
 

School of Mathematics and Systems Engineering 
 
Reports from MSI - Rapporter från MSI 

 
 
 
 

Faktorer som påverkar elevernas 
motivation för matematik på högstadiet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmo Hujdur 
 
 
 
 
 
 
 

Sep 
2006 
 

MSI Report 06138 
Växjö University ISSN 1650-2647 
SE-351 95 VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/MDI/E/--06138/--SE



 

  

Examensarbete 12 poäng 
i Lärarutbildningen  
Vårterminen 2006 

 
ABSTRAKT  
 

Ahmo Hujdur  
 
Faktorer som påverkar elevernas motivation för matematik på högstadiet  
 
 
Factors that influence pupils’ motivation for mathematics at the senior level of the nine 
– year school  
 

 
Antal sidor: 33 

 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som påverkar att vissa elever blir mer 
motiverade än andra att lära sig matematik. Undersökningen genomfördes med 164 elever och 
6 matematiklärare vid två olika grundskolor i två olika bostadsområden i Göteborg. Eleverna 
tillhörde årskurs åtta och nio. Resultaten från de olika skolorna jämfördes sedan med 
varandra.  
  
I undersökningen användes tre olika enkäter. Den första enkäten ställs till alla elever i klassen. 
Eleverna som svarade, att de kände sig motiverade fick genomföra den andra enkäten. De fick 
förklara vilka faktorer de ansåg påverka sin motivation för matematik. I den tredje enkäten 
fick matematiklärare beskriva sina intryck av elevernas motivation.  
Resultatet visar, att antalet motiverade elever för matematik varierade mellan dessa två 
grundskolor. Det visade sig att elevens omgivning och lärarens pedagogik var två grupper av 
faktorer som påverkade elevernas motivation för att lära sig matematik.  
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1 Inledning  
 
I medierna talas och skrivs mycket om ett stort antal elever som inte lyckas bli godkända i 
matematik i årskurs nio och att kunskapen i matematik hos eleverna i årskurs åtta fortsätter att 
sjunka. Under mitt arbete och min praktik har jag träffat många duktiga och svaga elever i 
matematik. Ett antal elever upplever matematik som tråkigt och svårt, medan några elever 
upplever det som intressant och lätt. Jag har märkt att det finns skillnader mellan två 
grundskolor i antalet elever som är motiverade att lära sig matematik. Orsakerna till dessa 
skillnader ville jag ta reda på genom undersökningar i klasserna på dessa två skolor.  
 
För att komma fram till bättre uppfattningar om dessa skillnader mellan skolorna, har jag 
funderat, hur eleverna upplever och uppfattar ämnet matematik, sina lärare, deras ledarstil och 
arbetssätt. Vidare har jag fokuserat på lärarnas upplevelser av och varför vissa elever är 
motiverade samt hur man på olika sätt undervisar och leder eleverna. Det finns inget 
arbetssätt som passar alla elever. Under senare år har man riktat uppmärksamhet på 
undervisningssätt som passar de lågpresterande, omotiverade och ointresserade eleverna. Jag 
anser att det är viktigt att ta reda på om de motiverade eleverna får tillräcklig uppmärksamhet 
från läraren.  
 
Jag ville undersöka vilka faktorer de motiverade eleverna och deras matematiklärare på två 
olika skolor ansåg mest påverka dessa elever att lära sig matematik. En skola är i ett 
villaområde och den andra skolan är i ett höghusområde.   
Boström och Wallenberg (1997), Malmer (1999), Imsen (2000), Skolverket (2003), och 
Jenner (2004) framhåller att motivationen måste vara ett centralt begrepp i pedagogiskt arbete. 
Motivation är också en viktig förutsättning för att eleverna ska bli mer intresserade av och få 
lust för ämnet. Jag ville undersöka:  

- vad det står  i styrdokumenten om motivation, intresse och lust   
- hur motivation och andra ord beskrivs i  den didaktiska litteraturen  
- vad olika teorier säger om motivation   
- vad de motiverade eleverna och deras matematiklärare har för syn på   
   motivationsfaktorer och  
- hur dessa faktorer påverkar motiverade elever att lära sig matematik.  

Det bedrivs mycket mer forskning än jag nämnt om de generella problem som gäller elevens 
motivation, intresse och lust. Av de nämnda undersökningsbeskrivningarna handlar några 
bara om motivationen och faktorer i endast ett ämne. Enligt Imsen (2000) utgör motivationen 
en grund för varje inlärning. För att klargöra faktorer för motivation har jag valt och förklarat 
betydelsen av tre ord: motivation, intresse och lust. Dessa tre begrepp genomsyrar hela den 
här uppsatsen. Matematik är ett ämne som jag ska undervisa i samt ett av de tre kärnämnen 
som eleverna måste ha minst godkänd i för att kunna komma in på gymnasiet.  
Det finns många uppfattningar och tolkningar där begreppet ”motivation” definieras och 
används. Att motivation är en av de viktigaste förutsättningar för matematikinlärningen 
hävdar också Jenner (2004, s.15) som skriver: ”Motivation är ett centralt begrepp i allt 
pedagogiskt arbete.”  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att på två olika grundskolor undersöka elevers och lärares 
uppfattningar om faktorer som främst påverkar elevers motivation. Jag jämförde 
undersökningsresultaten mellan dessa två grundskolor. Undersökningen i mitt examensarbete 
bygger på två övergripande frågeställningar.  
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• Vilka faktorer anser eleverna påverkar deras motivation för matematik?  
 
• Vilka faktorer anser lärarna har betydelse för elevernas motivation?   

 
 
2 Teori  
  
I detta kapitel presenterar jag några av styrdokumenten, olika synsätt på lärande, 
inlärningsstrategi och undervisning samt begrepp på motivation och faktorer som påverkar 
elevernas motivation, intresse och lust att lära sig matematik.  
 
2.1 Styrdokument  
 
Jag vill framhålla och beskriva hur matematikämnets roll, motivation, intresse och lust 
betonas i styrdokumentet Lpo94 (1999) och Kursplanen för matematik (2000).  
 
2.1.1 Läroplan  
 
När det gäller arbetssätt står i Lpo94 att skolan skulle sträva att:  

Undervisningen anpassas till varje elevens förutsättning och behöv. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lpo94, s.8)  

 
Under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag i Lpo94 står det att skolan skall i 
undervisningen utveckla elevers förmåga att ta ett personligt ansvar. I målen står:  

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga, lär sig att 
utforska, lära och arbeta båda självständigt och tillsammans med andra. (Lpo94, 
s.11)   

 
Under rubriken ”Kunskaper” i avsnittet ”Mål och riktlinjer” i Lpo94 återfinns följande text: 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära, skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att 
i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (Lpo94 
s.11)  

 
Vidare under samma rubrik beskrivs elva strävande mål. Jag återger här tre av dem:  

- Utvecklar nyfikenhet och lust att lära,  
- utvecklar sitt eget sätt att lära.  
- utveckla tillit till sin egen förmåga , (Lpo94,  s. 11)  

 
I kursplanen för matematik under rubriken ”Mål att sträva mot ”står det att    
skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 
att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,  (Lpo94, s. 34). 
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2.1.2 Kursplan  
 
Under rubriken Matematikämnets syfte och roll i utbildningen står:  

Matematik är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i  
ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. (Skolverket, 2000, 
s.26)  

I kursplanen (Skolverket, 2000) för matematik:  
skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse 
för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 
matematik och att använda matematik i olika situationer. (Skolverket, 2000, s. 26)  

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad:  
 Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenhet 

från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande.  
 (Skolverket, 2000, s. 28)  

 
I Lpo94 finns föreskrifter för skolans verksamheter och vem som har ansvaret för vad. I 
samma läroplan uttrycker staten krav som den ställer på skolorna. I termer av mål finns också 
formulerade uppdrag till lärarna. Läroplanen beskriver också vilka krav eleverna kan ha på 
skolan och vilka krav skolan kan ställa på dem. I kursplanen uttrycks krav på undervisningen i 
olika ämnen. Kursplanen anger vilka mål eleverna skall ha uppnått efter det femte respektive 
det nionde skolåret.  
  
2.2 Syn på lärande  
 
Lärandet är en process där man lär sig och på detta sätt ändrar och utvecklar sina kunskaper 
på en högre nivå. För att utveckla sina kunskaper krävs aktivitet under denna process.  
 
Säljö (2000) beskriver två olika synsätt från Piaget och Vygotsky som handlar om processen. 
Lärandet är en individuell process enligt Piaget, där det är människors nyfikenhet, aktivitet, 
erfarenhet och successiva förståelse som är viktiga. Piaget beskriver, att lärarens uppgift är att 
bara skapa tillfällen för elevens lärande. Han understryker också att varje ålder svarar mot ett 
visst utvecklingsstadium. Medan, enligt Vygotsky lärandet är en kollektiv process. Det är 
viktigt, att det finns samspel och kommunikation mellan individens medvetande och dess 
materiella omgivning för människans utveckling. Han anser, att läraren har en aktiv och viktig 
roll i elevens utveckling. Vygotsky beskriver två nivåer. På en nivå ser han barnets handlande 
när det utforskat saker på egen hand. På den andra nivån utförs undersökningar i samspel med 
andra i barnets omgivning. Han ville klargöra inlärningsförmåga i olika stadier och barnets 
tänkande från födelsen till vuxen ålder.  
Dahlgren (1995, s.73) framhåller, att lärandet är en process i vilken skolan bara har en liten 
del. Vidare skriver han, att inget lärande är möjligt utan en – input – av erfarenheter.  
 
Skolverket (2003) beskriver tre teorier om lärande som har påverkat de nationella 
läroplanerna: socialkonstruktivistisk, metakognitiv teori och symbolisk interaktionism. Dessa 
tre teorier om lärande går in i varandra  men det finns också skillnader mellan dem.  
 

