivationsfaktorer för eleven, enligt Glasser.  
 
Stensmo (1997) menar att det är pedagogen som är motivatör för eleven i klassrummet. I 
rollen som motivatör har pedagogen uppgiften att skapa förutsättningar för 
kunskapsutveckling, uppmuntra till ansträngning och engagemang. Förutom detta så måste 
eleven och gruppen stödjas och fostras till demokratiska medborgare enligt värdegrunden. 
Pedagogen ska vara ett föredöme för eleven när det gäller positivt tänkande och entusiasm. 
Återkoppling och positiv förstärkning främjar positiva inställningar hos eleven. Det är även 
viktigt att ge eleven utmaningar och ansvar, anser Stensmo. Han menar vidare att pedagogen 
har en viktig uppgift att ge eleven individuellt anpassade uppgifter så att misslyckanden inte 
sker om och om igen. Motgångar skadar självförtroendet och motivationen. Detta medför att 
arbetslusten minskar. Det är viktigt att eleven får möjlighet att lyckas och känna framgång i 
något område i matematikämnet. 
 
Enligt Holden (Grevholm, B 2001) så är pedagogens egen inställning till matematikämnet 
avgörande för elevernas attityd till ämnet. En pedagog som utstrålar entusiasm och glädje i 
klassrummet har en lika stor roll för elevers motivation som de metoder och uppgifter som 
hon eller han väljer att använda sig av. Pedagogen behöver visa denna entusiasm både inför 
matematikämnet i stort som inför elevernas arbete. Eleverna behöver få en upplevelse av att 
bli tagna på allvar och att deras tankar är viktiga. Detta medverkar till ett inlärningsklimat 
som inbjuder eleverna att tänka annorlunda och nytt och till att ge elever en positiv relation 
till matematikämnet i stort. Intervjuer och observationer som Holden påvisar i boken 
Matematikdidaktik – ett nordiskt perspektiv visar att när eleverna har roligt under 
matematiklektionerna så trivs de och tycker bra om ämnet. Detta medverkar till att de arbetar 
hårt för att nå sina mål. Matematikämnet får då en personlig mening för eleverna, vilket 
skapar en inre motivation.  
 
Författarna av rapporten Lusten och möjligheten (Skolverket 2006) menar att om pedagogen 
har tilltro till sin kompetens som lärare och tycker att det är roligt att undervisa är detta 
faktorer som ger elever lust att lära. Om pedagogen får positivt gensvar från eleverna blir 
arbetsglädjen större för pedagogen. ”Lusten att vara lärare ger eleverna lust att lära” 
(Skolverket 2006 s. 42). 
 
Motivation och lust att lära uppkommer enligt författarna av rapporten Lusten att lära 
(Skolverket 2003) när eleven får möjlighet att lyckas. Det är pedagogens uppgift att ge alla 
elever känslan av framgång. Detta sker när eleven får uppgifter som ligger på en lagom 
svårighetsnivå. Uppgifter som är lagda på rätt nivå och som utmanar eleverna ger stor 
motivation och främjar elevens lust att lära. Uppgifter som är för lätta och inte utmanar eleven 
skapar inte motivation. Detsamma gäller, enligt författarna, uppgifter som ligger på för svår 
nivå och över elevens förmåga.  
 

3.6 Slutord 
Det är viktigt att påpeka att elever motiveras och får lust att lära matematik genom olika 
faktorer i undervisningen och i den sociala skolmiljön. De faktorer som vi har redovisat under 
teoriavsnittet är några av möjliga faktorer som framkallar lust och motivation hos elever.  
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4. METOD  
Enlig Holme och Solvang (1996) är en metod ett verktyg som används för att kunna lösa ett 
problem och för att kunna nå fram till ny kunskap. Alla metoder som används i 
forskningssyfte är inte lika hållbara eller tål en kritisk granskning. Det finns vissa 
grundläggande krav på en metod för att den ska kunna användas i exempelvis 
forskningsarbete. Dessa krav är att ett systematiskt urval måste göras av informationen och att 
den ska nyttjas på bästa sätt. Resultatet ska uppvisas på ett sådant sätt att det för andra går att 
undersöka och kontrollera hållbarheten. Resultatet ska även synliggöra ny kunskap och 
medvetenhet i ämnet och möjliggöra för fortsatt forskning för andra.  
 
Vetenskapen brukar skilja mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. I 
korthet så beskriver Bryman (2001) kvantitativa metoder som forskning där tyngdpunkten 
ligger på kvantifiering av samlad information och analys av denna. Kvantitet syftar på 
mängden av någonting, i detta fall insamlad data. Kvalitativa metoder beskrivs som forskning 
där tyngdpunkten läggs på ord och tolkning av dem istället för på siffror vid uppsamling och 
analys av information. Dessa två metoder kommer att ställas emot varandra i vårt val av 
metod. 
 

4.1 Val av metod 
Det finns några vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, enligt Bryman 
(2001). Dessa skillnader är avgörande i vårt val av metod. Den kvantitativa forskningen 
inriktar sig på att mäta vad som ska undersökas med siffror istället för ord, vilket för oss inte 
lämpar sig för denna undersökning. I den kvalitativa undersökningen så är det deltagarnas 
perspektiv som är utgångspunkten istället för som i den kvantitativa då det är forskaren och 
hennes eller hans uppfattningar och frågor som styr forskningen. Vi vill i denna undersökning 
inte leda våra deltagare åt något håll utan få reda på vad som är viktigt och betydelsefullt i 
ämnet ur deras synvinkel. Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod så 
kommer vi närmare deltagarna i undersökningen än vad vi hade gjort om vi hade använt oss 
av en kvantitativ. I det senare fallet så träffar forskaren sällan de som deltar, utan är ute efter 
att vara så objektiva som möjligt. Det finns många fler skillnader mellan dessa två metoder 
som att informationen som samlas in blir rik och levande genom en kvalitativ metod och 
entydig och exakt genom en kvantitativ metod.  
 
En av våra frågeställningar är vilka faktorer som påverkar elevers motivation och lust att lära 
matematik. För att få kännedom om vilka dessa faktorer är så måste vi ta reda på vilka 
uppfattningar elever och pedagoger har om detta och det görs enligt oss bäst genom att 
använda en kvalitativ metod. Intervju som metod är i den kvalitativa forskningen den mest 
använda. Genom att intervjua pedagoger så avser vi att få veta vilka faktorer de anser påverka 
elevers motivation och lust att lära matematik och om detta påverkar deras 
undervisningsstrategier. Vi vill även på ett kvalitativt sätt undersöka elevernas perspektiv på 
vilka faktorer som påverkar motivation i matematikämnet.  Därför har vi valt att genomföra 
kvalitativa intervjuer för att få data till vår undersökning. Utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar fann vi att kvalitativa intervjuer passar vår undersökning bäst. 
 

4.2 Kvalitativ intervjumetod 
Den kvalitativa intervjun ska vara så lik ett vardagligt samtal som möjligt, enligt Holme och 
Solvang (1996). Intervjun måste däremot vara något mer styrt än det vardagliga samtalet både 
beträffande ämne och med tanke på tidpunkt. För att genomföra en intervju så måste en 
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intervjumanual tillverkas som blir ett viktigt verktyg under själva intervjun. Manualen ska inte 
vara något frågeformulär utan tjäna som en minneslista med utgångspunkter för samtalet. De 
faktorer som är betydelsefulla att undersöka antecknas ned så att de viktiga områdena inte 
förbises under intervjun. Ofta så kommer andra uppfattningar upp till ytan under samtalets 
gång som kan fördjupa eller ersätter de punkter som finns i manualen. 
 
Det finns enligt Bryman (2001) två grundläggande typer av kvalitativa intervjuer. Han delar 
upp dem i en nästintill ostrukturerad intervju och en semistrukturerad intervju. I den 
ostrukturerade intervjun så används intervjumanualen som en minneshjälp och det kan räcka 
att den som intervjuar endast ställer en fråga som intervjupersonen sedan får associera fritt till. 
Vid en semistrukturerad intervju så följs manualen något mer trots detta kan frågor ställas 
som inte finns med. Båda dessa typer skapar en flexibel intervjuprocess där intervjupersonens 
uppfattningar är i centrum. Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad kvalitativ 
intervjumetod. Det betyder att intervjumanualen kommer att följas till viss del men den 
kommer inte att styra samtalet allt för mycket.  
 

4.3 Urval 
Undersökningen har gjorts i fyra klasser i de tidigare skolåren där elevernas ålder ligger på ett 
spektrum från sju till tolv år. Detta med anledning av att det är i dessa åldrar som vi som 
nyutbildade pedagoger kommer att arbeta. Vi är därför mycket nyfikna på vilka faktorer i 
dessa åldersgrupper som påverkar elevers motivation och lust att lära matematik. Några 
pedagoger och elever är kända för oss sedan tidigare, på grund av verksamhetsförlagd 
utbildning, men inte alla.  
 
Urvalet av pedagoger skedde på basis av att vi hade en viss personlig kontakt med dem sedan 
tidigare eller att vi hade blivit introducerade för dem genom andra pedagoger. När dessa fyra 
pedagoger var utvalda så blev deras klasser automatiskt utgångspunkten för vår undersökning. 
Vi vill kunna jämföra likheter och skillnader mellan pedagoger och elever i fråga om vad som 
motiverar i matematikämnet. Urvalet av elever som kunde intervjuas baserades först och 
främst på om deras vårdnadshavare givit tillstånd (se under rubriken etiska ställnings-
taganden). Utifrån dessa tillstånd plockades två elever slumpvis ut för att medverka i 
intervjuerna. Från klasslistan togs elev nummer fem och sju ut för intervju. På grund av detta 
så hade vi på förhand ingen kännedom om eleverna var motiverade i matematikämnet eller 
inte.  
 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Det är enligt Bryman (2001) viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekter som kan komma upp 
när ett forskningsarbete görs. De etiska principer som gäller för svensk forskning är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Personer 
som berörs av undersökningen ska informeras om dess syfte enligt informationskravet. De ska 
även bli informerade om att det är frivilligt att delta. Vi har muntligt informerat de pedagoger 
och elever som medverkar i undersökningen. De personer som deltar i undersökningen ska 
själva få avgöra om de vill medverka eller inte, enligt samtyckeskravet. Detta betyder även att 
omyndiga elevers vårdnadshavare behöver tillfrågas innan de kan medverka. Vi skickade 
därför ut talonger där vi bad föräldrarna om medgivande för elevernas medverkan (Bilaga 1). 
Pedagogerna som deltagit har muntligt blivit tillfrågande om de vill medverka i vår 
undersökning. Bryman menar även att det är viktigt att berörda personer får veta att all 
information behandlas med stor konfidentialitet. Konfidentialitetskravet fordrar att 
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personuppgifter och annan privat information förvaras säkert medan nyttjandekravet kräver 
att informationen endast används i undersökningen. Före intervjuerna så tillfrågades 
pedagoger och elever om vi fick spela in samtalet på band. Inspelningen har därefter raderats 
direkt efter transkribering. För att garantera de intervjuades anonymitet så benämner vi inte 
deltagarna vid namn utan endast som pedagoger eller elever och han eller hon. 
 

4.5 Bortfall 
Alla elever och pedagoger som tillfrågades att medverka var positiva till detta. Vi fick 
medgivande från alla föräldrar som tillfrågades om deras barn fick medverka i under-
sökningen. Detta betyder att det inte skedde något bortfall av deltagare från undersökningen.  
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
En undersöknings reliabilitet eller tillförlitlighet är hög om resultatet som uppkommer blir 
likadant om den genomförs igen. Det är enligt LeCompte och Goetz (Bryman, A 2001) i de 
flesta fall svårt att få samma resultat när en kvalitativ undersökningsmetod används. Det är 
enligt dem viktigt att de som bedriver undersökningen är överens om hur tolkningen ska ske 
av vad som sägs under intervjun. Vi har kontinuerligt diskuterat och noggrant lyssnat på de 
bandade intervjuerna och har därför gjort en så enstämmig tolkning av informationen som 
möjligt.  För att öka reliabiliteten på undersökningen så har vi varit mycket noggranna med att 
insamlandet av materialet har skett på samma sätt. Detta har skett genom att vi kontinuerligt 
har haft en diskussion om tillvägagångssättet. Om missförstånd har skett under intervjuerna så 
har vi utrett dessa direkt.  
 
En undersöknings validitet är enligt Bryman (2001) en annan viktig forskningskriteriet. 
Validitetsbegreppet syftar på om undersökningen verkligen ger en trovärdig bild av det som 
undersöks. Vårt syfte med arbetet var att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers 
motivation och lust att lära ur ett elev- och lärarperspektiv. De faktorer som finns med i 
teoridelen av arbetet har växt fram genom att vi har läst litteratur i ämnet motivation och 
lärande. Det är även dessa faktorer som har legat som grund för vår intervjumanual. Syftet 
med undersökningen är inte att generalisera utan att få en inblick i ett fåtal pedagoger och 
elevers tankar om motivationsfaktorer inom matematikämnet. 
 