• I socialkonstruktivistiska teorin betonas samspelet mellan två eller flera personer, där 
det växer och utvecklas kunskap. Vid detta möte finns någon som undervisar och 
någon som lär. Den som undervisar behöver skapa förutsättningar för lärande. Enligt 
konstruktivistisk teori krävs engagemang, aktivt deltagande, intensitet och entusiasm i 
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lärandesituationer. I Skolverkets rapport (2003) betraktas detta som uttryck för lust att 
lära. 

• I den andra metakognitiva teorin om lärande framhålls förmågan att ordna och hantera 
kunskap som skall nå eleven.  Eleverna behöver bli medvetna om sitt eget och andras 
lärande. Eleverna kommer att träna detta genom att styra och värdera sitt lärande, 
genom att problematisera, ifrågasätta och kritiskt granska olika förhållanden båda 
själva och i grupp.  De ska lära sig att diskutera och slutföra alla andra uppgifter. 

• Symbolisk interaktionism är den tredje teorin om lärande där det betonas att elever är 
aktiva och använder sig av olika språkliga uttrycksformer i olika 
undervisningssituationer i bl. a musik, lekar, spel, rörelse, dans m.m. Det ska vara 
både muntlig och skriftlig kommunikation samt dialog, fackbegrepp och formuleringar 
av utbildningsmässig karaktär.  

 
I varje klass finns elever som har olika förutsättningar att lära sig matematik och att uppnå 
målen. Enligt Skolverket (2003) är läraren den ytterst ansvariga personen, som behöver veta, 
att samma arbetssätt inte passar till alla elever. För att kunna ge möjlighet till alla elever i 
klassen att lära sig olika saker, framhåller Skolverket det positiva i varierande 
undervisningssätt. När det gäller varierande arbetssätt menar de, att eleverna bör få möjlighet 
att jobba självständigt och i grupp samt ge dem tillfälle att diskutera uppgifterna. Eget arbete 
betyder självständigt arbete, där eleverna själva får bestämma vilka uppgifter de skall arbeta 
med och hur lång tid de skall arbeta med dessa. De är också medvetna om vilket mål som 
måste nås.  Skolverket (2003) framhåller, att olika elever behöver olika material, innehåll och 
arbetsmetoder. De anser också, att dessa olika former leder till att elever känner sig 
engagerade och tillfredställda.  
Enligt Skolverket (2003) finns en traditionell undervisningsmodell, som dominerar i 
matematik. I den traditionella modellen ingår genomgång ibland, enskilt arbete i boken och 
diagnos, alternativt prov och att lärare går runt i klassen och hjälper eleverna individuellt.  
 
2.3 Begreppet ”motivation”   
 
Ordet motivation använder vi ofta i det dagliga språket utan att förstå dess sammanhang i 
olika situationer. Enligt Jenner (2004) har ordet ”motivation” sitt ursprung i ett latinskt ord -
”movare”- som betyder ”att röra sig”. Motivation förknippade Imsen (2000) med behov, 
trygghet, intresse, nyfikenhet, misslyckas, press, självtillit, vilja osv. Vidare står att orden 
drivkraft, bevekelsegrund, pådrivande kraft och ambition används som synonymer till 
begreppet motivation. Imsen skriver att några forskare ser motivation som en strävan mot ett 
personligt mål som är viktigt för den enskilde nu eller i framtiden. Stensmo (1997, s. 15) 
framhåller Turneys tolkningar, där han beskriver motivation som en av fem olika 
lärarens/ledarnas arbetsuppgifter i klassrummet. Enligt honom innefattar motivation; att 
uppmuntra engagemang; stärka undervisnings betingelser; stödja individer och grupper samt 
fostra klimat och moral. Stensmo (1997, s.30) skriver att motivation är processer som sätter 
människor i rörelse mot bestämda mål. Dessa mål kan vara av två olika slag: att uppnå eller 
undvika något. Bergsten (1979) skriver att motivation är ”en kognitiv process”. Skolverket 
(2003) ser motivation som ett komplext begrepp som består av den kognitiva processen, 
elevernas känslor och de kulturella förhållanden som eleverna befinner sig i.  
Enligt Dahlgren (1995) finns sex inslag upplevelse som ingår i individens motivation: 
han/hon förstår inlärningsmålet, kan nå och behöver målet, överblickar det sammanhang där 
målet är en del, själv ansvarar för inlärningen och ser att han/hon har nått tidigare uppställda 
mål. Dahlgren (1995, s.65) skriver att subjektivt är motivation en upplevelse av 
målmedvetenhet, behov och kompetens i lärandet.   
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2.3.1 Historisk bakgrund  
 
Stensmo (1997), Stensmo (2000),  Imsen (2000) och Jenner (2004) har beskrivit de gamla 
motivationsteorierna och gett sina egna ideer.  
Enligt Sensmo (1997) pratade redan den grekiska filosofen Epikuros om motivation. Han 
beskrev i sin teori att människan strävar efter lust och söker undvika olust. Det handlar om 
hedonism där njutningen, tillvarons värde och smärtan stod i fokus.  
Jenner (2004) beskriver instinktsteorierna där motivation är lika med att varje person har 
medfödda insikter och drifter som styr personligt beteende.  
Enligt Imsen (2000) fokuserade sig de behavioristiska teorierna på inlärande där de positiva 
och negativa faktorerna i omgivningen motiverar ett givet beteende. Imsen skriver att varje 
person är född med några reflexer medan alla kunskaper och erfarenheter har man  inlärt.  
Imsen (2000) beskriver en teori som framhåller den enskilda individens ansvar att känna och 
behålla sin motivation.  Det är den kognitiva teorin om motivation som baserar sin syn på inre 
och högre mentala processer. Imsen framhåller att motivationsgraden kan variera beroende på 
erfarenhet och mål som vill uppnås eller undvikas.  
Imsen (2000) framhåller Piagets teori där motivation nämns som en av de tre viktigaste 
funktionerna i lärningsprocessen. I denna teori beskrivs hur barnets tänkande ändrar karaktär 
under de olika stadierna från födelse till vuxen ålder. I sin teori beskrev Piaget också att 
skolan behöver vara ett öppet system som hämtar stoff och inspirerar utifrån. 
Den humanistiska teorin om motivation inriktade mest sin syn på människans upplevelser, 
känslor och inre tankar enligt Imsen (2000).  
 
2.3.2 Inre och yttre motivation  
 
I sin teori beskriver Bergsten (1979), Stensmo (1997) och (2000), Imsen (2000) och Holden 
(2001) två slags motivationer hos elever: yttre och inre motivation.  
 
Den inre motivationen är beskriven av de ovan nämnda forskarna som ett kraftigt intresse och 
behov av lek med uppgifter som kan utvecklas. Det betyder, att eleverna ska vara nyfikna och 
aktiva av egen kraft. De ska sätta upp egna mål och bedöma egna prestationer. Holden (2001) 
framhåller den sociala kompetenser som inre motivation till hur man kan tillägna sig kunskap.  
 
Den yttre motivationen beskriver dessa forskare som något där elev känner sig tvungen att 
arbeta för att uppnå bästa betyg. Det betyder, att man gör något nu, för att få något annat som 
man behöver i framtiden. En elev pluggar matematikformler enbart för att få bra betyg som 
ger honom fler chanser att få studera vidare. Det beskrivs som en instrumentell grund mot 
strävande mål som ger eleven möjlighet att få en bra framtid. Enligt Stensmo (2000) förväntas 
att eleverna behöver ”morötter ” och ”piskor” för att vara aktiva. Det betyder att läraren sätter 
mål, motiverar och bedömer elevernas prestationer.  
 
Holden (2001) framhåller att den bästa situation är när en balans finns mellan dessa 
instrumentella och sociala grunder. Eftersom det är svårt för elever att bevara detta en lång tid 
betonar han att en viss överlappning av instrumentell och social grund för lärande finns i de 
flesta läromiljöer. Hur stor överlappningen är måste läraren se och kunna.  
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2.4 Faktorer som främjar motivation och lust att lära  
 
2.4.1 Elevens förkunskap och upplevelse  
 
Ahlberg (2004) beskriver några faktorer som han ser som avgörande för elevens framtida 
förhållningssätt att lära sig matematik.  Han framhåller att elevens första möte och upplevelse 
med matematik är väldigt viktig. Han anser att eleverna kommer till skolan med sin egen 
specifika ”ryggsäck” där deras kunskap och erfarenheter finns från de tidiga skolåren och 
hemmet. Ahlberg beskriver att barn lär sig genom leker i daghemmet och förskolan. När barn 
börjar på skolan kan de känna och uppleva ett stort misslyckande när de skall lära sig 
matematik. Detta för att skolan ställer för höga krav på dem.  
I rapporten Lust att lära – med fokus på matematik beskriver Skolverket (2003) självtilliten 
som en av de viktigaste faktorerna för elevernas lust att lära. En dålig självtillit kan sänka 
prestationen utöver vad man kan medan en god självtillit kan påverka positivt och höja 
elevens kunskap. Skolverket framhåller att det är tillfredsställande för många elever att hitta 
”rätt” svar i facit. De menar att detta moment särskild stärker elevens självkänsla. De elever 
som har god självkänsla letar själva upp nya uppgifter.  
 
Skolverket (2003) har betonat provens roll som en motivationshöjande faktor. Detta gäller 
särskilt i de högre skolåren. Några elever upplever det nationella provet i matematik som 
avgörande för betygsättningen. Efter provet finns tillräckigt utrymme för att förbättra sitt 
dåliga resultat anser de. I sin undersökning har Skolverket fått resultat som visat att de 
nationella proven inte har någon avgörande betydelse för motivationen. Skolverket framhåller 
att provkulturen inom matematikundervisningen, både till form och innehåll, påverkar 
elevernas syn på kunskap och lärande. De framhåller också att nervositet som eleverna känner 
inför prov påverkar deras provresultat.  
 
Säljö (2000) framhåller språket som en av de centrala faktorerna för elevens 
kunskapsutveckling i matematik. För att kunna kommunicera med omgivningen och förstå 
hur omgivningen fungerar, måste barn lära sig att utveckla sitt språk hela tiden. Eleverna som 
har ett bra språk förstår lättare matematik. Därför är dessa elever mer motiverade.   
 