4.7 Genomförande 
Till intervjuerna med pedagogerna och eleverna har vi använt oss av två olika 
intervjumanualer (Bilaga 2 och 3). Metoden som vi har använt för att få fram data är en 
kvalitativ semistrukturerad intervjuform. De faktorer som kan påverka elevers motivation i 
matematikämnet som har tagits upp i teoridelen i detta arbete ligger som grund för 
manualerna.  
 
Fyra pedagoger och två elever ur varje pedagogs klass ingick i undersökningen. Detta 
resulterade i sammanlagt tolv intervjuer. Genom att ställa öppna frågor utifrån 
intervjumanualen så hoppades vi att pedagogerna och eleverna skulle synliggöra sina 
uppfattningar om vad i undervisningen och den sociala miljön i skolan som motiverar och ger 
lust att lära matematik. Intervjuerna skedde enskilt i ett grupprum och hade ingen speciell 
tidsbegränsning utan fick ta den tid som behövdes. Intervjuerna liknade ett vanligt samtal där 
ibland diskussioner ägde rum. Intervjuerna spelades in samtidigt som anteckningar gjordes för 
att ingen information skulle gå förlorad. Genom att spela in intervjuerna så fick vi inte bara 
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möjlighet att höra vad intervjupersonerna sa utan även hur de sa det, vilket Bryman 
förespråkar (2001). 
 
Alla de tolv inspelade intervjuerna med pedagogerna och eleverna lyssnades av och 
transkriberades. Intervjuerna sammanfattades och koncentrerades för att få en bättre överblick 
över resultatet och för att inte ta för mycket utrymme i arbetet. 
 
Sammanfattningen av intervjuerna med alla pedagoger och alla elever har analyserats. 
Likheter och skillnader mellan pedagogernas uppfattning om motivation och lärande har 
sammanställts. På samma sätt har elevernas uppfattningar i ämnet jämförts. Vidare har 
pedagogernas och elevernas uppfattningar jämförts. Detta har gjorts därför att vi vill 
synliggöra om pedagogernas motivationsarbete överrensstämmer med hur eleverna ser på 
motivation och lust att lära matematik.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

5.1 Deltagarnas inställning till matematikämnet 
Gemensamt för samtliga pedagoger i undersökningen är att de brinner för sitt ämne och tycker 
att det är jätteroligt att arbeta med matematik. De menar att när eleverna ser att pedagogen är 
entusiastisk inför matematikämnet så blir de i sin tur inspirerade och motiverade. När 
pedagogerna ser att eleverna har roligt, så resulterar detta i att pedagogerna tycker ännu bättre 
om ämnet. Det blir en positiv spiral. ”Matematik är ett favoritämne och ett av de roligaste 
ämnena att undervisa i”, säger en pedagog. En annan pedagogerna menar att en inspirerande 
del av matematikämnet är att lyssna på elevernas lösningar, förklaringar och tankar när de 
arbetar. De intervjuade pedagogerna säger att när de ser att eleven förstår och börjar 
tillgodogöra sig matematik så är det väldigt tillfredsställande och roligt att undervisa i ämnet. 
”Det syns på eleverna när de har förstått och det är en skön känsla”, säger en pedagog.  
 
Alla de intervjuade eleverna utom en anser att matematikämnet är roligt. ”Det skulle vara 
matte oftare”, säger en elev. Det är enligt dem olika moment, arbetssätt, arbetsformer och 
olika svårighetsgrad på uppgifterna som motiverar till lärande. Några elever blir motiverade 
av att lösa enkla uppgifter medan en elev vill ha svårare tal. ”Det är roligare när talen är svåra 
så att man får tänka ordentligt”, säger han.  
 
De intervjuade pedagogernas inställning till matematikämnet är entydigt. De brinner alla för 
sitt ämne och tror att när eleverna ser detta så blir de i sin tur motiverade och inspirerade. 
Detta menar även författarna av rapporten Lusten och möjligheten som skriver att ”Lusten att 
vara lärare ger eleverna lust att lära” (Skolverket 2006 s. 42). På liknande sätt resonerar 
Holden (Grevholm, B 2001). Enligt henne så är pedagogens inställning och attityd till 
matematikämnet avgörande för hur eleven känner inför ämnet. Hon menar vidare att en 
pedagog som utstrålar glädje och entusiasm är en lika stor motivationsfaktor för eleverna som 
valet av metoder och uppgifter. 
 
Flertalet av de intervjuade eleverna tycker att matematikämnet är roligt. Holden (Grevholm 
2001) konstaterar att när eleverna har roligt under matematiklektionerna så trivs de och tycker 
bra om ämnet. Eleverna arbetar då enligt henne hårt för att nå sina mål och matematikämnet 
får en personlig mening för dem. Enligt Holden så skapar detta en inre motivation hos eleven. 
Enligt intervjuerna av eleverna så är det olika moment och olika svårighetsgrad på uppgifterna 
som motiverar till lärande. Några av eleverna i undersökningen motiveras av enklare uppgifter 
medan andra vill ha svårare tal. På samma sätt resonerar författarna av rapporten Lusten att 
lära (Skolverket 2003). De menar att uppgifter som är lagda på en lagom svårighetsnivå ger 
elever motivation och främjar lusten att lära.  
 
Det finns stora likheter mellan pedagogernas och elevernas inställning till matematikämnet. 
Samtliga deltagare i undersökningen anser att matematikämnet ska vara roligt för att eleverna 
ska motiveras till lärande. 
 

5.2 Pedagogernas inställning till motivation och lärande 
Samtliga pedagoger i undersökningen anser att det är viktigt att motivera elever i 
matematikämnet. De menar att det som är roligt för eleven ger eleven motivation att lära. 
”Om en elev inte är motiverad att lära så lär hon/han inte, åtminstone inte på djupet”, säger en 
pedagog. Motivationen är enligt pedagogerna en drivkraft för lärande. En av de intervjuade 
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pedagogerna anser att elever i första skolåret inte är speciellt svåra att motivera i 
matematikämnet. Hon menar att de yngre eleverna kommer till matematiklektionen med en 
inre motivation som uppkommer därför att de tycker att matematik är nytt och spännande. 
”Det lyser i ögonen på eleverna när vi ska ha matematik. Matte är det enda de vill göra just 
nu”, säger hon. Pedagogen menar vidare att nyfikenheten svalnar när eleverna blir äldre och 
detta medför att det då blir viktigare att motivera dem i matematikämnet för att bibehålla 
lusten att lära.  
 
Alla intervjuade pedagoger anser att det är viktigt att motivera eleverna i matematikämnet. En 
av pedagogerna menar, liksom Emanuelsson (1996), att nyfikenhet inför matematikämnet ger 
lust att lära. Den intervjuade pedagogen menar vidare att nyfikenheten inför matematikämnet 
minskar när eleverna blir äldre, det blir då viktigare att motivera dem. Nyfikenhet och lust att 
lära ska enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket 2006) utgöra en 
grund för undervisningen. 
 

5.3 Pedagogernas och elevernas uppfattningar om motivationsfaktorer i undervisningen 
Pedagogerna i undersökningen betonar att elever motiveras av olika moment och av olika 
faktorer och att det därför är viktigt att variera undervisningen för att tillmötesgå alla. En av 
pedagogerna menar dock att det måste finnas en röd tråd i undervisningen för att eleven ska se 
vilket moment som behandlas. Han menar vidare att den röda tråden ofta saknas i 
matematikundervisningen vilket medför att eleverna inte ser sammanhanget och meningen 
med undervisningen. ”Många pedagoger missar att synliggöra den röda tråden för eleverna”, 
säger han. ”Eleverna blir förvirrade av detta och motivationen blir sämre”, fortsätter han. 
  
Eleverna tycker att det är roligt med ett varierat arbetssätt. Det som eleverna nämner som 
variation i undervisningen är bland annat matematikboken, dataspel, matematikgåtor, 
matematikspel och ett undersökande arbetssätt. ”Vi samlade ihop jättemånga kapsyler på 
sommarlovet”, säger en elev. ”Det är roligt att lägga mönster och sånt med dem”, fortsätter 
han. 

5.3.1 Deltagarnas uppfattningar om matematikboken 
De tre pedagogerna i undersökningen som använder sig av matematikbok tror att eleverna 
tycker att den är rolig. De menar att de ser att eleverna uppskattar boken därför att de i stort 
sett ”kastar sig över den”. En av pedagogerna menar att även om han försöker att introducera 
andra moment i undervisningen så är det matematikboken som eleverna tycker bäst om. 
Pedagogerna ser ofta att eleverna gärna tävlar om att komma långt i boken och ser detta som 
en motivationsfaktor. De försöker trots detta att tona ner tävlingsmoment genom att förklara 
för eleverna att förståelsen är viktigare än att vara först.  
 
En av pedagogerna i undersökningen förklarar att hon använder sig av matematikboken därför 
att hon anser att den följer läroplanen, vilket bidrar till att eleverna når målen i 
matematikämnet. Hon menar att om eleverna är medvetna om vilka mål de ska uppnå så är 
detta en drivande kraft i sig. De intervjuade pedagogerna som använder sig av 
matematikboken menar att den motiverar eleverna därför att den har ett bra upplägg och en 
klar struktur. Boken innehåller extra arbetsmaterial för variation av arbetet och en 
fördjupningsdel som passar de elever som är duktiga. Matematikboken har enligt pedagogerna 
flera svårighetsnivåer som gör att det blir lätt att individanpassa undervisningen för varje elev. 
Det är enligt pedagogerna viktigt att varje elev får arbeta med uppgifter som ligger på rätt 
nivå. ”När eleverna känner att de är duktiga och får lyckas så får de motivation i ämnet”, 
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säger en pedagog. En annan faktor som pedagogerna anser motivera eleverna i arbetet med 
läroboken är att det är lagom många tal på varje område. De menar att det är lättare att lägga 
till uppgifter för de elever som behöver det än att stryka uppgifter för de elever som inte 
hinner bli färdiga. ”Eleverna ska inte behöva känna sig misslyckade bara för att de inte hinner 
med alla uppgifterna i boken”, säger en pedagog. Förutom detta så anser pedagogerna att det 
är motiverande för eleverna när matematikboken ser estetiskt inbjudande ut. De intervjuade 
pedagogerna som använder sig av matematikboken förespråkar variation i undervisningen 
med boken som grund, vilket enligt dem ger eleverna motivation. 
 
De elever som använder sig av matematikbok i undervisningen anser att den är rolig. De 
tycker detta därför att den är lätt att förstå och innehåller enkla förklaringar. De menar även 
att det är bra att det finns olika svåra delar i varje kapitel som de får välja mellan. Eleverna får 
själva bestämma om de vill börja med den enkla delen eller grundkursen i varje kapitel. Det 
finns sedan en svårare del som de som vill får fortsätta med. Detta anser eleverna är bra därför 
att alla får arbeta med det som de klarar av, vilket är motiverande. En elev nämner att det är 
bra att bilderna är så förklarande i boken. ”De förklarar uppgifterna så bra med bilder att man 
inte behöver kunna läsa för att förstå hur man ska göra”, säger hon. De områden som eleverna 
tycker är motiverande i matematikboken varierar från elev till elev. Några exempel är 
addition, subtraktion, geometri och statistik. ”Statistik är roligast i matteboken. Jag vet inte 
varför men det känns bara kul att jobba med det”, säger en elev.  
 
Många av eleverna blir motiverade av att tävla om att komma långt i matematikboken. En 
elev säger däremot att hon känner sig pressad när många ligger före i boken. Denna elev 
tycker inte heller om när pedagogen anordnar tävlingar i exempelvis multiplikationstabellen 
på tid. Hon känner inte att hon klarar av att automatisera tabellerna. ”De går bara inte in”, 
säger hon. Tävlingsmomentet sänker denna elevs motivation medan andra elever får större 
lust att lära genom att tävla. 
 
Några elever anser att det är roligt att ha en egen matematikbok. De menar att de vill ha en 
egen bok i bänken som de får klä i fint bokpapper. ”Jag vill ha en egen bok som jag får skriva 
i som jag får behålla sedan”, säger en elev. Att ”äga” sin egen matematikbok är viktigt för 
dessa elever. 
 
Pedagogerna i undersökningen som använder matematikboken i undervisningen anser att den 
i många fall kan vara en motivationsfaktor för att lära matematik. Det är enligt dem upplägget 
och strukturen som anses vara motiverande för eleverna. En av pedagogerna menar att hon 
använder matematikboken därför att hon anser att den utgår från läroplanen och att eleverna 
därmed antas uppnå målen i matematik. Detta överrensstämmer med vad författarna av 
rapporten Elevgrupperingar anser (Skolverket 2003). De menar att anledningen till att 
matematikboken ofta dominerar i undervisningen kan vara att den innehåller en ordnad 
struktur och att pedagogerna antar att målen uppnås om boken följs.  
 
Författarna av rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) menar att ett bra läromedel 
motiverar eleverna, ger dem lust att lära och ger ett positivt utvecklingsresultat. De menar 
vidare att användningen av ett läromedel inte utesluter ett varierat arbetssätt. De intervjuade 
pedagogerna som använder sig av matematikbok förespråkar variation i undervisningen med 
matematikboken som grund, vilket enligt dem ger eleverna motivation.  
 