2.4.2 Lärarens kompetens  
 
Enligt Skolverket (2003) och Ahlberg (2004) är en lärare med pedagogisk kompetens, 
kunskap i ämnet och erfarenhet, en särskild resurs som har störst betydelse för elevers 
resultat, inklusive elevers motivation, intresse och lust att lära sig matematik. För att utföra 
sina uppgifter i klassrummet och skolan framhåller Stensmo (2000, s. 9) att en lärare behöver 
åtminstone tre typer av kompetenser: ämneskompetens, didaktisk kompetens och 
ledarkompetens.  
När det gäller matematikkompetens anser Stensmo (2000), Skolverket (2003) och Ahlberg 
(2004) att en lärare behöver ha akademisk kunskap och färdighet i matematik. Lärarens 
kunskaper om och färdigheter i undervisningens form (hur?), innehåll (vad?) och argument 
för detta (varför?) beskriver de som didaktisk kompetens. En av de centrala 
lärarekompetenserna är ledarskapet som innebär kunskap och förmåga att organisera 
undervisningen utifrån elevers behov och nationella mål, utnyttja rätt tidsplanering och skapa 
en bra miljö för lärande. En lärare som har så bred kompetens ger möjlighet att skapa ett gott 
socialt klimat mellan lärare och elev. Han kan skapa trygghet och arbetsro kring lärandet som 
är nödvändiga förutsättningar för elevers motivation och lust att lära.  
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En lärare behöver vara en person som är lyhörd för sina elever, som har tilltro till deras 
förmåga att lära matematik genom sin egen kunskap, som kan förklara bra och förmedla lust 
att lära, som kan förmå dem att lära och anknyta uppgifter till verkligheten, kunna engagera 
elever i utmanande samtal och visa hur kunskapen används (Skolverket, 2003 och Malten, 
1995). Enligt Stensmo (1997) ska en lärare fungera som en motivatör för eleverna i 
klassrummet.  
 
2.4.3 Lärarens arbetssätt  
 
Lärarens arbetsmetoder och strategi kan hjälpa eleverna att tycka att matematik är roligt och 
att de förstår uppgifterna bra. Det är viktigt att läraren känner den enskilde elevens behov för 
att kunna välja arbetsmetoder för att upptäcka deras styrkor, svårigheter och svagheter.  
Skolverket (2003) och Nämnaren (1995) framhåller några faktorer som genom undervisning, 
arbetsformer och arbetssätt påverkar lusten att lära. Undervisningen med gemensamma samtal 
i matematik betonas som något mycket positivt. De anser också att eleverna kan lära sig 
matematik mer när de arbetar med kompisar i gruppen än med eget arbete. Att arbeta med 
eget arbete ökar ansvar och frihet hos elever att arbeta i sin egen takt.  Det är viktigt att 
undervisningen varierar så att alla elever inte lär sig på samma sätt.  
 
Enligt Skolverket (2003) är det viktig att läraren ger uppgifter på rätt nivå. Om man ger 
eleverna meningslösa matematiska uppgifter påverkar det deras lust att lära sig matematik. De 
motiverade eleverna får intresse att lära sig mer om matematikundervisning har ett begripligt 
innehåll. Enligt Nämnaren (1995) är det viktigt att börja med enkla och intressanta uppgifter 
för att motivera eleverna. Nämnaren framhåller att laborativa arbetsuppgifter kan öka 
elevernas intresse. Arbetet i gruppen med laborativa uppgifter ger alla eleverna möjlighet att 
delta i arbete, diskutera problemet med varandra med sitt eget språk, ta sitt ansvar och att 
utveckla kunskap. Nämnaren betonar att det är viktigt att placera låg- och mellanpresterande i 
en grupp och mellan- och högpresterande i en annan grupp. I gruppen där hög- och 
lågpresterande är tillsammans har det visat sig att de duktiga eleverna refererar uppgifter och 
blir duktigare än de svaga eleverna.  
 
2.4.4 Omgivningens uppfattningar och hjälpmedel  
 
När det gäller läroboken och andra läromedel och deras roll i matematikundervisningen finns 
olika uppfattningar hos eleverna och lärarna. Matematik är det ämne som enligt Skolverket 
(2003) är mest beroende av läromedel. De menar att en lärobok kan ha en både positiv och 
negativ påverkan på elevens motivation.  
 
Ahlberg (2004) framhåller tre olika lärares uppfattningar som kan vara viktiga faktorer för 
motivation. Ett antal lärare tycker att det är viktigt att lyfta fram matematiken i vardagen och 
att träna matematiska begrepp på ett naturligt sätt. Det finns en annan grupp lärare som anser 
att matematik kommer in naturligt och att eleven behöver upptäcka, att man kan använda 
matematikboken som enda utgångspunkt för undervisningen. Bokens innehåll kopplas inte till 
barnens vardagsliv och erfarenheter. Det finns en tredje grupp lärare som genomför 
undervisningen utan lärobok. De planerar i stället undervisningen utifrån barnens egna 
erfarenheter.  
Skolverket (2003) skriver att några lärare anser att demokrati i klassrummet ökar motivation 
och att många elever tycker att det blir roligare i matematik om de får möjlighet att påverka 
innehåll och redovisningsformer.  
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Säljö (2000) skriver att lärarens samverkan med eleverna, skolpersonalen, föräldrar och 
kommunala institution är faktorer som påverkar motivationen positivt. Enligt Säljö finns inre 
och yttre form av samarbete. Den inre samarbetsformen sker mellan den som undervisar och 
den som lär. Säljö anser att inre form är mest väsentlig för att kunskap, kognition och 
metakognition ska utvecklas. Den yttre samarbetsformen handlar om förhållanden mellan 
olika delar av organisationen.   
I Nämnaren (1996) beskrivs hur mycket omgivningens uppfattning påverkar elevens intresse. 
Elever vars föräldrar har en negativ inställning till matematik kan inte ge ett effektivt stöd till 
sina barn. Det är viktigt att hjälpa eleven som inte ha något stöd hemifrån.  
Nämnaren (1996) framhåller att tekniska hjälpmedel kan öka elevernas motivation. Stensmo 
(1997) menar att olika personer behöver olika lång tid, arbetsform och arbetsmiljö för att lära 
samma sak.  
 
2.5 Begreppet ”intresse”  
 
Stensmo (1997) framhåller att begreppet intresse har samband med motivation. Den som har 
intresse och är positiv till matematik är också motiverad. Enligt Ahlberg (2001) finns tre 
generella förklaringar till begreppet intresse. En förklaring är att intresse är något som är 
personligt, exempel på detta kan vara intresse för sport eller musik. Det kan också vara att 
intresse är en personlig egenskap, som till exempel nyfikenhet. En annan förklaring är att 
intresse kan ha skapats av situationen och den kallas yttre. Exempel på yttre faktorer är 
skolmiljön, lärare och läroböcker. Den tredje förklaringen är att intresse är ett psykiskt 
tillstånd som produceras i samspel mellan individens och omgivningens intresse.  
Ahlberg anser att perspektiven måste vidgas för att en elev ska kunna få tilltro till sin egen 
förmåga, lust och intresse för matematiken. Det innebör att man bör ta till vara elevens 
förväntningar och tidigare erfarenheter samt sociala och strukturella faktorer.  
Stensmo (1997, s.179-181) beskriver fyra olika manifesteringar av intresset: uppmärksamhet, 
val, uthållighet och minne. I intresset som manifesteras i uppmärksamhet skiljer man mellan 
figur och grund inom perceptionspsykologin. Figur är de intryck om händelse i omvärlden 
som utgör någon form av nyhet och väcker intresse. Grund är de diffusa intryck mot vilka 
figuren framträder. Beroende på samspelet mellan individ och omvärld framträder figur eller 
grund. Eleverna som själva väljer uppgifter mellan flera alternativ som t.ex. att räkna, skriva 
eller måla uppfattas vara mer motiverade (intresserade) än då uppgifterna är ålagda dem. När 
eleverna arbetar ihärdigt och målinriktat med vissa uppgifter anses de vara mer intresserade 
än de trötta eleverna. Elever som kommer ihåg mer av uppgifterna eller ett område de arbetat 
med uppfattas också vara mer intresserade än de som kommer ihåg mindre. 
 
2.6 Begreppet ”lust”  
 
Lust är ett vanligt ord i vårt vardagliga språk. Ibland är ordet lust synonymt med motivation 
och intresse. I Stora synonymordbok (2000) är ordet lust synonymt med intresse, önskan, 
vilja, lustkänsla, nöje, glädje, njutning osv. Inom matematik har lust ett ”viktigt” begrepp. I 
Lust att lära – med fokus på matematik framhåller Skolverket (2003) att det är problematiskt 
att skilja mellan begreppen motivation och lust att lära. Skolverket beskriver lusten som en 
sinnlig glädje som innefattar hela individens emotionella och intellektuella utveckling. När 
det gäller lusten i lärandet beskrivs det som elevens upplevelse i skolan där det står för 
nyfikenhet, fantasi, upptäckariver och glädje. Malmer (1999) anser att det är viktigt att 
stimulera elevernas lust och nyfikenhet att lära sig matematik.  
Varje individuell upplevelse tolkas som ”den kollektiva flygturen”, när ”allting stämmer” och 
man upplever ett samspel i klassrummet och känner lust att lära. För upplevelsen använder 
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forskarna ordet ”flow”. Enligt Csikszentmihalyi (2004) upplevelse ”flow” är det ett tillstånd 
där man känner en stark lustfylld känsla oavsett vad njutningen beror på. Genom åtta olika 
beskrivna villkor för upplevelsen ”flow”, framhåller Csikszentmihalyi (2004) att det är viktigt 
att känna ”flow” i vardagen för att skapa mer mening i livet.  
Eleverna måste få känna att just deras sätt att uppfatta och lära matematiken är bra. Elevernas 
känsla av att lyckas lösa några matematiska problem leder till lust att fortsätta lärandet i 
matematik.  
 
 
3 Metod  
 
3.1 Val av metod 
 
För min undersökning har jag valt enkätmetoden i tre steg. Varje steg innefattar också en 
enkät med olika antal elever och lärare. I det första steget sammanställde jag slutna enkäter 
enligt Bryman (2003) bland alla elever i åtta klasser. I denna enkät fick alla elever svara på 
samma frågor med samma kriterium.  
Det andra och tredje steget bestod av enkätundersökningar med öppna frågor. Det var en 
blandning av öppna frågor. Via den andra enkäten fick också alla motiverade elever på båda 
skolorna svara på samma frågor. Det var endast lärarna på båda skolorna som genomförde den 
tredje enkäten med samma frågor. Bryman (2000, s. 145) skriver: ”Enkäter och strukturerade 
intervjuer är i flera avseenden likartade som forskningsinstrument inom 
samhällsforskningen.” Enligt Trost (2001, s. 16) är ”enkäter huvudsakligen av kvantitativ 
natur i den meningen att man t.ex. vill kunna säga hur många procent som tycker eller gör på 
ett visst sätt och hur många inte gör det. Men de innehåller trots det en uppsättning kvalitativa 
element.”  
Orsakerna varför jag använde denna enkätmetod och format var att jag ville eliminera denna 
långa tid som det behövs i varje intervju och göra enkäterna lättare att administrera enligt 
Brymen (2002). Kylen (1994, s.18) anser att denna typ av enkäter ”är lätta att besvara och 
lätta att bearbeta”. Många faktorer kan bidra till elevens motivation för matematik. För att 
komma fram till ett visst begrepp är det enligt Bryman (2002, s.82) nödvändigt att ha flera 
indikatorer för begreppet i fråga.  
 
3.2 Urval  
 
Efter förfrågningar på flera skolor blev jag tillåten att göra min undersökning på två skolor 
där jag tidigare praktiserat. Eftersom dessa två skolor ligger i två olika bostadsområden i 
Göteborg, ansåg jag att urvalet var tillfredställande. På båda skolorna fanns flera praktikanter 
och studerande, som engagerade många elever i sina undersökningar, vilket gjorde att jag  
avgränsade min undersökning till elever i två åttor och två nior och till deras matematiklärare 
i respektive skola. Jag valde de sex matematiklärarna, som tillät mig att genomföra 
undersökningen med dem och deras elever.  
 
3.3 Genomförande  
 
Jag använde Enkätfrågor 1 (bilaga 1) och Enkätfrågor 2 (bilaga 2) till eleverna. Enkätfrågor 3 
var avsedd bara för lärare som undervisar de undersökta eleverna i matematik (bilaga 3). Alla 
enkäterna har gjorts anonymt.  

 9 



Information från dessa enkäter bearbetade jag empiriskt och presenterade i olika tabeller och 
diagram. Med deskriptiv enkätstatistik har jag bearbetat resultatet, enligt Patel & Davidson 
(2003). De siffror som ger en beskrivning av det insamlade materialet med vilka vi kan 
klargöra undersökningsproblem, kallas deskriptiv statistik. När det gäller bearbetningen av de 
djupa enkätundersökningarna, har jag sammanfattat eller citerat elevers och lärares enkäter. 
Efter insamlingen av svaren har jag analyserat och separerat dem i olika grupper beroende på 
deras slutsvar till vilka jag har gett egna kommentarer och tolkningar. Den andra och tredje 
enkäten gör det möjligt att analysera frågeställningarna.  
 
3.3.1 Den första enkäten  
 
Syftet med denna första enkät var att identifiera motiverade elever för matematik. Jag ville 
inte ta hänsyn till elevernas betyg eller omdömen vid urvalet av elever till undersökningen.  
Först presenterade jag min undersökning till eleverna och deras matematiklärare. Jag delade 
också ut undersökningsbeskedet till elevernas föräldrar. 
Enkäten ordnade jag enligt Kylen (1994) av instämmande frågor med 4 horisontala 
svarsalternativ A, B, C och D (bilaga 1). Detta för att jag skulle vara mer säker på att eleverna 
inte gissade, utan att de ansträngde sig att hitta ett alternativ på varje fråga i enkäten. 
Svarsalternativen var: stämmer inte alls (A), stämmer något (B), stämmer ganska väl (C) och 
stämmer fullständigt (D). För att kunna identifiera motiverade elever delade jag dessa fyra 
svarsalternativ i två delar. Den del som hade två svarsalternativ C och D tolkade jag som 
positiva svar, medan den andra delen svarsalternativ A och B tolkade jag som negativa svar. 
Av de 12 påstående frågorna bestämde jag mig för tre som jag kallade avgörande frågor. Var 
och en av dessa frågor innehöll ett av de tre nyckelorden. Eleverna fick själva svara på om de 
”känner sig motiverade”, ”intresserade av” och ”har lust för” att lära sig matematik och även 
på nio övriga frågor. Alla elever som valde C eller D som svarsalternativ i minst två av de tre 
avgörande frågorna (bilaga 1; frågor 4, 6 eller 9) fick fortsätta undersökningen. I 
fortsättningen tolkade jag dem som ”motiverade” elever för matematik. Anledningen till att 
jag ställde flera frågor var, att jag trodde, att eleverna skulle förstå sammanhang och att det 
skulle vara synligt och enkelt för eleverna att välja passande svarsalternativ i enkäten.  
 
3.3.2 Den andra enkäten  
 
Det andra steget har varit riktat endast till de ”motiverade” eleverna för matematik, där jag har 
valt enkätmetoden. Den andra enkäten med titeln Enkätfrågor 2 till elever innehöll 23 frågor 
(bilaga 2). Jag ordnade en blandad enkät av öppna och slutna frågor, disposition, med korta 
svar, vertikala och horisontella svarsalternativs former som Kely (1994, s. 15-17) beskriver 
(bilaga 2). Eleverna fick svara på frågorna med egna ord i den omfattning de själva ville. På 
några slutna frågor var det lättare för eleverna att svara med en eller flera kryss. Jag ville 
skaffa en bra och djupare förståelse för elevernas förhållande till ämnet och till läraren samt 
om de är motiverade och känner lust att lära sig matematik. Trost (2001) betonar möjligheten 
att grupptrycket kan påverka intervjun och att enskilda intervjuer tar så lång tid. Jag ville att 
alla ”motiverade” elever skulle få samma frågor. Därför är det svårt att få några åsikter från 
elever. Med frågorna med disposition vill jag visa vilka områden jag är intresserad av. De 
öppna frågorna gav eleverna stor frihet att svara med egna ord på frågor. Eleverna har 
besvarat dessa genom att sätta ett eller flera kryss samt att skriva och förklara med egna ord. 
Frågorna med samma svarsalternativ gjorde det möjligt att gruppera eleverna. De skriftliga 
svaren gav mig möjlighet att finna och analysera faktorer som ledde till mer nyanserade 
slutsatser. Enligt Patel och Davidson (2003) är det lätt att analysera en enkätmetod av 
information i numerisk form. De beskriver att en kvantitativ metod ger en del av 
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informationen om många undersökningsobjekt. En del av eleverna har deltagit i 
undersökningen men inte skrivit några svar.  
 
3.3.3 Den tredje enkäten  
 
För att underlätta undersökningen bestämde jag mig för enkätmetoden i det tredje steget. Det 
var en öppen enkät, där sex lärare kunde skriva egna ord i svaret (bilaga 3). I denna enkät 
försökte jag formulera frågor till lärare, som skulle likna frågor till motiverade elever för att få 
en tydligare bild av faktorer som påverkar elevens motivation. Eftersom några lärare inte 
visade intresset för intervjuer och jag trodde att en intervju skulle ta för lång tid, valde jag en 
enkät i stället. Lärarna var nöjda med enkäten, för att de ansåg att de fick längre tid att tänka 
och svara på frågor. Den tredje enkäten med titeln Enkätfrågor 3 till lärare som undervisar i 
matematik innehöll 24 frågor, bestående av en sluten och 23 öppna frågor (bilaga 3). Det 
handlar om formfrågor som Trost (1994) beskriver var och en för sig. Lärarna kunde ge sina 
svar genom att sätta ett eller flera kryss, att beskriva och förklara med egna ord. Jag trodde att 
denna form av enkät skulle leda lärarna att förstå undersökningens sammanhang och att ge 
tydliga svar på frågorna. Jag trodde också att denna enkät skulle underlätta presentationen av 
resultatet i ett sammandrag av vart och ett av deras svar.  
 
3.3.4 Bortfall  
 
Ett antal av eleverna har inte deltagit i min enkätundersökning av olika anledningar. En del av 
eleverna som var frånvarande i den första enkäten, ville inte besvara enkäterna efteråt. Det 
visade sig i den andra enkäten, att några elever som var frånvarande i den första enkäten var 
helt omotiverade, ointresserade och utan lust att lära sig matematik. En del ville inte svara på 
frågor.  
 
3.4 Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet är enligt Patel & Davidson (2003), tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet som 
används i undersökningsmetoder för att komma fram till ett resultat. Validitet anses som en 
kritisk syn på egen analys. Alla elever fick svara på samma frågor. Alla undersökta lärare fick 
också svara på samma frågor. Eleverna och lärarna bestämde själva vad de skulle svara. Jag 
anser, att jag har ställt frågor i enkätmetoderna som varit relevanta till mina frågeställningar. I 
den första enkäten kunde de 164 eleverna, enligt samma kriterier på båda skolorna, själva 
välja om de känner sig motiverade för matematik. När det gäller gradering av svarsalternativ 
enligt Patel & Davidson, hade jag jämna stegs gradering på min första enkätformulering, så 
att eleverna inte kunde välja mittalternativ och påverka slutresultatet negativt. Med den andra 
valda enkätmetoden fick de 98 motiverade eleverna formulera svar på frågorna med egna ord. 
Den positiva sidan av enkätmetoden är att man motverkar att deltagarna i undersökningen 
påverkar varandra. Vid genomförandet av de första och andra enkäterna kunde eleverna få 
min hjälp att förstå frågorna.  
 