Pedagogerna anser även att det är bra att det finns en fördjupningsdel i matematikboken för att 
kunna stimulera och utmana de duktiga eleverna. Författarna av rapporten Lusten att lära 
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(Skolverket 2003) och pedagogerna i undersökningen är eniga om att utmaningar är en 
motivationsfaktor för eleven. Pedagogerna anser även att läroboken innehåller lagom många 
tal inom varje område. Detta medför att de sällan behöver stryka uppgifter för elever som 
arbetar lite långsammare. På liknande sätt resonerar Stensmo (1997) som anser att pedagogen 
har en viktig uppgift att ge eleven anpassade uppgifter så att misslyckanden inte sker om och 
om igen. Motgångar skadar enligt honom självförtroendet och motivationen hos eleven och 
medför att elevens arbetslust minskar. Vidare menar Stensmo att det är viktigt att eleven får 
möjlighet att lyckas och känna framgång i matematikämnet. 
 
Eleverna i undersökningen som använder sig av matematikbok anser att den är en 
motivationsfaktor. De menar att boken är lätt att förstå och att detta ger lust att lära 
matematik. Förståelse som motivationsfaktor benämns även av författarna till den Nationella 
utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket) och i rapporten Lusten att lära (Skolverket 
2003). De menar att förståelsen har den största inverkan på elevers lust att lära matematik.  
 
Eleverna i undersökningen nämner att olika områden, lagom många och lagom svåra 
uppgifter i matematikboken ger lust att lära. Eleverna resonerar likt författarna av rapporten 
Lusten att lära (Skolverket 2003). Författarna menar att elever behöver få lagom svåra 
uppgifter som de kan klara av att lösa på egen hand. Denna filosofi kan kopplas till den 
sociokulturella inlärningsteorin som Hwang och Nilsson beskriver i boken 
Utvecklingspsykologi (2003). Enligt denna teori så kallas avståndet mellan vad ett barn kan 
åstadkomma tillsammans med någon annan och vad barnet klarar av själv för den proximala 
utvecklingszonen.  
 
Tävlingsmomentet i matematikundervisningen kan vara motiverande tycker flertalet av de 
intervjuade eleverna. Drivkraften som uppkommer när eleverna tävlar om att vara först i 
matematikboken kan enligt Imsen (2006) förklaras genom den kognitiva motivationsteorin. 
Det är enligt denna teori elevens tankar som skapar lusten att lära. I den kognitiva 
motivationsteorin så är det inte pedagogens erkännande som skapar motivation utan elevens 
egen inre drivkraft, menar Imsen. 
 
Gemensamt för alla deltagare som använder sig av matematikboken i undervisningen är att de 
anser att den är motiverande och ger lust att lära. 
 

5.3.2 Deltagarnas uppfattningar om individuellt arbetsschema 
Att utforma individuella arbetsscheman till eleverna och helt utesluta matematikboken 
motiverar eleverna, enligt en pedagog. Hon menar att bland annat elevens taluppfattning 
tränas bättre genom att arbeta med konkret material och att det är lättare att individanpassa 
undervisningen utan att använda matematikbok. Det är, enligt henne, viktigt att eleverna får 
plocka med materialet och prova sig fram vilket skapar lust att lära matematik. Pedagogen 
anser att eleverna blir nyfikna på vilket moment som ska komma på schemat. Nyfikenhet är 
enligt henne en stor positiv faktor som ger elever lust att lära matematik. ”Nyfikna barn suger 
åt sig kunskap”, säger hon.  
 
Pedagogen säger att hon använde matematikboken när hon började arbeta som lärare och att 
hon successivt har bytt ut den mot eget material. Hon menar att det har tagit många år att 
arbeta fram materialet som eleverna nu arbetar med. ”Jag blir aldrig färdig med att utforma 
materialet. Det gäller att hela tiden vara kritisk till om eleverna verkligen når målen”, säger 
hon. Pedagogen känner sig mer säker på att eleverna uppnår läroplanens mål genom att arbeta 
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med individuella scheman än genom att arbeta med en matematikbok. ”En elev som inte 
uppnår målen i matematik känner sig misslyckad och får mindre lust att lära”, säger hon. 
 
En av de elever som använder sig av individuella arbetsscheman i matematikundervisningen 
tycker att det är roligt. Han tycker att det är bra att alla får arbeta i sin egen takt med det som 
de behöver träna på. ”Jag är nästan först i matte och det är kul att vara före alla andra”, säger 
han. Tävlingsmomentet är viktigt enligt denna elev.  
 
En annan elev som har ett eget arbetsschema anser att det är jobbigt att hela tiden behöva 
hämta nytt material därför att det är svårt att hitta rätt. ”Det är så jobbigt att jag hela tiden 
behöver leta efter material”, säger han. ”Man vet inte om det ligger i lådorna eller i 
pärmarna”, fortsätter han.  Denna elev skulle hellre vilja sitta ned vid sin bänk under hela 
lektionen och räkna matte. ”Det är enklare att koncentrera sig då”, menar han. Denna elev 
skulle gärna vilja ha en egen matematikbok och arbeta enskilt.  
 
En av de intervjuade pedagogerna menar att arbete med individuella arbetsscheman utan 
matematikbok kan motivera eleven att lära matematik. Enligt rapporten Elevgrupperingar 
(Skolverket 2003) förekommer detta arbetssätt därför att tonvikten har lagts på elevens rätt till 
kunskap baserat på eget intresse och motivation. Stensmo (1997) menar att pedagogen måste 
ta hänsyn till elevers olika förutsättningar för att lärande ska ske. På samma sätt resonerar 
pedagogen som arbetar utan matematikbok. Hon anser att det är lättare att individanpassa 
matematikundervisningen genom att låta eleverna arbeta med individuella arbetsscheman. 
Eleverna i pedagogens klass måste till stor del ta eget ansvar för sitt lärande i matematik.  
Stensmo menar att elever som har bra förutsättningar och är motiverade i matematikämnet 
gärna arbetar självständigt och tar ansvar för sitt lärande. Detta är enligt honom svårare för 
elever som har sämre förutsättningar. Dessa elever har enligt Stensmo mindre motivation i 
ämnet och vill gärna att pedagogen ska tala om vad hon/han ska göra. Elever med mindre 
goda förutsättningar behöver mer vägledning för att lära, anser han. Elever som har 
motivation får enligt Stensmo lust att lära. Motivation och lust är enligt Kullberg (2004) nära 
förenade med varandra. Hon menar att en elev som känner lust för att lära har en inre 
drivkraft och självtillit. Detta gör att eleven tillsammans med andra och på egen hand söker ny 
kunskap.  
 
Enligt Skolverkets rapport Elevgrupperingar (2000) så arbetar ofta elever i sin egen takt i 
matematikämnet. Detta menar en av de intervjuade eleverna är en motivationsfaktor för 
honom. Han arbetar utifrån ett individuellt arbetsschema i matematiken utan matematikbok 
och anser att det är motiverande och bra att alla elever får arbeta i den takt som passar dem. 
En annan elev som arbetar på samma sätt tycker att det skulle vara lugnare och roligare att få 
sitta vid sin bänk och jobba i en egen matematikbok. Eleven vill utforma matematik-
undervisningen på ett annat sätt, det vill säga byta ut det individuella arbetsschemat mot en 
matematikbok. Detta kan kopplas samman med vad Magne skriver i sin bok Att lyckas med 
matematik i grundskolan (1998). Han skriver där att undervisningen måste utformas på olika 
sätt därför att alla elever är olika.  
 

5.3.3 Deltagarnas uppfattning om praktiskt och undersökande arbetssätt 
Samtliga pedagoger i undersökningen anser att ett undersökande arbetssätt är en stor 
motivationsfaktor för eleverna. De menar att genom att synliggöra matematiken med konkret 
material så skapas lust att lära. En av pedagogerna arbetar nästan uteslutande med praktiskt 
med konkret material för att eleverna ska få träna sin taluppfattning, sortera och träna sin 
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begreppsuppfattning. Hon menar att detta arbetssätt väcker och bibehåller elevernas 
nyfikenhet i ämnet. Pedagogen anser att om eleverna får prova nya saker så blir de inte 
uttråkade utan spända på vad de ska få arbeta med nästa gång. Enligt pedagogerna så skapar 
ett praktiskt arbetssätt lättare förståelse för matematikämnet hos eleverna. De menar vidare att 
förståelse är grundläggande för att känna motivation. ”Det är motiverande för eleverna när de 
känner att de förstår”, säger en pedagog. De elever som har svårigheter med den abstrakta 
matematiken är ofta duktiga i de praktiska momenten, enligt en pedagog. Han menar att det är 
bra att eleverna får vara duktiga inom något moment för att höja deras självkänsla och skapa 
lust att lära. 
 
Flertalet av de intervjuade pedagogerna anser att matematikspel och utematematik motiverar 
eleverna att lära. De menar att matematikspel som är rätt utformade bland annat tränar elevers 
taluppfattning och ger social träning. ”Eleverna älskar att spela mattespel”, säger en pedagog. 
Utematematik är ett bra sätt att synliggöra matematiken för eleverna vilket skapar motivation, 
enligt pedagogerna. De menar att i exempelvis arbete med geometri är det lätt för eleverna att 
praktiskt konkretisera med naturligt plockmaterial utomhus. Det är enligt dem även 
motiverande för eleverna att få ett avbrott från undervisningen i klassrummet för att gå ut i 
naturen. Pedagogerna i de mellersta skolåren anser att de arbetade med utematematik mer i de 
tidigare skolåren men att det nu tyvärr inte händer lika ofta. ”Man hinner helt enkelt inte med 
att gå ut i naturen med eleverna lika ofta nu”, säger en pedagog. 
 
Problemlösningsorienterad undervisning är enligt pedagogerna i undersökningen en stor 
motivationsfaktor för eleverna. ”Problemlösning tränar elevernas klurighet i allmänhet”, säger 
en pedagog. Hon menar att när eleverna får möjlighet att ”klura” på matematikproblem bidrar 
det till att de får träna sitt logiska tänkande. Pedagogerna menar att detta arbetssätt medverkar 
till att eleverna synliggör sina egna och lär sig andras strategier. De menar vidare att 
problemlösning i grupp tränar elevers samarbetsförmåga och sociala kompetens vilket ger lust 
att lära.  
 
Flertalet av eleverna i undersökningen tycker att problemlösning i matematikämnet är roligt. 
”Det är kul med kluringar”, säger en elev. Problemlösning sker enligt eleverna både enskilt 
och i grupp. Båda arbetsformerna är enligt dem roliga på olika sätt. Några av eleverna anser 
att det är roligt när de får sitta enskilt och lösa ”mattekluringar” på lösblad. De tycker även att 
det är roligt att genom samarbete komma fram till en lösning. Matematikspel är enligt 
eleverna roliga därför att de får spela dem tillsammans med sina kompisar. De flesta av 
eleverna anser att ett undersökande arbetssätt är motiverande därför att de då ser och förstår 
matematiken. En elev menar att hon genom ett undersökande arbetssätt förstod vikt och 
volymbegreppen. ”Jag blandade ofta ihop olika volymer men nu fattar jag”, säger hon. En 
annan elev tycker att detta arbetssätt är tråkigt därför att det är för enkelt. Han menar att det 
inte ligger någon utmaning i att exempelvis lägga mönster med kapsyler. 
 
En av eleverna tycker att problemlösning är det tråkigaste i matematiken därför att ”det är 
långtråkigt och tar för lång tid”. ”Det är roligare att arbeta i matteboken för då får man utmana 
sig själv och se vad man kan”, fortsätter han. 
 
Problemlösning kan enligt pedagogerna i undersökningen vara en stor motivationsfaktor för 
eleverna och ge dem bättre kunskaper i matematik. Genom detta arbetssätt tränas elevernas 
logiska tänkande och användningen av olika strategier, menar de. Berggren och Lindroth 
(1998) anser även de att problemlösning motiverar elever och medvetandegör deras tankar 
och strategier. Enligt dem så är problemlösningsprocessen viktigare än själva svaret, vilket 
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även pedagogerna anser. Pedagogerna menar vidare att ett problem inte är löst förrän alla har 
förstått lösningen. Förståelsen i sig är en viktig motivationsfaktor, menar de. Enligt Imsen 
(2006) så åsyftar den kognitiva motivationsteorin på elevens önskan att förstå vilket skapar 
motivation som i sin tur leder till lärande.  
 
Pedagogerna i undersökningen framhåller vikten av variation i undervisningen vilket ett 
problemorienterat arbetssätt bidrar till. Detta anser även författarna av rapporten Lusten att 
lära (Skolverket 2003) där de menar att det är viktigt att variera undervisningen så att det inte 
blir för enformigt för eleven och för att skapa motivation. Pedagogerna menar att eleverna 
ofta blir klurigare av att arbeta med matematikproblem, vilket medför att de lättare löser 
vardagsproblem. På liknande sätt resonerar Berggren och Lindroth (1998) som anser att 
problemlösningsförmågan är viktig i och utanför skolan.  
 