Resultatens tillförlitlighet i undersökningen är stor på grund av hög svarsfrekvens från ett 
stort antal elever och deras matematiklärare. Utifrån alla nämnda aspekter anser jag att mina 
enkäter uppvisat en bra reliabilitet och validitet. Det som kunde göra validiteten bättre, vore 
om de kvalitativa intervjumetoderna hade genomförts med de motiverade eleverna i det andra 
steget och med deras matematiklärare i det tredje steget. I så fall hade jag helt kunnat följa 
Trosts (2001) eller Patels & Davidsons (2003), anvisningar för urvalsfrågorna. En enkät till 
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motiverade elever och matematiklärare eller ett antal frågor till i den andra och tredje enkäten 
kunde ge en tydligare bild av faktorerna.   
 
 
4 Resultat  & Analys  
 
I detta avsnitt har jag sammanfattat resultaten under varje fråga, ibland har jag citerat för att 
visa vilka uppfattningar elever och lärare har.   
 
Figur 1 visar hur jag har ordnat undersökningen i tre steg med tre olika enkäter.  
 
 
       164 elever och 6 lärare:  
 
   N-skolan                        G-skolan                    

  2 klasser                 …... Åk 8 ……              2 klasser  steg 1 
                        2 klasser               .…..   Åk 9  ……             2 klasser   
                        82 elever        82 elever     

 
                         59 elever    …………98 elever ……   39 elever  

   (motiverade)                    (motiverade)          steg 2 
        (72 %)      ………...60% ………..      (48 %)    
 
                             3 lärare     ………..6 lärare …..…   3 lärare    steg 3  
 
 

Figur 1. Trestegsschema  
 
Figur 1 visar att första steget av enkäterna har besvarats av 164 elever från två grundskolor. 
Eleverna som har deltagit i min undersökning har varit från två årsklasser 8 och två årsklasser 
9 från respektive skola. Det visas, att 82 elever från respektive skola har deltagit i det första 
steget. När jag statistiskt bearbetade resultaten, visades att det andra steget besvarades av 
olika antal motiverade elever för matematik på varje skola. Det var 98 motiverade elever totalt 
från dessa två skolor. I det tredje steget har sex lärare besvarat den tredje enkäten. Det var tre 
lärare från respektive skola. Resultatet av undersökningen har jag sammanställt i tabeller och 
kommenterat dessa. Jag förklarar utifrån elevernas svar om det finns några faktorer som kan 
påverka dem att vara motiverade och intresserade för matematik. Resultaten från enkäterna 
sammanställdes och analyserades. För redovisning av resultat används tabeller, diagram och 
löpande text. Följande förkortningar användes: A, B, C och D - olika svarsalternativ,  N- eller 
G-skolan - olika skolor. 
  
4.1 Enkät 1  
 
I det första steget separerade jag de motiverade eleverna från de omotiverade. Därför har 
resultatet av den första enkäten analyserats på två sätt före och efter separeringen.   
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4.1.1 Sammanfattning av resultatet från den första enkäten före separering  
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Figur 2. Sammanställning av elevers val av varje svarsalternativ   

 
Figur 2 visar, att största antalet elever tycker att matematik är ett viktigt ämne. Dessa elever 
svarade, att de vill lära sig mycket matematik och att de satsar på bra betyg. Flertal elever 
anser också, att matematik är ett roligt ämne, att de förstår matematik, att de känner sig 
motiverade, intresserade av och har lust att lära sig matematik. Ett stort antal elever svarade, 
att de inte arbetar med matematik hemma självständigt och inte heller med sina syskon, 
föräldrar eller någon annan. Det framgick, att ett större antal elever var nöjda med sitt betyg i 
matematik.  
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Figur 3. Skillnader i antal markerade positiva svar mellan skolorna  

 
Diagram i figur 3 visar, att fler elever från N-skolan (blå kurva) än från G-skolan (röd kurva) 
har markerat de positiva alternativen (C och D) på alla frågor.   
  
På grund av skillnaderna i antal markerade positiva svar mellan dessa två skolor, kan jag bilda 
frågorna i tre olika grupper. I den första gruppen ingår frågorna där c:a 30 procent fler elever 
från N-skolan än från G-skolan anser att matematik är ett roligt och intressant ämne, att de 
förstår matematik, att de är intresserade av och att de har lust att lära sig matematik. I den 
andra gruppen anser c:a 10 procent fler elever från N-skolan än från G-skolan, att matematik 
är ett viktigt ämne, att de känner sig motiverade för att lära sig matematik, att de satsar på bra 
betyg och att lära sig mycket matematik. De säger också att de arbetar med matematik hemma 
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på egen hand. I den tredje och minsta gruppen visar c:a 3 procent fler elever från N skolan än 
från G-skolan, att de diskuterar matematik hemma med sina syskon och föräldrar eller någon 
annan. Cirka 3 procent fler elever från N- än från G-skolan anser att de kan mer matematik än 
deras betyg visar.  
 
4.1.2 Sammanfattning av resultatet från den första enkäten efter separering  
 
Efter identifieringen av de motiverade eleverna i den första enkäten, analyserade jag särskilt 
enkätresultat från N- och G-skolan.  Jag visade på två spaltdiagram hur viktig varje fråga var 
för de motiverade eleverna på varje skola. För att kunna jämföra enkätresultaten mellan dessa 
två skolor har jag visat procent av antal motiverade elever, eftersom det var olika antal 
motiverade elever på respektive skola.  
 
Figur 4 visar hur de 59 motiverade elever på N-skolan markerade sina svarsalternativ.  
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 Figur 4. Sammanställning av enkätsvar från 59 motiverade elever på N-skolan.  
 
Ovanstående diagram visar att mer än 70 procent av 59 motiverade elever på N-skolan har 
svarat att de anser att matematik är ett roligt, intressant och viktigt ämne, att de förstår 
matematik, att de är intresserade av, att de känner sig motiverade och har lust att lära sig 
matematik, samt att de satsar på bra betyg. Fler än 68 procent av de motiverade eleverna har 
svarat de inte arbetar själva på fritiden med matematik och att de inte diskuterar matematik 
med sina syskon, föräldrar eller någon annan. 51 procent av 59 motiverade elever från N-
skolan har svarat att de inte anser att de kan mer matematik än deras betyg visar.  
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Figur 5. Sammanställning av enkätsvar från 39 motiverade elever på G-skolan  
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Figur 5 visar, att fler än 60 procent av 39 motiverade elever från G-skolan anser att matematik 
är ett roligt, intressant och viktigt ämne samt att de förstår matematik. De är intresserade av, 
känner sig motiverade och har lust för att lära sig matematik samt att de satsar på bra betyg. 
Mer än 59 procent motiverade elever från G-skolan har svarat, att de på fritiden inte arbetar 
självständigt med matematik och att de inte diskuterar matematik med sina syskon och 
föräldrar eller någon annan. De anser inte att de kan mer matematik än deras betyg visar.   
  
Figur 6 visar, att det finns en mindre skillnad i procent positiva svar mellan N- och G-skolan 
som motiverade elever markerade än elever från hela blandade (av motiverade och 
omotiverade elever) klasser.  
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Figur 6. Jämförelse mellan N- och G-skolan i procent positiva svar som  
              motiverade elever markerade   

 
Figur 6 visar att skillnaden i procent är liten mellan de motiverade eleverna från N- och G-
skolan. Fler motiverade elever från G- än N-skolan besvarade att de ”känner sig motiverade 
att lära sig matematik”. Mellan 9-13 procent fler motiverade elever från N- än från G-skolan 
besvarade positivt att de ”förstår matematik”, att ”matematik är intressant” för dem, att de 
”har lust att lära sig matematik” och att de ”ofta arbetar själv hemma med matematik”. De 14 
procent fler motiverade eleverna från G- än N-skolan besvarade att de ”diskuterar matematik 
hemma med sina syskon och föräldrar eller någon annan”. Skillnaden mellan dessa skolor på 
övriga frågor var mindre än 5 procent.  
 
4.1.3 Analys av svaren från den första enkäten   
 
Analysen visar att eleverna från båda skolorna har positiva och negativa upplevelser och 
uppfattningar om matematik och om faktorerna, som har påverkat deras motivation för 
matematik. Det visas också att det finns en skillnad mellan G- och N-skolan. Det var 24 
procent fler motiverade elever från N-skolan i villaområde än från G-skolan i ett 
höghusområde. 
 
Att matematik är ett roligt och intressant ämne, att de förstår matematik, att de är intresserade 
av och att de har lust att lära sig matematik anser en större procent av eleverna från N- än från 
G-skolan. Några procent elever från N-skolan anser mer än från G-skolan att matematik är ett 
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viktigt ämne och att de känner sig motiverade för matematik. Dessa elever arbetar ofta själv 
hemma med matematik och satsar på att lära sig mycket matematik.  
 
Enligt Stensmo (1997) och Skolverket (2003) betonas sambandet mellan begreppen ”intresse” 
och ”lust” med ”motivation” samt att det är svårt att skilja på dessa olika begrepp. Intresset 
för matematik tolkar Ahlberg (2001) som något personligt. Lusten att lära sig matematik 
tolkar Skolverket (2003) som elevens upplevelse i skolan. Analysen visar att skillnad mellan 
dessa två skolor av eleverna som var motiverade hade olika intresse och lust att lära sig 
matematik.  
 
Analysen av de positiva svaren visar att det finns mindre skillnad mellan dessa två skolor när 
det gäller bara motiverade elever än elever från hela klasser. Det är en blandning av de 
positiva och negativa svaren som motiverade elever markerade. Enligt Holdens (2001) teori är 
en blandning av yttre och inre faktorer bäst. Fler procent motiverade elever från G- än från N-
skolan besvarade att de ”känner sig motiverade att lära sig matematik” och att de ”diskuterar 
matematik hemma med sina syskon och föräldrar eller någon annan”. Några få procent av de 
motiverade eleverna från N-skolan anser att ”matematik är intressant”, att de ”förstår 
matematik” och att de ”har lust att lära sig matematik” och att de ”arbetar ofta själv hemma 
med matematik”, mer än från G-skolan.  
 