De intervjuade pedagogerna framhåller vikten av ett undersökande och praktisk arbetssätt 
inom matematiken för att skapa och bibehålla motivationen hos eleven. I detta arbetssätt 
innefattas enligt dem även utematematik, matematikspel och andra konstruktiva moment. 
Enligt Imsen (2006) så grundar sig den konstruktivistiska inlärningsteorin på att eleverna är 
aktiva genom att praktiskt undersöka. Det är genom aktivt handlande med konkret material 
som eleven lär och det är därför viktigt att börja med det konkreta för att sedan fortsätta med 
det abstrakta. Detta lägger enligt henne grunden till elevens taluppfattning. En god 
taluppfattning ger, enligt Imsen, en bättre förståelse för matematikens grunder vilket bidrar till 
elevens motivation och lust att lära. Pedagogerna i undersökningen anser att konkret material 
kan bidra till att eleverna blir nyfikna på matematikämnet. De menar vidare att ett utforskande 
och praktiskt arbetssätt kan vara motiverande för elever som har svårigheter att hantera de 
abstrakta momenten i undervisningen. Eleverna klarar enligt dem ofta av de praktiska 
momenten och får därmed en möjlighet att lyckas. Det är enligt Stensmo (1997) och 
pedagogerna viktigt att eleven någon gång får känna framgång och få lyckas i något område i 
matematikämnet eftersom det skapar motivation.  
 
Flertalet av eleverna i undersökningen nämner problemlösning som en stor motivationsfaktor 
i matematikundervisningen. Anledningen är att de tycker att det är roligt att ”klura” och att få 
utmaningar. Lagom stora utmaningar motiverar de intervjuade eleverna vilket även författarna 
av rapporten Lusten att lära (2003) menar. De anser att uppgifter som är lagda på rätt nivå 
och som utmanar eleverna är en stor motivationsfaktor som främjar elevens lust att lära. 
Uppgifter som är för lätta och inte utmanar eleven och uppgifter som ligger på för svår nivå 
och över elevens förmåga skapar inte motivation, enligt författarna. En av de intervjuade 
eleverna anser inte att ett undersökande arbetssätt motiverar honom. Han tycker att det är 
tråkigt därför att uppgifterna är för lätta. 
 
Enligt de intervjuade eleverna så är det roligt att lösa problem både enskilt och i grupp. Det 
lärande som sker i grupp är detsamma som den sociokulturella inlärningsteorin. Riesbeck 
(2000) beskriver att i denna teori så är det mest betydelsefulla ögonblicket i elevens kognitiva 
utveckling när praktisk aktivitet och problemlösning sammanstrålar med språket. Eleverna 
anser även att matematikspel är roliga just därför att de spelas tillsammans med andra. 
. 
Enligt rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) så startar elevens lust att lära i den 
konkreta handlingen och lyckan att klara av den. Författarna menar att elever först måste göra, 
för att kunna lära. De menar vidare att när eleven utför en handling så förstår de och kan 
tillgodogöra sig kunskap. Eleverna i undersökningen instämmer med författarna. De anser att 
det är lättare att förstå när de får arbeta praktiskt med exempelvis vikt- och volymbegreppen. 
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Även Imsen (2006) håller med om att verklighetsanknuten och praktisk matematik i 
meningsfulla sammanhang ökar elevernas motivation. 

5.3.4 Deltagarnas uppfattningar om matematiksamtal 
Samtliga av de intervjuade pedagogerna anser att samtal om matematik ger elever en 
förståelse och därmed lust att lära. När eleven får möjlighet att förklara sina lösningar, 
strategier och tankar för sina kamrater eller för pedagogen så får eleven bekräftelse och direkt 
feedback. Matematiksamtalen kan, enligt pedagogerna, med fördel ske i mindre grupper. En 
av pedagogerna menar att när eleverna sitter i mindre grupper så har hon möjlighet att lyssna 
på deras diskussioner, vilket hon anser är väldigt motiverande för henne. ”Det bästa jag vet är 
att gå runt och lyssna på elevernas fantastiska diskussioner”, säger hon. Enligt pedagogerna så 
används även matematiksamtal för att utveckla elevernas begreppsuppfattning vilket bidrar 
till motivation. ”Dessa mattesamtal kan innebära att synliggöra för eleven att addition är 
detsamma som att plussa ihop”, säger en pedagog.  
 
Att prata matematik under matematiklektionen anser flertalet av eleverna vara roligt. ”Att lösa 
matteproblem gemensamt i hela klassen är det roligaste jag vet”, säger en elev. Det är enligt 
henne när hon tillsammans med sina klasskamrater och pedagogen pratar matematik och 
diskuterar uppgifter, som hon lär sig bäst. Några av eleverna anser att matteprat i mindre 
grupper är roligt. En av eleverna i undersökningen tycker att det är roligare att räkna 
matematik än att prata om den. 
 
Alla de pedagoger som medverkat i undersökningen nämner att kommunikation under 
matematiklektionerna är en motivationsfaktor. Liksom Malmer (1990) anser pedagogerna att 
det är vikigt att tala matematik med eleverna men även att eleverna får samtala i mindre 
grupper. De intervjuade pedagogerna anser även att matematiksamtalen kan öka elevernas 
förståelse för matematikämnet och ge ett större ordförråd. Även Malmer påvisar att ett större 
ordförråd ger eleverna bättre förståelse vilket är en bidragande motivationsfaktor. Det är 
enligt henne inte nödvändigt att det är just pedagogen som lär eleverna nya begrepp. Eleverna 
kan med fördel förklara dessa för varandra, menar Malmer. Pedagogerna anser att i 
gruppsamtal så har de möjlighet att lyssna på elevernas lösningar och förklaringar vilket anses 
vara en stor motivationsfaktor för pedagogerna. De menar att matematiksamtalet synliggör 
elevernas olika strategier inom matematikämnet. Enligt rapporten Lusten att lära (Skolverket 
2003) så använder motiverade elever oftare lämpliga strategier än vad omotiverade eleverna 
gör. Det blir därför i undervisningssammanhang viktigt att stärka elevers motivation och 
synliggöra olika strategier, menar författarna. 
 
Flertalet av de intervjuade eleverna tycker att det är roligt att prata matematik under 
lektionerna. En av eleverna menar att det är genom att diskutera och lösa matematikuppgifter 
gemensamt i klassen som hon lär sig bäst. Denna åsikt delas av Malmer (1990). Hon menar 
att eleven utvecklar och bygger upp sina kunskaper genom språket. Språket blir härmed ett 
instrument eller ett verktyg för att nå kunskap. Matematiksamtalen måste enligt Malmer 
läggas på rätt nivå så att eleven förstår och tillgodogör sig kunskapen, först då kan 
matematiksamtalet leda till motivation för eleven. Malmer menar vidare att det är viktigt att 
elever får samtala sinsemellan om matematik. Hon anser att när eleven berättar någonting och 
någon annan lyssnar så ökar kvaliteten på tänkandet. Detta skapar lust att lära. På liknande 
sätt säger eleverna i intervjuerna. De menar att matteprat i mindre grupper är roligt.  
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5.3.5 Deltagarnas uppfattningar om olika arbetsformer 
De intervjuade pedagogerna anser att både enskilt arbete och arbete i grupp kan motivera 
elever. Vissa elever tycker om att arbeta enskilt medan andra lär sig mer och får lust att lära 
genom samarbete, säger de. De menar vidare att det är viktigt att variera mellan dessa 
arbetsformer för att tillgodose alla elevers sätt att lära. ”Vissa elever har svårt att arbeta i 
grupp och då kan grupparbete vara en social träning för dem”, säger en pedagog. De moment 
som pedagogerna anser lämpar sig för grupparbete är problemlösning, matematikspel, 
utforskande och praktiskt arbetssätt och användning av matematiska dataprogram. De menar 
vidare att många av dessa moment även passar för individuellt arbete men att 
färdighetsträning i allmänhet bör ske enskilt i lugn och ro.  
 
Samtliga elever i undersökningen är eniga om att det är roligt att arbeta enskilt ibland och i 
grupp ibland. ”Det beror på vilka uppgifter vi jobbar med”, säger en elev. Eleverna anser att 
det är bäst att arbeta enskilt när de färdighetstränar och i grupp när de arbetar praktiskt och i 
samtal. En elevförklaring till varför det är roligt att arbeta i grupp är att ” då slipper jag att 
vara tyst”. 
 
Enligt de intervjuade pedagogerna kan elever motiveras att lära både i grupp och enskilt. 
Pedagogerna menar att vissa elever lär sig mer och får mer lust att lära genom samarbete. På 
samma sätt resonerar Malmer (1990) som anser att det kan vara motiverande för elever att lära 
sig i samspel med andra. Pedagogerna i undersökningen menar att vissa elever motiveras av 
att arbeta enskilt. Syftet är då att ge eleverna möjlighet att arbeta i lugn och ro. Pedagogerna 
säger att det är viktigt att variera mellan dessa arbetsformer för att lyckas motivera alla elever, 
vilket Malmer också anser. 
 
Enligt Stensmos (1997) interaktiva motivationsteori så är det situationen och eleven som 
gemensamt formar motivationen. Det är därför inte enbart beroende på om eleven arbetar 
enskilt eller i grupp som motivation skapas. På samma sätt menar eleverna i undersökningen.  
Beroende på vilket moment som behandlas så varierar elevernas uppfattning om det är 
roligast att arbeta enskilt eller i grupp. På samma sätt resonerar Malmer (1990) då hon menar 
att lärande sker både individuellt och i grupp.  
 

5.3.6 Pedagogernas uppfattningar om nivågruppering och hastighetsindividualisering 
Flertalet av pedagogerna i undersökningen anser att nivågruppering är motiverande för 
eleverna. De menar att det är viktigt att ingen elev känner sig dum eller misslyckad och att de 
inte heller blir bromsade i sin utveckling. När eleverna delas in i grupper så läggs 
undervisningen på rätt nivå för eleven vilket bidrar till lust att lära, enligt pedagogerna. Om 
dessutom grupperna är mindre så räcker tiden till för att hinna med att hjälpa alla elever. ”Jag 
har en stor klass och då är det skönt att dela upp eleverna i mindre grupper”, säger en 
pedagog. ”Då känner jag att jag hinner se och hjälpa många fler”, fortsätter hon. Flertalet av 
pedagogerna anser även att hastighetsindividualisering i matematikundervisningen bidrar till 
lust att lära hos eleverna. De menar att alla elever ska få arbeta och utvecklas i sin egen takt 
utan att känna sig sämre än någon annan. ”Lusten att lära uppkommer när eleverna får 
möjlighet att utvecklas i sitt eget tempo”, säger en pedagog. 
 
Enligt pedagogerna i undersökningen betyder hastighetsindividualiserad matematik-
undervisning att eleverna får arbeta och utvecklas i sin egen takt utan att känna sig sämre. Att 
få göra detta menar pedagogerna ger eleverna lust att lära. Enligt rapporten Elevgrupperingar 
(Skolverket 2000) så arbetar elever ofta i sin egen takt i matematikämnet.  
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Pedagogerna anser att nivågruppering kan vara motiverande för elever. När alla elever är på 
ungefär samma nivå så behöver ingen känna sig misslyckad, menar de. På liknande sätt 
resonerar författarna av rapporten Elevgrupperingar (Skolverket 2000) då de menar att elever 
som ofta lyckas blir motiverade i ämnet. De menar vidare att de elever som är duktiga kan få 
den stimulans de behöver genom nivågruppering. Pedagogerna i undersökningen anser att om 
eleverna delas in i mindre grupperna så har de möjlighet att hinna hjälpa alla. På samma sätt 
resonerar författarna i rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) som menar att de elever 
som får lämplig hjälp får större motivation att lära. 
 

5.3.7 Deltagarnas uppfattningar om tekniska hjälpmedel 
Matematiska dataprogram kan enligt samtliga pedagoger i undersökningen motivera elever. 
En av pedagogerna menar däremot att datorn inte får introduceras för tidigt i matematik-
undervisningen. Pedagogerna menar att det är viktigt att dataprogrammen används på rätt sätt 
i undervisningen och att det är program som tränar det som ska tränas. De menar vidare att 
dataprogrammen kan användas för att färdighetsträna i olika områden. Pedagogerna anser att 
när eleven sedan behärskar detta område så skapas motivation. De menar vidare att själva 
användandet av datorn i sig kan vara så roligt att eleverna motiveras att lära. ”Nästan alla 
elever tycker att det är kul att arbeta med datorn”, säger en pedagog. En av de intervjuade 
pedagogerna menar även att det är möjligt att utmana eleverna genom användandet av 
dataprogram på ett annat sätt än i den vanliga undervisningen. ”Utmaningen ligger ofta i att 
komma vidare i dataprogrammet och det ger eleverna motivation”, säger han. Användandet av 
dataprogram kan enligt samtliga pedagoger vara ett sätt att variera undervisningen. 
Variationen i undervisningen är en stor motivationsfaktor, enligt pedagogerna. En av 
pedagogerna anser att miniräknaren kan vara en motivationsfaktor i undervisningen men att 
även den inte ska introduceras för tidigt i matematikämnet. 
 
Samtliga elever i undersökningen blir motiverade av att spela matematikspel på datorn. 
Dataspel är enligt eleverna ett komplement till den vanliga undervisningen och ger dem 
variation. ”När jag har jobbat en stund i matteboken så får jag sitta vid datorn och spela olika 
mattespel och det är det roligaste på hela mattelektionen”, säger en elev. Även miniräknaren 
kan motivera enligt några elever. De menar att miniräknaren är ett bra kontrollverktyg och att 
det går att räkna ut tal som de annars inte skulle behärska. ”Med miniräknaren så går det att 
räkna jättehöga tal och så vet man att det blir rätt”, säger en elev. En annan elev menar att det 
är fusk att använda sig av miniräknaren. ”Då behöver man ju inte använda huvudet, man ska 
räkna talen själv”, säger han. 
 
Imsen (2006) anser att det finns många positiva faktorer med att använda datorn i 
undervisningen. Olika dataprogram i matematik kan på ett bra sätt tillgodose elevers olika sätt 
att lära och är lätta att nivåanpassa. På samma sätt resonerade de intervjuade pedagogerna i 
denna undersökning. Enligt dem så utmanas och motiveras eleverna genom arbete med 
program där de får möjlighet att arbeta med uppgifter som ligger inom deras proximala 
utvecklingszon. Pedagogerna menar att elever även kan träna på de moment som de har 
svårigheter med. Enligt Skolverkets rapport Lusten att lära (Skolverket 2003) övervinner 
elever sina svårigheter när de känner att de kan och då skapas inre motivation. Inre motivation 
kan enligt Farkell-Bååthe (2000) även uppkomma när dataprogrammet i sig är så roligt att det 
blir en belöning för eleven, vilket även pedagogerna anser.  
 
Alla de intervjuade eleverna tycker att det är motiverande att spela matematikspel på datorn. 
Enligt dem så är datorn ett komplement till matematikundervisningen som ger dem variation. 
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Imsen (2006) har samma åsikter om datorn som motivationsfaktor i undervisningen som 
eleverna. Hon menar att användandet av matematiska dataprogram i undervisningen kan 
erbjuda elever nya möjligheter till ett lustfyllt lärande och ett komplement till den traditionella 
undervisningen.  
 
Några av eleverna anser att miniräknaren kan motivera i matematikämnet. De tycker att 
miniräknaren är bra för att räkna ut höga tal. På liknande sätt resonerar Emanuelsson (1996). 
Han menar att genom att eleverna slipper beräkningsarbetet så kan de koncentrera sig på 
matematikens andra delar. Detta menar Emanuelsson ger ökad motivation hos eleven som 
leder till bättre lärande. Han menar vidare liksom eleverna i undersökningen att miniräknaren 
är ett bra kontrollinstrument som kan öka elevens tilltro till sin egen förmåga vilket ger lust att 
lära. 
 

5.3.8 Deltagarnas uppfattningar om nyttoperspektivet 
Pedagogerna i undersökningen anser att om eleverna kan koppla matematiken till vardagen så 
blir det lättare för eleven att förstå meningen med ämnet vilket ger motivation. Pedagogerna 
försöker ofta koppla matematiken till vardagen genom att exempelvis gå till affären eller att 
träna på att avläsa busstidtabellen. De försöker även att tala om nyttan med matematikämnet i 
klassrummet vilket de tror motiverar eleverna. En av pedagogerna anser att matematikämnet 
är ett av de viktigaste ämnena därför att den finns överallt i samhället. ”Jag försöker att koppla 
varje matematiklektion till verkligheten”, säger han. Han menar att om eleverna blir medvetna 
om meningen med matematikämnet så ger det dem lust att lära. En pedagog ifrågasätter dock 
om hans elever verkligen ser meningen med matematiken i vardagen. Han anser att det är en 
mognadssak. Pedagogen tror att många elever bara ser matematiken som ett skolämne även 
om han försöker prata om matematiken i vardagen. 
 
Gemensamt för alla elever i undersökningen är att de ser ett nyttoperspektiv med 
matematikämnet. Det som eleverna bland annat nämner vid intervjuerna är att matematiken 
behövs för att kunna baka. ”Det är bra att kunna räkna när man ska baka hemma. Då är det bra 
att veta när det ska vara tre deciliter så att man inte tar tre liter istället”, säger en elev. Andra 
nyttoperspektiv som eleverna nämner är att matematiken behövs för att kunna handla. ”När 
man ska handla så är det bra att kunna matte för att kunna kolla att man får rätt växel 
tillbaka”, säger en annan elev. Flera av eleverna nämner att det är viktigt att kunna matematik 
när de blir äldre och ska söka jobb. De anser att det går lättare att få arbete då.  
 
De intervjuade pedagogerna anser att om eleverna kan koppla matematiken till vardagen så 
blir det lättare för eleven att förstå meningen med ämnet, vilket ger motivation. På liknande 
sätt resonerar Jenner (2004) som anser att nyttoperspektivet är en faktor som präglar 
motivationsprocessen. Han anser att om eleverna förstår meningen med matematiken så blir 
de motiverade att lära. Jenner menar vidare att om eleverna inte ser nyttan med matematiken 
så får de ingen motivation och därmed svårare att lära matematik.  
 
De intervjuade eleverna ser alla meningen med matematik utanför skolverksamheten, vilket är 
en motivationsfaktor. Eleverna menar att de behöver matematik när de bakar och när de 
handlar. Kullberg (2004) menar att det är viktigt att synliggöra nyttoperspektivet i matematik 
för eleverna. De blir motiverade av att de ser nyttan av matematikmomenten både i vardagen 
och i matematikundervisningen, menar hon. På samma sätt resonerar Glasser (1986) som 
anser att om pedagogen synliggör meningen med matematik så blir eleven mer intresserad för 
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matematikämnet och anstränger sig därmed mer. Han menar vidare att intresse och 
engagemang är betydelsefulla motivationsfaktorer för eleven.  
 
Eleverna i undersökningen anser att de kommer att ha nytta av matematiken som vuxna. De 
menar att matematikämnet är viktigt när de ska söka jobb och att de lättare får jobb om de är 
duktiga på matematik. Imsen (2006) menar att när elever ser meningen med matematiken så 
känner de intresse för det de ska lära sig och får en inre motivation. Hon menar vidare att det 
är elevernas inre motivation som får dem att arbeta under lektionen och ger dem en 
målsättning att fortsätta med det.  
 

5.4  Deltagarnas uppfattningar om motivationsfaktorer i den sociala skolmiljön 
 

5.4.1 Deltagarnas uppfattningar om pedagogens roll 
Pedagogen är en viktig faktor för elevernas motivation, enlig de intervjuade pedagogerna. De 
menar att det är viktigt att se och lyssna till varje elev för att visa att de är betydelsefulla. Det 
är även vikigt att ge alla elever beröm när det är befogat, säger de.  Pedagogens funktion är 
enligt pedagogerna i undersökningen att vägleda, handleda och uppmuntra eleverna till att 
tänka matematiskt. Pedagogerna anser att om de visar glädje inför matematikämnet så 
kommer eleverna att bli inspirerade och motiverade att lära. ”Jag vill att eleverna ska tycka att 
matte är lika roligt som jag tycker”, säger en pedagog. 
 
De flesta av de intervjuade eleverna tror att deras pedagog tycker att det är roligt att undervisa 
i matematik. En elev menar att han ser att pedagogen tycker att det är roligt därför att hon 
oftast är glad under matematiklektionen. ”Det är roligare när hon är glad. Om hon hade varit 
sur så hade jag också blivit det”, säger han. En annan förklaring som eleverna nämner som 
anledning till att pedagogerna tycker att matematikämnet är roligt är att annars hade de inte 
utbildat sig till matematiklärare. Några av eleverna i undersökningen anser att pedagogens roll 
är ganska stor då det gäller att göra matematikämnet roligt. En elev säger att, ”fröken gör att 
det blir roligt att räkna matematik”. Samtliga elever i undersökningen tycker att det är viktigt 
att de får den hjälp de behöver av pedagogen. Flertalet av eleverna anser att pedagogen hinner 
hjälpa dem när de behöver hjälp. ”Jag får alltid hjälp när jag räcker upp handen”, säger en 
elev. 
 
Det är enligt Holden (Grevholm, B 2001) viktigt att pedagogen visar lika stor entusiasm inför 
elevernas arbete som inför matematikämnet. Vidare menar hon att detta leder till att eleverna 
upplever att de och deras tankar är viktiga, vilket leder till motivation. På samma sätt 
resonerade de intervjuade pedagogerna då de tycker att det är viktigt att se och lyssna till 
eleven för att skapa en motiverande miljö i klassrummet. Samtliga pedagoger anser att 
motivation är en grundbult i matematikämnet. Stensmo (1997) menar att pedagogens roll i 
klassrummet är att vara en motivatör för eleverna. Det är enligt honom pedagogens uppgift att 
skapa förutsättningar för eleverna att lära och uppmuntra till engagemang. På liknande sätt 
resonerade de intervjuade pedagogerna i denna undersökning. Vidare tycker pedagogerna att 
det är viktigt att ge alla elever beröm vilket enligt dem stärker eleverna och ger dem lust att 
lära. Deras resonemang överensstämmer med den behavioristiska motivationsteorin. Hwang 
och Nilsson (2003) menar att enligt denna teori så är pedagogens beröm eller uppmuntran en 
positiv förstärkning som gör att elevens beteende kommer att upprepas. Enligt dem så skapar 
pedagogen på detta sätt en yttre motivation hos eleven.  
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Några av eleverna i undersökningen anser att pedagogen har en stor roll i att göra matematik-
ämnet roligt. På liknande sätt resonerar författarna av rapporten Lusten att lära (Skolverket 
2003). De anser att pedagogen har en stor roll då det gäller att väcka elevens intresse och hålla 
det vid liv. De menar vidare att det är pedagogen som skapar förutsättningar för lärande. 
Författarna anser att det är i mötet mellan elev och pedagog som kunskap utvecklas. 
 
Flertalet av de intervjuade eleverna tror att deras pedagog tycker att det är roligt att undervisa 
i matematikämnet. Att detta är en motivationsfaktor för elever att lära matematik konstateras i 
rapporten Lusten och möjligheten (Skolverket 2006). Författarna menar att om pedagogen har 
tilltro till sin kompetens som lärare och tycker att det är roligt att undervisa så är detta faktorer 
som ger elever lust att lära. De menar vidare att om eleverna ger pedagogen positivt gensvar 
så blir arbetsglädjen större för pedagogen. 
 

5.4.2 Deltagarnas uppfattning om inlärningsmiljön 
I en miljö där elever arbetar med individuellt arbetsschema och ett undersökande arbetssätt så 
blir klassrummet aldrig riktigt tyst, enligt en pedagog i undersökningen. Eleverna måste då 
enligt henne hämta material, spela spel, diskuterar och hjälpa varandra. Pedagogen menar 
vidare att detta kan vara störande för vissa elever men för andra är det en motiverande och 
kreativ arbetsmiljö. Hon anser att det aldrig helt går att tillgodose alla elevers behov i detta 
avseende. Pedagogerna som använder sig av matematikbok menar att det behöver vara ganska 
lugnt i klassrummet för att eleverna ska ha möjlighet att koncentrera sig. ”För mycket 
störande moment skapar inte motivation för eleven”, säger en pedagog. 
 
Flertalet av eleverna i undersökningen anser att det är relativt lugnt och tyst under 
matematiklektionerna. Några elever menar att det ofta blir stökigt när det inte finns någon 
vuxen i klassrummet. Eleverna är överens om att det är svårt att koncentrera sig när det inte är 
lugnt under lektionerna. ”Ibland så pratar några och då stör de mig”, säger en elev. ”Det blir 
svårt att koncentrera sig då och därför börjar jag också prata. Det blir svårt att jobba då och 
inte lika roligt”, fortsätter han. En elev säger att ibland får några elever i klassen gå in i ett 
annat rum för att det ska bli lugnare i klassrummet. De menar att pedagogen gör detta för att 
skapa en lugnare klassrumsmiljö. Det blir då, enligt eleverna, lättare att koncentrera sig och 
roligare att arbeta. Ett stort antal av de intervjuade eleverna anser att de vågar säga vad de 
tycker i klassrummet. De känner sig trygga och tror inte att klasskamraterna skulle skratta om 
de sa fel. 
 
Pedagogerna i undersökningen som använder sig av matematikbok i undervisningen tycker att 
det behöver vara ganska lugnt i klassrummet för att eleverna ska ha möjlighet att koncentrera 
sig. På samma sätt resonerar Stensmo (1997). Han anser att en lugn och trygg klassrumsmiljö 
ger motivation till lärande. Han menar vidare att elever har ett behov av att känna sig säkra 
och trygga, vilket gör att en trygg miljö i klassrummet är grundläggande för elevens lust att 
lära.  
 
En elev anser att det inte är lika roligt med matematik när han inte kan koncentrera sig. Detta 
konstaterar även Stensmo (1997). Han menar att en lugn, trygg och säker miljö som präglas 
av ett tillåtande klimat är viktig för elevens lust att lära. I detta klimat ska eleverna våga 
misslyckas utan rädsla för att hånas av kamraterna, menar han. Enligt eleverna i 
undersökningen så upplever de att deras klassrumsmiljö har ett tillåtande klimat.  
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5.4.3 Deltagarnas uppfattningar om delaktighet 
Delaktighet definieras av pedagogerna i undersökningen som elevens möjlighet att välja olika 
moment för att variera sin undervisning vilket enligt dem ger eleven lust att lära. En annan 
definition av delaktighet är, enligt dem, att eleven får påverka mängden uppgifter som ska 
lösas. En av de intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att inte tvinga elever att 
arbeta för länge med moment som de tycker är svåra eller tråkiga. ”Tvång leder aldrig till att 
elever tycker att matte är roligt”, säger hon. Detta skulle bidra till att eleverna mister sin 
motivation i matematikämnet, anser hon. Pedagogen menar vidare att delaktighets-
perspektivet inte behöver ha ett stort utrymme i undervisningen i de tidigare skolåren men 
måste få ett större utrymme när eleverna blir äldre för att skapa motivation i ämnet.  
 