Analysen visar att fler procent motiverade elever från G-skolan än från N-skolan svarade att 
de ”känner sig motiverade för att lära sig matematik” och att de ”diskuterar matematik hemma 
med sina syskon och föräldrar eller någon annan”. Från N-skolan där eleverna känner sig mer 
motiverade arbetar de själva hemma med matematik mer än från G-skolan med elever som är 
mindre motiverade. Det är minst skillnad mellan dessa två skolor där eleverna har svarat att 
de samarbetar med någon hemma. Eleverna som har svarat att de arbetar med matematik 
hemma ensamma och med föräldrar anser nästan alla, att matematik är ett viktigt ämne, att de 
förstår matematik och att de är motiverade att lära sig matematik. Det kan knytas till teorin i 
Nämnaren (1996) där det beskrivs, att hemarbetet kan stärka elevernas kunskap och att 
omgivningen kan påverka elevens uppfattning.   
 
Analysen visar att det finns en stor procent ”omotiverade” elever på båda skolorna. En stor 
procent av dessa ”omotiverade” elever har likartade upplevelser och uppfattningar som de 
”motiverade” eleverna om de flesta enkätfrågorna.  
De ”motiverade” eleverna på båda skolorna har visat mer positiva attityder till matematik än 
de ”omotiverade”. Att matematik inte är ett roligt ämne, anse den största delen av de 
”motiverade” eleverna. Analysen visar att de ”motiverade” eleverna på respektive skola anser 
att matematik är ett viktigt ämne och att de satsar på att lära sig matematik. Detta är vad 
Bergsten (1979), Imsen (2000) och Holden (2001) menar med yttre motivation.  
 
4.2 Enkät 2  
 
Elever som svarade positivt på mins två avgörande frågor (alternativ C eller D) i den första 
enkäten kunde genomföra den andra enkäten. Två elever var undantag. De två eleverna 
svarade korrekt på en och missförstod den andra avgörande frågan. Jag ville inte gissa om de 
kände sig motiverade eller omotiverade, utan de fick möjlighet att också svara på den andra 
enkäten. Eftersom de satte kryss på två alternativsvar på en avgörande fråga (en på positiv och 
en på negativ sida – B och C) i den första enkäten, fick de också möjlighet att genomföra den 
andra enkäten. De visade att de är omotiverade för matematik.   
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4.2.1 Sammanfattning av resultatet från den andra enkäten  
 
1. Vem anser du är ansvarig för ditt lärande i matematik?   

                     
      Skola          Du själv     Din lärare     Dina föräldrar   

N                41 elever      13 elever        0 elever   
G                28 elever        1 elever        1 elever    
Totalt:       69 elever     14 elever        1 elev      

 
 Figur 6. Elevernas tankar om ansvar  

 
Figur 6 visar att 69,5 procent av 59 elever från N-skolan och 71,8 procent av 39 elever från G-
skolan har kryssat ”att de själva anser sig ansvariga” för sitt lärande i matematik. De 22 
procenten motiverade elever från N- och 2,6 procent elever från G-skolan markerade 
alternativ ”att de anser sin lärare ansvarig för deras lärande”. En enda elev från G-skolan 
ansåg sina föräldrar ansvariga för hans lärande i matematik. Han markerade också två andra 
alternativ. 
Det fanns ett antal motiverade elever från båda skolorna som inte har kryssat ett enda 
svarsalternativ. Några har svarat att de inte visste detta. En del har markerat två alternativ på 
samma fråga.  
 
2. I vilken årskurs började ditt intresse för matematik?  
                            
          Skola                lågstadiet        mellanstadiet      högstadiet  
          N  18 elever           5 elever                   6 elever         
          G  16 elever           4 elever                   6 elever         
          Totalt:          34 elever          9 elever                 12 elever   
 
 Figur 7.  När fick eleverna sitt intresse för matematik  
 
Resultatet i figur 7 visar att 31 procent elever från N- och 41 procent från G-skolan började 
visa intresse för matematik i lågstadiet. De 9 procent av eleverna från N- och 10 procent från 
G-skolan svarade att de börjat intressera sig för matematik i låg-, 10 procent från N- och 10 
procent från G-skolan i mellanstadiet. De 50 procent elever från N- och 39 procent från G-
skolan svarade att de inte kommer ihåg.   
 
3. Har du deltagit i någon av matematiktävlingarna?   Ja   Nej. Vilken och varför?   
                                

 Skola            Ja                   Nej__ _ 
N                  3 elever          41 elever      
G                  3 elever          24 elever      

       Totalt:         6 elever         64 elever  
 

          Figur 8. Tävlingar i matematik  
 

Figur 8 visar att de flesta motiverade eleverna från båda skolorna svarade, att de inte deltog i 
någon tävling i matematik. En del svarade att de upplevde det positivt, efter som de har 
uppfattat uppgifterna i boken och kluringarna som tävling. Ett antal elever som inte har 
markerat någon av dessa två svarsalternativ har svarat att de inte kommer ihåg, om de deltagit 
i någon av tävlingarna.  
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4. Vågar du fråga din matematiklärare varje gång du behöver hjälp?     Ja     Nej  
           

Skola                 Ja      Nej   _ 
N                     42 elever    1 elev__      
G                     23 elever  5 elever_ 
Totalt:    57 elever   6 elever 

   
 Figur 9. Förhållandet till läraren  

Resultat i figur 9 visar att nästan 72 procent av eleverna på N-skolan och 59 procent på G-
skolan har markerat svarsalternativ ”ja”. 13 procent av eleverna från G-skolan satte kryss på 
svarsalternativ ”nej”. En elev svarade ”nej” i några av svarsalternativen, vilket är marginellt. 
Detta indikerar, att det finns elever på båda skolorna som inte vågar fråga sin lärare om hjälp. 
Det gäller även om de känner sig motiverade, intresserade och har lust att lära matematik. 
Eleverna som inte markerat någon av dessa två alternativ, har skrivit: ”vet inte” eller beskrivit 
att det inte handlar om rädsla  utan om deras val vem som skulle hjälpa dem.  
 
5. Hur gör du när du inte har förstått en uppgift? Motivera  
Eleverna från båda skolorna har beskrivit ganska lika på frågan. Ett stort antal elever från 
båda skolorna har beskrivit att de först brukar fråga om någon kompis har gjort uppgiften. Om 
de inte har gjort den frågar de sin lärare. Sedan provar de olika lösningar och tittar extra i 
boken. Några elever försöker först komma på ett nytt sätt att lösa uppgiften. Sedan söker de 
stöd av läraren. Det finns några elever som hoppar över dessa uppgifter och frågar någon 
annan efter matematiklektionen. En elev på N skolan skrev: Ibland hoppar jag över den och 
gör den hemma med mamma och pappa.  
 
6. Anser (tycker) du att du deltar tillräckligt mycket i matematikundervisningen?   
    Motivera.  
Ett större antal elever från båda skolorna anser att de deltar mycket i 
matematikundervisningen. De upplever sin aktivitet på så sätt att de räknar, frågar, diskuterar 
och hjälper varandra. Några elever på båda skolorna tycker att man behöver befinna sig långt 
fram i matteboken om man ska förstå det mesta. En elev från G-skolan framhåller att han vill 
bli mer aktiv men på ett annat sätt än hans lärare tycker. Denna elev skriver: Jag deltar. Men, 
vi går inte igenom exempel ofta på tavlan så därför har man ju inte så stor möjlighet att säger 
vad man tycker. Från N-skolans säger en flicka: Jag har svårare att jobba med matte i skolan 
än hemma, ibland är jag inte delaktig.  
Ett stort antal elever från G-skolan beskriver att de arbetar självständigt i de flesta fall. En 
mindre elevgrupp har svarat att de deltar mycket i matematikundervisningen.  
 
 7. Vad tycker du att du själv behöver göra för att du ska lära dig mer/bättre  
     matematik?  
Nästan alla elever från båda skolorna är medvetna om att de behöver lyssna mycket på 
läraren, jobba och öva uppgifterna i skolan och hemma. Ur elevernas svar kan man se att de 
känner att de behöver engagera sig mer i arbetet med lärare, sina föräldrar och kompisar för 
att utveckla sin kunskap i matematik. En pojke från G-skolan framhåller att arbetet ibland går 
för fort och det skulle behöva gå lite långsammare framåt. Elevernas kunskapsnivåer är olika i 
en klass och det finns brist på tid till elever som arbetar mest med matematik i skolan.  
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8. Vilka/vilket arbetssätt i matematik lär du dig mest på?    
Genomgångar där de skall lyssna på läraren och självständigt arbete i boken i en lugn miljö är 
två dominerande arbetssätt i matematik som eleverna från båda skolorna har beskrivit. Det 
finns också elever som betonar grupparbete som bästa sättet att lära sig matematik. Efter det 
bästa sättet på skolan anser de att det är viktigt själv prova, lösa och öva samma eller lika 
uppgifter efter lektionen i skolan eller hemma.  
 
9. Vad var avgörande för att du blev intresserad av matematik?          
Flera elever från G-skolan än från N-skolan betonade att den tidigare lärarens arbetssätt 
påverkade mest att de blev intresserade och motiverade att fortsätta lära sig matematik. Tack 
vare många samtal om matematik med sina föräldrar blev några elever intresserade. Flera 
elever från N-skolan framhåller sitt intresse för matematik för att de tänker på sin framtid. 
Några elever från båda skolorna känner att det är roligt med matematiska uppgifter och anser 
att det är en av anledningarna till varför de är motiverade, intresserade och har lust att lära 
matematik.   
 
10. Vad gör dig intresserad av matematik nu?  
Flertal motiverade elever från båda skolorna beskriver att det är intressant för dem, hur man 
använder matematik i vardagslivet. En del elever anser att de nya och olika räknesätten på 
samma problem är intressanta. 
 