Ett fåtal av eleverna i undersökningen anser att de får vara med och bestämma i 
matematikundervisningen. De menar att när de får vara med och bestämma så är det när 
arbetet i matematikboken är färdigt. Då får de välja att arbeta med andra moment. Dessa 
moment kan enligt eleverna vara att arbeta med dataspel, problemlösning, matematikspel och 
andra aktiviteter. ”På elevens val väljer vi mattespel ibland”, säger en elev. Eleverna menar att 
det är roligt att ibland få välja vad de ska arbeta med. 
 
I rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) så konstaterar författarna att om eleverna känner 
sig delaktiga i undervisningen så ger detta ett positivt resultat för lärandet. Ämnet blir roligare 
enligt de elever som har medverkat i granskningen som presenteras i rapporten Lusten att lära 
om de får vara med och bestämma innehåll och form på matematiklektionerna. Ofta så 
handlar delaktigheten i undervisningen enligt rapporten om vilka uppgifter eleverna får välja 
mellan. På samma sätt definierar de intervjuerna pedagogerna i undersökningen elevernas 
delaktighet. Enligt en pedagog så får eleverna även möjlighet att påverka mängden uppgifter 
som ska lösas. Hon menar att det är viktigt att inte tvinga eleverna att arbeta för länge med det 
som är tråkigt eller svårt. Pedagogen tror att detta skulle sänka elevens motivation. På 
liknande sätt resonerar författarna av rapporten Elevgrupperingar (Skolverket 2000). De anser 
att om eleverna misslyckas för ofta med svåra uppgifter så påverkas elevens självbild och 
självkänsla negativt. Detta medför enligt dem att elevernas motivation minskar. 
 
Eleverna i undersökningen påpekar att valfrihet ger dem lust att lära. Detta poängterar även 
författarna av rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003). De menar vidare att om demokrati 
råder i klassrummet ökar elevernas motivation och lust att lära matematik. Många av de 
medverkande pedagogerna i rapporten Lusten och möjligheten (Skolverket 2006) anser att om 
demokrati råder i klassrummet så ökar elevernas motivation. I den ultimata skolan ska 
eleverna kunna vara sig själva, ha inflytande och känna sig trygga. Detta är goda 
förutsättningar för elevens lust att lära, menar de.  
 

5.4.4 Deltagarnas uppfattningar om tilltron till den egna förmågan att lära 
Pedagogerna i undersökningen anser att elevens självtillit och förståelse i ämnet är en av de 
största motivationsfaktorerna för att lära matematik. En elev som tror att hon/han kan, klarar 
ofta av större utmaningar än en elev som inte tror på sig själv, menar de. Pedagogerna anser 
att det är viktigt att de ställer rimligt höga krav på eleverna för att deras självtillit ska bevaras. 
”För svåra uppgifter som eleven inte klar av sänker motivationen att lära”, säger en pedagog. 
Pedagogerna menar vidare att elevens tilltro till den egna förmågan stärks genom att 
pedagogen verkligen ser och lyssnar till eleven. De anser att när de visar att eleven är viktig 
och har åsikter som är betydelsefulla så skapas en inre motivation hos eleven. ”När jag visar 
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att eleven har någonting att bidra med så visar jag samtidigt att eleven är betydelsefull”, säger 
en pedagog. Detta menar hon ger eleven lust och en mening att lära matematik. 
 
En av de intervjuade pedagogerna låter gärna duktiga elever få vara hjälplärare. ”Detta tycker 
dessa elever är roligt och det får dem att känna sig extra duktiga”, säger han. Samtliga 
pedagoger menar att det är en glädje för eleverna att känna sig duktiga och att lyckas, vilket är 
en känsla som motiverar elever i alla ämnen. 
 
Flertalet av eleverna anser att de är duktiga på matematik. Dessa elever anser även att 
matematik är ganska lätt och roligt. ”Jag är jätteduktig på matte. Det är lätt och roligt att 
räkna”, säger en elev. De elever som inte anser att de är duktiga på matematik menar att det är 
för att de inte förstår. Förståelsen är, enligt eleverna, i undersökningen viktig för att skapa lust 
i matematikämnet. ”Matte blir roligare när man förstår hur man gör”, säger en elev. 
 
De elever som har medverkat i den undersökning som ligger som grund till rapporten Lusten 
att lära (Skolverket 2003) så är förståelsen den faktor som påverkar motivationen mest i 
positiv riktning. Detta anser även de intervjuade pedagogerna. Ahlberg (2001) menar att 
eleven måste förstå men även ha tilltro till sin egen förmåga att lära för att bli intresserad av 
matematik. På liknande sätt resonerade de intervjuade pedagogerna. De menade att elevens 
tilltro till den egna förmågan är en av de största motivationsfaktorerna för elevens lust att lära 
matematik. Ahlberg menar vidare att för att elevens tillit till den egna förmågan ska bevaras 
så måste det finnas en jämvikt mellan de krav som ställs och elevens faktiska förmågor. På 
samma sätt resonerar pedagogerna i undersökningen. De menar att det är viktigt att 
pedagogen ställer rimligt höga krav på eleverna så att deras självtillit bevaras. 
 
Flertalet av eleverna i undersökningen anser att de är duktiga på matematik. Dessa elevers 
tillit till den egna förmågan är stor i matematikämnet. Författarna av rapporten Lusten att lära 
(Skolverket 2003) menar att elevens självtillit att lära är den absolut viktigaste 
motivationsfaktorn för att lära matematik. Författarna anser att elever med god självtillit ofta 
vågar pröva nya utmaningar och gärna försöker lösa svåra uppgifter på egen hand. 
 
De intervjuade eleverna som inte anser att de är duktiga på matematik menar att det beror på 
att de inte förstår. De menar att förståelsen är viktig för att skapa lust i matematikämnet. På 
samma sätt resonerar författarna till Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
(Skolverket). De anser att förståelse i matematikämnet skapar lust att lära. De menar vidare att 
flertalet av eleverna i de tidigare skolåren känner lust för att lära matematik men att denna lust 
ofta minskar eller försvinner med tiden. Författarna anser att det är elevens självtillit, intresse 
och förståelse som bibehåller elevens motivation för matematikämnet.  
 

5.5 Slutord 
Vi har i resultat och analysavsnittet tagit upp de motivationsfaktorer i matematikämnet som 
pedagogerna och eleverna har nämnt under intervjuerna. Vissa faktorer anser samtliga eller 
flertalet av pedagogerna och eleverna ger lust att lära matematik medan andra faktorer endast 
har nämnts av ett fåtal deltagare. Vi har inte rangordnat motivationsfaktorerna utan analyserat 
de faktorer som de medverkande har nämnt i intervjuerna. Dessa faktorer har sedan ställts 
emot de teorier som tagits upp i arbetets teoriavsnitt. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

6.1 Inledande diskussion 
Matematik kan enligt oss framkalla olika känslor hos människor. Våra känslor för matematik 
är positiva och vi vill att våra kommande elever ska ha samma attityd inför ämnet. När vi gick 
i grundskolan så var det endast tyst räkning i matematikboken som gällde. Det förekom aldrig 
något undersökande arbetssätt och datorn hade inte kommit in i skolan än. Vi tror att de 
största faktorerna till att vi tyckte bra om matematikämnet när vi gick i skolan var att vi 
förstod och hade tillit till vår egen förmåga. De intervjuade eleverna som inte anser sig vara 
duktiga i matematik menar att det just är bristen på förståelse som gör att de har svårt för 
ämnet. Författarna till den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket) 
betonar vikten av förståelsen hos eleverna. De menar att avståndet mellan de elever som 
förstår och har tillit till sin förmåga och de elever som inte förstår ökar ju äldre eleverna blir. 
Författarna menar vidare 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. Det är 
därför enligt oss viktigt att som pedagoger hjälpa eleverna att förstå, göra ämnet roligt för att 
skapa lust att lära 
 
Det har varit väldigt spännande och intressant att göra denna undersökning. Vi har mött 
trevliga pedagoger som har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. De åtta eleverna 
som ingick i undersökningen var duktiga på att berätta vilka uppfattningar de har om 
motivation och matematik trots att några av dem är väldigt unga. Vi anser att vi har fått svar 
på våra frågeställningar.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer som motiverar elever och ger 
dem lust att lära matematik. Våra centrala frågor kommer i detta avsnitt att belysas och 
diskuteras. 
 

 
• Vilken inställning har pedagogerna till matematikämnet?  
 
• Vilken betydelse har begreppen lust och motivation i matematikundervisningen? 

 
• Vilka faktorer i undervisningen och den sociala skolmiljön tror pedagogerna gynnar 

elevernas motivation och lust att lära matematik? 
 

• Vilka faktorer i undervisningen och den sociala skolmiljön anser eleverna ökar deras 
motivation och lust att lära matematik?  

 
• På vilka sätt skiljer sig elevernas och pedagogernas uppfattningar om vad i 

undervisningen och den sociala skolmiljön som ökar elevers motivation och lust att 
lära matematik? Finns det några likheter? 

 

6.2.1 De intervjuade deltagarnas inställning till motivation och lärande 
”Om en elev inte är motiverad att lära så lär hon/han inte, åtminstone inte på djupet”, säger en 
pedagog i undersökningen. Motivationen är enligt pedagogerna en drivkraft för lärande. Alla 
de intervjuade pedagogerna anser att motivationen är mycket viktig för elevens lärande i 
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matematikämnet. Vi tror liksom pedagogerna att om eleverna tycker att matematik är roligt så 
blir de motiverade att lära. Det gäller att vi som pedagoger försöker att på alla sätt göra ämnet 
roligt för att inspirera eleverna. Detta måste ske på olika sätt och med olika metoder för att nå 
alla elever.  
 
En av de intervjuade pedagogerna tror att elever i det första skolåret inte är speciellt svåra att 
motivera i matematikämnet. Hon menar att de yngre eleverna kommer till matematiklektionen 
med en inre motivation som uppkommer därför att de tycker att matematik är så nytt och 
spännande. Detta håller vi till viss del med om. Däremot är det viktigt att inse att inte alla 
elever kommer till matematikundervisningen med en inre motivation. Det är vår uppgift som 
pedagoger att försöka motivera de elever som inte tycker att ämnet är roligt. Eleverna kan ha 
negativa förutfattade meningar om matematikämnet som de har fått från föräldrar eller 
syskon. Vi som pedagoger måste se till att bryta det negativa mönster som vissa elever har fått 
med sig till skolan. 
 

6.2.2 Motivationsfaktorer i undervisningen 
 
Matematikboken 
Samtliga pedagoger och elever som använder sig av matematikbok anser att den ger 
motivation att lära. Vi blev lite förvånade över hur rolig eleverna tycker att boken är. När vi 
har varit ute i skolorna har vi sett att eleverna gärna arbetar med matematikboken. Men vi 
trodde inte att den var så populär som eleverna i undersökningen anser. Pedagogerna säger att 
de har mycket extramaterial i form av kluringar på lösblad och mattespel men många av 
eleverna arbetar trots det helst i boken. En av pedagogerna menar att eleverna i stort sett 
”kastar sig över” matematikboken.  
 
Samtliga elever i undersökningen som arbetar med matematikbok använder sig av läromedlet 
Matteborgen. Frågan är om det är just denna bok som är så bra eller om det är 
matematikböcker i allmänhet som elever gärna arbetar med? Det som eleverna anser vara bra 
i Matteborgen är att den är lätt att förstå, har enkla förklaringar, olika svåra delar och 
förklarande bilder. De områden som eleverna tycker är motiverande i Matteborgen varierar 
från elev till elev. Det är viktigt att vi som blivande pedagoger tänker på att elever motiveras 
av olika områden i matematik, som geometri eller statistik. Bara för att en elev tycker att ett 
område är tråkigt så behöver det inte betyda att eleven tycker att matematik som helhet är 
tråkigt. Det blir viktigt för oss som pedagoger att försöka göra detta område roligt för eleven, 
för att eleven inte ska förlora sin motivation i matematikämnet.  
 
När vi gick på lågstadiet för ungefär 30 år sedan så var tävlingen i matematikboken viktig för 
oss. Det var angeläget att hålla koll på hur långt kamraterna hade kommit i boken och att man 
inte låg för långt efter. Det hände att matematikboken till och med följde med hem över 
helgen, för att man ville vara först i boken. Tävlingen var för oss en stor motivationsfaktor. På 
samma sätt ser vi hur många av eleverna i undersökningen blir motiverade av 
tävlingsmomentet som uppkommer när de arbetar med matematikboken eller i sitt 
individuella arbetsschema. Pedagogerna i undersökning anser även de att tävlingsmomentet är 
motiverande för eleverna. De försöker trots detta tona ner tävlingsmomentet för att eleverna 
ska inse att förståelsen är viktigare än att vara först. En av eleverna i undersökningen anser att 
hon känner sig pressad när kamraterna ligger före henne i matematikboken. Denna elev tycker 
inte heller om när pedagogen anordnar tävlingar i exempelvis multiplikationstabellen på tid. 
Hon känner inte att hon klarar av att automatisera tabellerna. ”De går bara inte in”, säger hon. 
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För denna elev är inte tävlingsmomentet en motivationsfaktor. Vi anser att det är viktigt att 
tona ner tävlingen så att inte elever behöver känna sig misslyckade och dåliga. Vi tror att de 
elever som ligger långt framme i matematikboken inte behöver tävlingsmomentet som en 
motivationsfaktor utan att de redan har en inre motivation för matematikämnet. Frågan är då 
hur man tonar ner tävlingen? Vi som pedagoger måste visa för eleverna att det bara är mot sig 
själva de behöver tävla. Det är mer motiverande för eleven att synliggöra sina egna framsteg 
än att jämföra sig med andra.  
 
En av pedagogerna i undersökningen som använder sig av matematikbok förklarar att hon gör 
detta därför att den följer läroplanen. Detta anser hon bidrar till att eleverna når målen i 
matematikämnet. Det kan enligt oss ligga en fara i att pedagogerna blir för trygga i att 
eleverna kommer att uppnå målen genom att använda sig av matematikboken. Vi tror att det 
finns många mål som inte uppnås genom läroboken som exempelvis värdegrundsmålen och 
att prata matematik. Vi anser inte att enbart användandet av matematikboken räcker för att 
eleverna ska nå upp till de uppsatta målen. Det behövs variation i undervisningen som 
matematiksamtal och ett undersökande arbetssätt. Vi tror inte att enbart matematikboken 
räcker som motivationsfaktor i matematikundervisningen men att den kan vara en av många 
faktorer som ger eleven lust att lära. 
 
Individuellt arbetsschema 
Den pedagog i undersökningen som använder sig av individuella arbetsscheman och ingen 
matematikbok anser att detta är motiverande för eleverna. Hon känner sig säker på att 
eleverna uppnår läroplanens mål genom detta arbetssätt. Denna pedagog låter eleverna bland 
annat samarbeta, undersöka, färdighetsträna, samtala och spela spel i sina arbetsscheman. Vi 
tror att möjligheten är rätt så stor att eleverna kommer att uppnå målen i matematik genom 
detta arbetssätt. Detta tror vi därför att pedagogen varierar och konkretiserar matematiken för 
eleverna. Det är enligt oss främst de elever som är duktiga och redan är motiverade som har 
störst chans att nå målen i matematikämnet. De elever som är duktiga har lättare för att ta 
ansvar för sitt eget lärande och blir gynnade av detta arbetssätt. På motsvarande sätt så 
missgynnas lågpresterande elever och elever med koncentrationssvårigheter då de enligt oss 
behöver mer styrd undervisning med ett lugnt klassrumsklimat. 
 
Pedagogen menar att när eleverna arbetar på ett varierat sätt med konkret material så blir de 
nyfikna och motiverade att lära. Vi tror att nyfikenheten är viktig för att motivera eleverna. 
Detta har vi sett på våra egna barn och på eleverna i skolan. Barn är nyfikna av naturen och 
det gäller att ta vara på denna nyfikenhet i undervisningen för att bibehålla och stärka intresset 
för matematiken. 
 
I undersökningen så uppmärksammar vi att inte alla elever blir motiverade av att arbeta med 
individuellt arbetsschema. En av eleverna vill hellre sitta vid sin bänk och arbeta enskilt i en 
matematikbok. Det är viktigt att betona att elever lär på olika sätt och att vi som pedagoger 
måste ta hänsyn till detta. Denna elev kanske skulle uppskatta att matematikboken hade 
funnits med i hans individuella schema så att han kunde arbeta i den ibland. 
 
Praktiskt och undersökande arbetssätt 
Samtliga pedagoger i undersökningen anser att ett praktiskt och undersökande arbetssätt i 
matematikundervisningen är en stor motivationsfaktor för eleverna. De intervjuade eleverna 
som går i årskurs ett arbetar ofta praktiskt med matematik. Det märks tydligt att ju äldre 
eleverna i undersökningen blir desto mindre arbetar de på detta sätt. Vi undrar om detta kan 
vara en bidragande orsak till att elever tappar motivationen för matematiken när de blir äldre?   

 38



Författarna av den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket) konstaterar att 
de flesta barn 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. Vi tror att bristen av ett praktiskt och 
undersökande arbetssätt kan vara en bidragande orsak till att elevernas motivation i 
matematikämnet minskar eller försvinner.  
 
En av eleverna i undersökningen menar att det är genom ett undersökande arbetssätt som hon 
förstår bäst. Genom att konkretisera volymbegreppet så fick hon förståelse för det. Detta visar 
oss att ett praktiskt arbetssätt ger förståelse för många elever vilket i sin tur leder till 
motivation. Vi tror, liksom en av pedagogerna i undersökningen, att ett praktiskt arbetssätt är 
roligt för eleverna därför att de då får möjlighet att plocka, leka och prova sig fram med 
materialet. På så sätt blir matematiken konkret vilket enligt oss ger förståelse och lust att lära.  
 

Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger att 
det jag hör glömmer jag 

det jag ser kommer jag ihåg 
det jag gör förstår jag 

 
Flertalet av de intervjuade pedagogerna anser att utematematik är en motivationsfaktor för 
eleverna. Trots detta så sker denna sorts undervisning oftast i skolår ett och två. Pedagogerna 
menar att det inte finns tid för att gå ut i naturen när eleverna blir äldre. Vi tycker att det är 
synd att pedagogerna väljer bort utematematiken eftersom att det är ett bra sätt att variera och 
konkretisera undervisningen. Det är enligt oss även inspirerande för eleverna att få komma ut 
i naturen som omväxling.  Vi undrar om det är de nationella proven i årskurs fem som styr hur 
pedagogerna lägger upp sin undervisning och om det är därför som de inte tar sig tid att gå ut 
och arbeta med matematikämnet? Detta har vi inte fått svar på i vår undersökning.  
 
Samtliga pedagoger i undersökningen anser att ett problemorienterat lärande är motiverande. 
Vi anser liksom dem att problemlösning tränar elevens logiska tänkande och att elevernas 
strategier synliggörs vilket medför att de lär av varandra. Om eleverna får träna på att tänka 
logiskt så tror vi att det blir lättare för dem att lösa vardagsproblem och problem som 
uppkommer i andra ämnen i skolan.  
 
Vi anser att alla elever är duktiga på någonting. Genom att variera den vanliga undervisningen 
med ett praktiskt och undersökande arbetssätt så ges eleverna möjlighet att lyckas inom något 
område. Elever som känner att de kan, blir motiverade. På samma sätt resonerar en pedagog 
som säger att ”när eleverna känner att de är duktiga och får lyckas så får de motivation i 
ämnet”. 
 
Matematiksamtal 
Svenska elever blir enligt den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket) allt 
sämre på matematik. Enligt utvärderingen så diskuterar eleverna sällan matematik i 
undervisningen och de menar att dagens matematikundervisning har reducerats till 
individuellt arbete i läroboken. Vi tror att det är möjligt att bristen på kommunikation under 
matematiklektionerna bidrar till att elevernas resultat i matematikämnet försämras. Enligt oss 
så är matematiksamtal ett viktigt inslag i matematikundervisningen. Samtalet kan ge eleverna 
förståelse och utveckla deras begreppsuppfattning. Ett stort ordförråd med matematiska 
begrepp behövs för att eleven ska förstå och lära sig matematik. Det är många begrepp som vi 
tror att pedagoger tar för givet att eleverna förstår. Eleverna får förståelse genom att 
exempelvis förklara för dem att addition är det samma som att ”plussa ihop”, som en av 
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pedagogerna nämner i intervjun. I matematiksamtalen finns en stor möjlighet för oss som 
pedagoger att ge en positiv bild av ämnet.  
 
Eleverna och pedagogerna är eniga om att matematiksamtal med fördel genomförs i mindre 
grupper. Vi tror att detta är motiverande för eleverna därför att det medför att fler elever får 
utrymme i diskussionen och vågar säga vad de tycker. Det kan vara svårt för vissa elever att 
prata inför hela klassen och att våga fråga om de inte förstår. Det är enligt oss viktigt att 
pedagogerna redan från första skolåret hjälper eleverna att våga prata inför klassen så att det 
blir en naturlig situation för dem.  
 
Arbetsformer 
Vi tycker liksom de intervjuade pedagogerna att det finns många positiva aspekter med 
grupparbete. Eleven får träna på att samarbeta och utveckla sin sociala kompetens i samspel 
med andra. Genom att låta eleverna samarbeta så anser vi att de får möjlighet att arbeta efter 
läroplanens värdegrundsmål. Vi tycker att det är viktigt att eleverna får träna på att bland 
annat lyssna på andra, värdera andras och egna åsikter och våga tala inför andra. Det är enligt 
oss svårt för eleverna att uppnå värdegrundsmålen om de inte får möjlighet att arbeta i grupp. 
Vi tror liksom Malmer (1990) att det är viktigt att upprätta regler för grupparbetet som alla 
inblandade ska vara överens om och ska respektera.  
 
Samtliga elever och pedagoger är eniga om att elever motiveras att lära både av enskilt arbete 
och av grupparbete. Eleverna säger att ”det beror på vilka uppgifter vi jobbar med” om det är 
roligast att arbeta enskilt eller i grupp. Pedagogerna anser att det är viktigt att eleverna får 
möjlighet att arbeta enskilt i lugn och ro. Det är enligt oss en förutsättning att elever ibland får 
sitta enskilt och arbeta i lugn och ro för att de ska lära. Matematikundervisningen får däremot 
inte enbart baseras på tyst räkning och enskilt arbete. Vi tror liksom samtliga de intervjuade 
deltagarna att motivation uppkommer när arbetsformerna varieras. 
 
Tekniska hjälpmedel 
Vi anser att matematiska dataprogram kan vara motiverande för elever, speciellt för elever 
med koncentrationssvårigheter. Vi tror dock att det lätt blir att eleverna sitter vid datorn och 
leker med annat än vad de ska träna på. Det är enligt oss viktigt att pedagogen ger eleven rätt 
uppgifter och har uppsikt över eleverna som sitter vid datorn. Vi tycker inte att eleverna ska 
sitta vid datorn för ofta utan att det ska vara ett komplement och ett avbrott från den vanliga 
undervisningen. Samtliga pedagoger i undersökningen anser att dataprogram kan vara en 
motivationsfaktor. Trots detta så är det för närvarande bara en av pedagogerna som använder 
sig av datorn i undervisningen regelbundet. Vi vet tyvärr inte anledningen till varför 
pedagogerna utesluter datorn i matematikundervisningen. Anledningen kan enligt oss vara 
tidsbrist eller okunskap inför tekniken. Vi vet att de flesta barn är intresserade av att sitta vid 
datorn. Ett sätt att motivera elever kan vara att ta tillvara på detta intresse. Intresset för datorn 
visade sig hos alla de intervjuade eleverna. De menar att det är motiverande att exempelvis 
spela matematikspel. Vi får genom vår undersökning inte veta om det är själva användandet 
av datorn eller att få förståelse för matematiken som är motiverande för eleverna. Det är svårt 
för yngre elever förklara vad i datoranvändandet som är roligt men vi tror att det är själva 
datorn och inte förståelsen som är motivationsfaktorn. 
 
Nyttoperspektiv 
Vi tycker att det är viktigt att synliggöra nyttan och meningen med matematiken för eleverna 
för att ge dem lust att lära. Om eleverna inte vet varför de ska lära sig matematik så kan det 
vara svårt att få dem att lära. En pedagog menar dock att nyttoperspektivet inte har så stor roll 
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i att få elever motiverade i början av elevernas matematikundervisning. Däremot anser hon att 
nyttoperspektivet måste genomsyra matematikundervisningen. Vi tycker det är positivt att alla 
elever i undersökning ser nyttan med matematikämnet. Även de elever i undersökningen som 
inte tycker att matematik är speciellt roligt eller anser sig vara duktiga i matematik förklarade 
under intervjuerna varför de lär sig matematik i skolan. Denna motivationsfaktor kan enligt 
oss vara avgörande för dessa elevers lärande. Att behärska matematikens grunder samt att 
kunna tänka matematiskt är enligt oss en förutsättning för att kunna leva och verka i 
samhället. Eleverna möter och kommer ständigt att möta matematik i olika situationer som 
kräver att de har goda kunskaper i ämnet. Vi som pedagoger har därför en viktig uppgift att 
synliggöra nyttoperspektivet och ge eleverna möjligheter att inhämta de kunskaper som 
behövs för att klara av dessa situationer. 