11. Vad är det som gör att du känner dig motiverad att lära dig matematik?  
    1  Jag känner mig tvungen. Motivera  
    2  För att jag har upplevt och uppnått något. Motivera  
    3  För att jag känner mig matematikbegåvad. Motivera  
    4  Annat. Motivera.  
Resultatet visar att störst antal elever på N-skolan har markerat svarsalternativ, där det sägs att 
de känner sig matematikbegåvade till skillnad från G-skolan där detta alternativ markerades 
av minst antal elever. Elever från G-skolan framhåller att deras föräldrar är duktiga i 
matematik. Det finns ett antal elever från båda skolorna som svarat att de känner sig tvungna 
att läsa matematik. Det var många som skrev nästan samma mening: Annars får jag IG och 
kommer inte in på gymnasiet. Ett mindre antal elever svarade att de upplevde något intressant 
eller roligt medan minst antal tyckte att var något annat som motiverade dem att lära sig 
matematik. På första plats ser elever från G-skolan något annat som gör dem motiverade att 
lära sig matematik. I sitt förslag skrev en pojke: Om man får bra resultat blir man mer 
motiverad.  
  
12. Hur tycker du att en lärare skall arbeta för att göra sina elever motiverade för  
matematik?  
Enligt eleverna från N-skolan ska man få jobba självständigt och matematikläraren ska vara 
tillgänglig när man vill ha hjälp. Läraren ska vara glad, öppen, tålmodig, visa engagemang 
och vara intresserad av att lära ut matematik, göra matematik roligare och uppmuntra dem att 
fortsätta. En lärare skall förklara uppgifterna på ett lätt sätt och visa den roliga sidan av matte, 
mer praktisk och vardaglig matte. Enligt eleverna från G-skolan skall genomgången vara på 
tavlan när alla skall arbeta ihop och göra uppgifter ihop. Läraren behöver prata högt och 
tydligt så att eleverna förstår.  
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13. Varför har du lust att lära dig matematik?  
En elev från N-skolan sa: För att komma vidare i min utveckling och bli bättre och uppnå 
vissa mål jag har. Några kommentarer från G-skolan: För att det är nyttigt. Jag vill utvecklas 
mer. Det kan vara användbart för framtiden. För att kunna ha koll på ekonomi och det är bra 
när man går till affären.  
Flesta antal elever från N- och G-skolan har framhållit att de vill skaffa bra betyg för att 
kunna välja och fortsätta passande utbildning.  
 
14. Anser du att du får tillräckligt med stöd från din matematiklärare?   
Ett stort antal motiverade elever på båda skolorna svarade, att de fick tillräckligt mycket stöd 
från lärare. Ett antal motiverade elever från båda skolorna beskrev också, att de var missnöjda 
med lärarens stöd. Resultat visar att det finns ett få tal motiverade elever på båda skolorna 
som har svarat att de inte får tillräckligt stöd från lärare.  
 
15. Tror Du att du får större kunskap i matematik om du får mer stöd?  
I båda skolorna har ett stort antal elever svarat att de tror att de har fått större kunskap i 
matematik när de får stöd. En elevs kommentar var: Jo, det är klart att om man hade en privat 
lärare skulle man lära sig mer. Mer än 1/3 motiverade elever har svarat tvärtom.  
 
16. Hur ska en matematiklektion vara för att just du ska tycka att den är tilltalande och  
      intressant?  
Att det ska vara mer intressant och viktigt med olika genomgångar på tavlan. En lugn 
atmosfär är viktig i klassen. Dessa åsikter nämns ofta i elevers förklaringar och kan tas. Några 
av elevernas kommentarer:  

- Läraren ska först gå igenom nya saker på tavlan sen skall man i lugn och ro få    
arbeta i boken.  
- Mycket fakta, arbeta i böckerna, använda bilder, redovisa.  
- Att alla är tysta och inte skriker och gapar. Tyst så att man kan jobba, förstår 
man det flyter det bara på.  

Flera elever från båda skolorna har skrivit att det är viktig att läraren förklarar bra och hur 
man ska lösa uppgifterna.  
 
17. Hur tycker du att en lärare ska vara för att du ska lära dig mer/bättre matematik?  
Enligt elever från båda skolorna ska en matematiklärare vara:  

- Intresserad av att hjälpa elever och lära ut med olika metoder;  
- Bra på att förklara, uppmuntra elever och vara väl utbildad.  
- Att ha humor, tålamod och en personlighet.  
- Positiv, rolig, öppen, framåt, kunnig, snäll och berömmande.  
- I genomgångar skall läraren använda ett språk som eleverna förstår.  

 
18. Varför tycker Du att matematik är viktigt?  
Ur elevernas svar på båda skolorna framgår att de förstår att matematik är ett grund ämne, att 
mycket kunskap i matematik är viktigt i vardagen och att man ofta använder den i livet. Deras 
beskrivningar visar att man behöver matematik för att kunna komma in på en för dem bra 
linje och få ett bra yrke senare.  
 
19. Blir du bättre motiverad om du får mer inflytande över dit arbetssätt och större  
      ansvar att själv lägga upp ditt arbete i matematik?   
Ingen av eleverna har skrivit att mer inflytande och större ansvar motiverar dem positivt eller 
negativt. Många anser att det är bra att de får välja själva hur de ska arbeta. Det är många fler 
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elever på båda skolorna som tror att det är bra att läraren sätter upp mål och bestämmer 
upplägget än de som tror att det är bra att man får ta eget ansvar.   
 
20. Vilka faktorer påverkar ditt lärande i matematik negativt?  
Nästan alla elever har beskrivit att de ointressanta uppgifterna påverkar mest negativt deras 
lärande i matematik. En elev skrev frågan som sin förklaring: Varför skall jag lära mig just 
dessa ointressanta uppgifter som jag inte har någon användning för i framtiden. Ett antal 
elever framhåller bokens upplägg som dåligt och ofullständigt. Många elever anser att det är 
tråkigt att en del elever i klassen pratar mycket på lektionerna så att man inte kan koncentrera 
sig på sitt arbete. Några elever beskriver att det kan påverka negativt deras lärande om en 
lärare inte kan förklara så man förstår. Man kan då inte lösa uppgiften.  
 
21. Arbetar du helst ensam eller vill du hellre arbeta i grupp med uppgifterna? Motivera  
För många elever på båda skolorna spelar det inte så stor roll om de arbetar i grupp eller 
själva. Men ett stort antal elever säger att de alltid väljer att jobba själva när de får välja. De 
tror att det är lättare att arbeta i sin egen takt och koncentrera sig ensam på arbetet än i 
gruppen, särskilt tillsammans med eleverna som är ointresserade av matematik. Att arbeta i 
grupp med kompisar som är intresserade av matematik är också roligt anser många elever.  
 
22. Vilken arbetsmetod har du förstått minst av och anser du svårast för dig att förstå?   
       Sätt ett kryss framför rubriken.  
      1  Huvudräkning. (räkna med naturliga tal, tal i decimalform, procent och  
            proportionalitet 
      2  Bråk  
      3  Procent  
      4  Mätningar (längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnad)  
      5  Skala (avbilda förstorning, förminskning, naturlig storlek)  
      6  Geometri (beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska figurer och mönster)  
      7  Statistik (tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram).  
      8  Sannolikheter (begreppet sannolikhet i konkreta slumpsituationer).  

9  Formler och ekvationer  
Resultatet visar att ”formler och ekvationer” och ” sannolikheter” är två rubriker som är 
svårast att förstå för elever från N och G-skolan. Sedan kommer ”statistik”, ”skala” och 
”huvudräkning” på samma plats. Efter det ”geometri”, ”mätningar” och ”procent”. Det är lite 
ovanligt att elever från båda skolorna anser att de förstår ”bråk” bäst.  
 
23. Har du något annat du vill säga om lärande i matematik?  
Eleverna har i de flesta fall beskrivit att matematikämnet bör vara ett roligt ämne.  
Jag vill visa några kommentarer:  

-  Alla lärare borde försöka få matematik att verka som ett roligt och lätt ämne,  
    med tanke på att många elever inte gillar ämnet.  
-  Jag vill gärna lära mig mer matte.  
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4.2.2 Analys av resultatet från den andra enkäten  
 
Pedagogiska arbetssätt   
 
Analysen visar att det inte finns stora skillnader i arbetssätt på matematiklektionerna mellan 
N- och G-skolan. Aktiviteter och arbetsformer där eleverna självständig räknar, frågar, 
diskuterar, hjälper varandra i grupparbete, gör diagnos och alternativt prov, där lärare ibland 
löser uppgifter på tavlan, går runt i klassen och hjälper eleverna individuellt, framhåller 
Skolverket (2003) som ett traditionellt arbetssätt.  
 
Det visades också att eleverna från båda skolorna inte deltog i någon av matematiktävlingarna 
medan ett antal elever tyckte om att tävla i matematik när de löser uppgifter i läroboken. Detta 
är ett exempel på ”konkurrensinlärning” beskrivet av Steinberg (1994). I denna teori beskriver 
Steinberg tävlingsinsikten hos elever som försöker att läsa fler uppgifter än en kamrat.  
 
För att bli motiverade att lära sig matematik anser ett antal motiverade elever från båda 
skolorna att läraren behöver förklara uppgifterna på ett lätt sätt, visa den roliga sidan av 
matematik och koppla uppgifter till praktiskt och vardagligt liv. Nämnaren (1995), Malten 
(1995) och Skolverket (2003) betonar, att olika lärarens arbetsmetoder och strategier kan 
hjälpa eleverna att förstå uppgifterna bra, att uppleva att matematik är roligt och att få lust och 
att bli motiverade att lära sig. Skolverket (2003) och Malten (1995) skriver att läraren behöver 
kunna förklara bra och förmedla lust att lära, förmå dem att lära och anknyta uppgifter till 
verkligheten.   
 
Analysen visar att det finns två grupper motiverade elever på båda skolorna, de som vill 
arbeta självständigt och de som vill arbeta i grupp. Den större gruppen av de motiverade 
eleverna framhåller eget arbete som sitt arbetssätt där de upplever att det är lättare att arbeta i 
sin egen takt och att ensam koncentrera sig på arbetet än på gruppen. Ett mindre antal 
motiverade elever anser att det är intressant att arbeta i gruppen med kompisar som är 
intresserade av matematik eller klasskamraterna som befinner sig på samma nivå. Dessa båda 
arbetssätt finns beskrivna i Skolverket (2003) och Nämnaren (1995). Där beskriver man hur 
olika arbetssätt kan passa olika elever.   
 