6.2.3 Motivationsfaktorer i den sociala skolmiljön 
 
Pedagogens roll 
Vi tror att pedagogens roll är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för elevernas lärande. 
Det är pedagogen som utformar undervisningen och påverkar elevernas syn på matematiken 
genom sitt handlande och sin attityd till ämnet. Eleverna i undersökningen säger att de tror att 
pedagogen tycker att matematikämnet är roligt därför att det syns på dem. De menar vidare att 
detta bidrar till att de tycker att ämnet är roligt. En elev i undersökningen säger att ”det är 
roligare när fröken är glad, om hon hade varit sur så hade jag också blivit det”. Eleverna 
menar även att det är pedagogen som gör det roligt att räkna matematik. Samtliga pedagoger i 
undersökningen brinner för sitt ämne och vill att eleverna ska tycka lika bra om ämnet de gör. 
Frågan är om resultatet i undersökningen hade blivit annorlunda om pedagogerna inte hade 
haft en positiv inställning till matematikämnet? Vi tror att det hade blivit det därför att detta 
hade påverkat elevernas attityd till ämnet. Vi menar att en pedagog som utstrålar entusiasm 
över matematiken i klassrummet överför denna attityd på sina elever. Detta skapar en positiv 
atmosfär som ger eleverna motivation och lust att lära. Vi anser liksom författarna av 
rapporten Lusten och möjligheten (Skolverket 2006) och de intervjuade pedagogerna att lusten 
att vara lärare ger eleverna lust att lära. Vi tycker även att det är vikigt hur pedagogen 
utformar undervisningen. Vi menar liksom eleverna i undersökningen att alla elever inte blir 
motiverade av samma moment eller genom samma arbetssätt. Genom att variera 
matematikundervisningen så tror vi att alla elever får möjlighet att finna sitt sätt att lära vilket 
ger motivation.  
 
Pedagogerna i undersökningen menar att deras roll i matematikundervisningen är att vägleda, 
handleda, väcka elevens intresse, skapa förutsättningar för lärande och uppmuntra eleverna att 
tänka matematiskt. De menar vidare att pedagogens roll är viktig för elevernas motivation. 
Genom att se och lyssna på varje elev så säger pedagogerna att de visar att eleverna är 
betydelsefulla vilket ökar elevernas självtillit och motivation i matematikämnet. Vi anser att 
det är viktigt att verkligen se och lyssna till eleven men även ge dem motiverat beröm för att 
ge lust att lära. Att bli sedd ger eleven inre motivation vilket är väldigt viktigt och att ge 
beröm ger eleven yttre motivation. Det är viktigt att vi är medvetna om att elevens motivation 
utvecklas och förstärks i mötet med pedagogen och att detta möte måste bli så bra som 
möjligt. 
 
Inlärningsmiljö 
Eleverna i undersökningen betonar vikten av ett lugnt och tryggt klassrumsklimat. Detta 
menar även pedagogerna är viktigt men de lägger inte lika stor vikt vid miljön som eleverna, 
vilket märks under intervjuerna. Många av eleverna säger att de störs när det är stökigt och får 
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då svårt att koncentrera sig. Vi är inte så förvånade över detta uttalande. Vi tror inte att det är 
många vuxna som skulle tolerera att ha en arbetsmiljö som många elever dagligen vistas i. 
Det är därför viktigt att vi som blivande pedagoger tänker på hur klassrumsmiljön ser ut och 
vad som kan förändras för att förbättra den för eleverna.  
 
Delaktighet 
Det är inte många elever i undersökningen som känner att de kan påverka eller känner sig 
delaktiga i matematikundervisningen. De intervjuade pedagogerna menar att delaktighet är en 
motivationsfaktor för elever att lära matematik. De menar däremot att delaktighets-
perspektivet inte behöver ha ett stort utrymme i undervisningen i de tidigare skolåren. Detta 
kan förklara varför eleverna i undersökningen inte känner sig så delaktiga. Vi anser att det är 
vikigt att försöka få eleverna att känna sig delaktiga men att det är svårt att realisera. De ska 
inte känna sig allt för styrda av pedagogen. Vi tror att det inte behöver vara några stora beslut 
som ska tas av eleverna för att de ska känna sig delaktiga, utan det kan vara mindre som att få 
välja mellan några moment eller uppgifter. På detta sätt anser vi att eleverna får möjlighet till 
”styrd” delaktighet. 
 
Tilltro till den egna förmågan att lära 
Vi liksom pedagogerna i undersökningen anser att elevens självtillit och förståelse i 
matematikämnet är en av de största motivationsfaktorerna för att lära. En elev som inte tror på 
sig själv har enligt oss väldigt svårt att tillgodogöra sig kunskap i något ämne. De elever som 
däremot har tilltro till sin egen förmåga kan till större del arbeta självständigt, vågar prova nya 
saker och räds inte utmaningar. Vi menar därför att pedagogen har en viktig roll i att stärka 
elevernas självtillit för att öka deras möjlighet att lära. Detta kan enligt de intervjuade 
pedagogerna göras genom att ställa rimliga krav på eleverna så att de känner att de lyckas i 
matematikämnet. Misslyckande leder enligt oss, de intervjuade pedagogerna och författarna 
av rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) till minskad motivation hos eleverna. De 
elever i undersökningen som inte tyckte att de var duktiga, förklarade det med att de inte 
förstår. Förståelsen är även enligt oss mycket viktig för elevens självtillit.  
 

6.3 Metoddiskussion 
Vi har undersökt vilka faktorer som elever och pedagoger anser motiverar och ger lust att lära 
matematik. Vi vill synliggöra deltagarnas uppfattningar om detta, därför valde vi en kvalitativ 
intervjumetod som ger oss de djup i svaren som vi efterfrågar. Vi valde att intervjua fyra 
pedagoger och åtta elever. Det känns som om det var ett hanterbart antal intervjuer att 
behandla och analysera. Pedagogerna är både män och kvinnor i olika åldrar. Detta tror vi gav 
oss en bredd på deltagarnas uppfattningar. Det blev ungefär lika många flickor som pojkar 
bland eleverna som intervjuades trots att de togs ut slumpvis. Detta tror vi är positivt för 
undersökningen. 

6.3.1 Reliabilitet och validitet 
När en undersöknings reliabilitet är hög så betyder det att samma resultat skulle uppkomma 
om undersökningen genomförs igen. Vi tror inte att resultatet skulle bli exakt detsamma om vi 
gjorde om undersökningen. Detta beror på att i en intervju så färgas deltagarnas svar av 
situationen och sammanhanget. Vi anser att vi har gjort en så enstämmig tolkning av 
intervjusvaren som möjligt därför att vi kontinuerligt har diskuterat dem. Insamlandet av 
intervjusvaren har enligt oss skett på samma sätt av oss båda. Om vi inte har förstått vad 
deltagarna har menat under intervjun så har vi direkt utrett detta. 
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Vi anser att undersökningen ger en trovärdig bild av vilka faktorer som deltagarna i intervjun 
anser motiverar och ger lust att lära matematik. Undersökningen ger däremot ingen generell 
bild av vad pedagoger och elever i allmänhet anser om detta. Vi har reflekterat över att 
pedagogens syn på förväntningar som motivationsfaktor saknas i undersökningen. Ingen av 
pedagogerna har nämnt detta under intervjuerna men vi tror att detta är en stor 
motivationsfaktor för eleverna i både positiv och negativ riktning. Vi anser att denna faktor 
skulle ha funnits med i intervjumanualen och i vårt arbete.   
 
Vi har funderat över om pedagogerna svarade ärligt eller inte under intervjuerna. Det kan 
mycket väl vara så att de gav oss de svar som de trodde att vi ville höra för att vi utbildar oss 
till pedagoger. Undersökningen hade nog även blivit annorlunda om vi hade intervjuat 
pedagoger som inte hade ”brunnit” för matematikämnet. Vi hoppas dock att de flesta 
pedagoger som undervisar i matematik tycker att ämnet är roligt och viktigt.  

6.4 Slutsats 
Vi har genom denna undersökning funnit faktorer i undervisningen och i den sociala 
skolmiljön som tydligt visar sig ge elever motivation att lära. Det är dock vikigt att påpeka att 
elever motiveras av olika faktorer. Enligt samtliga intervjuade pedagoger så är elevernas 
motivation i matematikämnet väldigt viktig för att de ska lära. Gemensamt för elever och 
pedagoger i undersökningen är att de tycker att förståelse och tillit till den egna förmågan är 
centrala motivationsfaktorer för att lära matematik. De anser även att pedagogens roll är en 
stor faktor för lusten att lära och för att göra matematikämnet roligt. När eleven ser att 
pedagogen tycker att matematik är roligt så är möjligheten större att även eleven blir 
intresserad av ämnet. Ett varierat arbetssätt är en viktig faktor för att skapa motivation, enligt 
samtliga deltagare i undersökningen. De menar att variationen består av ett undersökande 
arbetssätt, problemlösning, matematikspel, utematematik, matematiksamtal, varierande 
arbetsformer, matematikboken och dataspel. Samtliga deltagare i intervjuerna menar att 
datoranvändandet kan vara en motivationsfaktor då detta ger ett avbrott från den vanliga 
undervisningen. Alla de intervjuade eleverna som använder sig av en matematikbok tycker att 
den är motiverande och ger dem lust att lära. 
 
I arbetet ville vi undersöka om det fanns skillnader på elevernas och pedagogernas 
uppfattningar om vad i undervisningen och den sociala skolmiljön som ökar elevers 
motivation och lust att lära matematik. Vi fann att det fanns fler likheter än skillnader i 
deltagarnas uppfattningar om ämnet. Resultatet som uppkom gav oss därför inte så stora 
skillnader i uppfattningar som behövs för att skapa en intressant diskussion. Slutsatsen är 
enligt oss att elever och pedagoger är väldigt överrens om vad som motiverar och ger lust att 
lära matematik. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande som läser vår sista termin vid lärarutbildningen vid Växjö 
Universitet.  
 
Vi skriver nu vårt examensarbete om matematik och motivation. Det vi vill undersöka är vad 
som ger elever motivation och lust att lära matematik. Som en del i vår undersökning har vi 
för avsikt att intervjua ett antal elever. För att göra detta så behöver vi ert medgivande. Längst 
ned finns en talong som vi ber er fylla i och lämna till ert barns lärare så snart som möjligt. 
Intervjusvaren kommer att redovisas på ett sådant sätt att de inte går att koppla till ert barn 
och kommer endast att användas i denna undersökning.  
 
Om ni har några frågor går det bra att kontakta oss. 
 
Helena Karlsson tfn xxxx-xx xxx 
Anna-Karin Wisme tfn xxxx-xx xxx 
 
Tack för att ni vill hjälpa oss med denna undersökning. 
 
Klipp och lämna till klassläraren senast den XX. Tack! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
Elevens namn: _______________________________________________________________ 
 
 
 Ja, det går bra att mitt/vårt barn är med. 
 
 
 Nej, jag vill inte att mitt/vårt barn ska vara med. 
 
 
Elevens underskrift: __________________________________________________________ 
 
 
Förälders/föräldrars/målsmäns underskrift: ________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide - frågor till pedagogen 
 
Vad arbetar ni med i matematik just nu? 

 Hur går detta arbete till? 

Vad tycker eleverna om detta? 

Vad tycker eleverna är roligast i matte? 

Hur ser du det? 

Varför tror du att de tycker att det är roligt? 

Vad tycker eleverna är tråkigt i matte? 

Hur ser du det? 

Varför tror du att de tycker att det är tråkigt? 

Är det viktigt att försöka motivera elever i matematik? 

Vilka metoder använder du för att motivera eleverna? (praktiskt, lärobok, 

datorn, problemlösning, spel och lekar)  

Vilka arbetssätt (i grupp eller enskilt) använder du dig av för att motivera 

eleverna?  

Pratar ni matte under lektionen? 

 Hur går diskussionen till? 

Hur ser klassrumsatmosfären ut under mattelektionen? 

Är eleverna med och påverkar undervisningen? 

 Hur? 

Tycker du att det är roligt att undervisa i matematik? 

 Vad är roligast/mindre roligt? 

Får eleverna vara med och planera undervisningen? 

Pratar ni om nyttan med matematik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47



 48

Bilaga 3 

Intervjuguide - frågor till eleven 

Vad arbetar ni med i matten just nu?  

Vad tycker du om det? 

Vad är roligast i matte?  

Varför tycker du det?  

Hur arbetar ni då? I grupp, ensam, vilket material,  

Vad är tråkigt i matte?  

Varför tycker du det?  

Hur arbetar ni då? 

Tycker du att du är duktig i matte? 

 Är matte svårt/lätt? 

Pratar ni matte under lektionen? 

Pratar fröken mycket på mattelektionerna? 

Pratar ni matte i grupp? 

Tror du att ”fröken” tycker matte är roligt? 

 Hur ser du det? 

Använder ni datorn i matten? 

Spelar ni mattespel, löser ni matteproblem? 

 Vad tycker du om det? 

Är ni någon gång ute under mattelektionen? 

 Vad gör ni då? 

Har du en mattebok?  

Vad tycker du om den?  

Vad är det i boken som är roligt/tråkigt? (specifikt) 

Är det lugnt i klassrummet under mattelektionen? 

 Vågar du fråga om hjälp? 

 Får du den hjälp du behöver? Får alla det? 

Får ni vara med och bestämma under lektionen? 

Vad är meningen med matte? 

Varför lär du dig matematik i skolan? 
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