Omgivningens påverkan   
 
Analysen visar att flera elever från N-skolan i villaområde anser att det är motiverade 
eftersom deras föräldrar är duktiga i matematik. Nämnaren (1996) beskriver omgivningens 
påverkan. Skolverket (2003) beskriver att demokrati i klassrummet ökar motivation. Analysen 
däremot visar att ett stort antal elever anser att deras inflytande och ansvar inte påverkar 
mycket deras motivation.   
 
Eleverna beskriver många egenskaper som matematikläraren ska ha för att kunna motivera 
dem. Dessa elever anser att matematikläraren ska vara glad, öppen, tålmodig, snäll, 
berömmande, kunnig i matematik, visa engagemang och vara intresserad av att lära ut 
matematik med olika metoder, göra matematik roligare och uppmuntra dem att fortsätta. 
Skolverket (2003) säger också att dessa egenskaper påverkar elevens lärande.  
 
Några elever framhåller bokens upplägg som dåligt och ofullständigt. Många elever anser att 
det är tråkigt att en del elever i klassen pratar mycket på lektionerna, så att man inte kan 
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koncentrera sig på sitt arbete. Att arbeta i grupp tillsammans med kamrater som är 
ointresserade av matematik anser många elever är tråkigt.  
 
Förkunskap och ansvarighet 
  
Analysen visar att det största antalet elever bär sitt intresse för matematik från låg- och 
mellanstadiet till årskurs åtta och nio. Det stämmer med Ahlbergs (2004) teori, där han 
beskriver elevens egen ”ryggsäck” med kunskap och erfarenheter från de tidiga skolåren. 
Dessa elever betonade, att den tidigare lärarens arbetssätt var en avgörande faktor för 
motivation och intresse att lära sig. Den elev som visar stort intresse för matematik hyser, 
enligt Bergsten (1997), en inre motivation för ämnet.  
 
Det framgick att den största procenten av de motiverade eleverna känner sig ansvariga för sitt 
eget lärande och att de föredrar självständigt arbete. Enligt Skolverket (2003) föredrar elever 
som känner ansvar för sitt arbete och som är medvetna om vilka mål som ska nås, att själva 
bestämma, hur länge och med vad de ska arbeta. En stor procent Nästan 22 procent elever fler 
från N- än från G-skolan har skrivit i sitt svar, att lärare är ansvariga för deras lärande. I 
Lpo94 ställs krav på både elev och lärare. Läraren ska skapa inlärningstillfälle. Men eleven 
ska själv ansvara för sitt lärande. Att eleverna behöver bli medvetna om sin egen och lärarens 
roll betonar den metakognitiva teorin om lärande som Skolverket (2003) beskriver. Vygotsky 
framhåller också, att individens medvetande och ansvar är viktiga för lärandet.  
 
Inre och yttre faktorer  
 
Analysen visar att en större del av de motiverade eleverna från båda skolorna känner sig 
tvungna att läsa matematik för att komma in på gymnasiet och för att få en bra framtid. De 
flesta av de motiverade eleverna från de båda grupperna uppfattar att matematik är ett 
grundämne, som man måste använda i vardagslivet. Faktorerna som de motiverade eleverna 
har nämnt tillhör både inre och yttre motivationen. Dessa faktorer påverkar enligt Bergsten 
(1979), Imsen (2000) och Holden (2001) deras lust att lära. Ett mindre antal motiverade elever 
beskriver sina inre motiverade faktorer, när de upplever intressanta och roliga uppgifter eller 
när de löser rätt uppgifter.  
 
Det visades att de motiverade eleverna från båda skolorna är medvetna om, att de behöver 
engagera sig mer i arbetet med lärare, sina föräldrar och kompisar för att utveckla sin kunskap 
i matematik. 2/3 av eleverna anser att lärarens stöd var avgörande i deras kunskapsutveckling 
i matematik.   
 
4.3 Enkät 3  
 
Den tredje enkäten omfattar lärare som undervisar samma elever i matematik som deltagit i 
mina undersökningar. Med denna enkät ville jag ta reda på hur stort lärarens intresse är på N- 
och G-skolan att motivera elever för matematik och vilka faktorer de anser viktiga. De sex 
lärarna undervisar i matematik i åk. 7-9.  
 
4.2.3 Sammanfattning av resultat av den tredje enkäten    
    
I undersökningen deltog 6 lärare. Tre lärare var från G-skolan och tre från N-skolan.  
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1.  Hur länge har du arbetat som lärare?   
På N-skolan har de tre lärarna arbetat i 26-35 år medan de tre lärarna på G-skolan har arbetat i 
30-35 som lärare.   
 
2.  Hur länge har du arbetat som behörig matematiklärare?  
På N-skolan har de tre lärarna arbetat i 26-35 år som behöriga lärare i matematik medan de tre 
lärarna på G-skolan arbetat i 30-35 år.   
 
3.  Hur många matematiktimmar har du schemalagda i veckan?  
Hos de sex lärarna varierar antal schemalagda matematiktimmar mellan 7-12 timmar i veckan. 
De tre lärarna på G-skolan undervisar i matematik 8-12 timmar medan de tre lärarna på N-
skolan undervisar i matematik 7-9 timmar i veckan.  
 
4.  Vilka andra ämnen undervisar du i?    
De sex lärarna undervisar i matematik, naturorienterade ämne och teknik. Kombinationen av 
ämnena som matematiklärarna undervisar i är samma på båda skolorna. En lärare i G-skolan 
har undervisat sex år mindre i matematik än i sina andra ämnen. De fem andra lärarna har lika 
lång erfarenhet i undervisning i matematik.  
 
5.  Kan du uppskatta hur många elever i din klass som är ”intresserade, motiverade och  
     känner lust för att lära sig  matematik”?    
De tre lärare på N-skolan uppskattar att 45-75 procent av eleverna i klassen är motiverade, 
intresserade av och har lust att lära matematik. På G-skolan uppskattar lärarna olika. De 
uppskattar att mellan 30-75 procent av eleverna är motiverade, intresserade och har lust att 
lära sig matematik.  
 
6.  Vad brukar du göra för att en elev skall bli mer intresserad (motiverad av och känna  
     lust) att lära matematik?  
Lärarna från båda skolorna framhåller att de brukar börja med de lättare uppgifterna och 
försöker få dem att förstå så de lyckas. En lärare beskriver att för svaga elever gäller det att få 
dem att uppleva att de kan. Han anser att det stärker deras självkänsla. Vidare brukar de visa 
på exempel där man har nytta av sina kunskaper, tar upp roliga uppgifter, även visar finesser i 
t. ex huvudräkning. Några lärare har skrivit i kommentarer:   

- Visa att matematik inte bara är att räkna i boken, utan används i många olika 
      sammanhang.   
- Se matematiska samband – förstå samhället.  
- Vara positiv själv och berömma elever.  

 
7. Vad brukar du göra för att en elev skall bli mer motiverad för att lära sig matematik?   
Två lärare från G- och en från N-skolan, som svarade på denna fråga, framhöll att de försöker 
motivera genom ett strategiskt arbetssätt. Här citerar jag några av deras kommentarer:  

- Jag finner för eleverna lämpliga uppgifter att själva lösa. Efter detta använder 
jag räknetal med successivt ökad svårighet för eleverna. Uppgifterna skall vara 
tagna från elevernas vardagsliv. Om de misslyckas att lösa uppgifterna, brukar 
jag diskutera med och ge dem en chans att själva finna lösningen. Så stärker 
man elevernas självförtroende.  

- Försöker undvika uppgifter som eleverna inte kan lösa.  
- Jag brukar motivera elever genom samtal. Jag hjälper dem att lösa uppgifter.  
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8. Vad brukar du göra för att en elev skall känna mer lust för att lära sig matematik?  
En lärare från N- och en från G-skolan svarade kort på frågan.  

- Det är inte bara lärare som har ansvar för att eleverna ska känna lust för 
matematik.  Det är bra att variera arbetssätt.  

- Jag brukar visa att matematik är ett roligt och viktigt ämne. Under lektioner 
brukar jag använda uppgifter som eleverna kan lösa.   

Dessa och övriga skrev också: ”Se svar i fråga 6 och 7.”   
 
9. Får elever som har intresse, motivation och lust att lära sig matematik mer eller mindre  
    stöd från dig än andra elever? Motivera.  
Lärare från båda skolorna har beskrivit att de försöker ge tillräckligt mycket stöd till alla 
elever i klassen. Ibland går det lätt, ibland är det svårt. I varje klass finns elever som behöver 
mycket stöd men som sällan frågar efter hjälp. En lärare från N-skolan har beskrivit att det är 
möjligt att de motiverade eleverna få mer stöd för att de ber om hjälp oftare. Ibland vill nästan 
alla i klassen få stöd, ibland bara några elever. De motiverade och intresserade eleverna vågar 
fråga mer än de svaga i klassen. De sex lärarna har beskrivit att de anser att det inte finns 
tillräckligt mycket tid under matematiklektionerna för att ge stöd till alla elever som vill och 
behöver matematiklärarens hjälp.  
 
10. Ger du de elever som är ”intresserade, motiverade och känner lust för att lära sig  
      matematik” lika mycket av din tid i klassrummet som de andra eleverna i klassen?  
      Motivera.  
Lärarna från N-skolan framhåller:  

- Man försöker möta eleverna på en nivå som passar de flesta, eftersom de i 
samma klass kan befinna sig på olika nivåer. 

- Jag försöker ge lika mycket tid till alla elever, men det är omöjligt. I en klass 
finns många elever med olika kunskap i matematik.  

- Ett antal intresserade elever brukar utnyttja sin tid till att lösa extra uppgifter.”  
Lärarna från G-skolan skriver:  
              -  Försöker ge alla elever lika mycket hjälp, men hjälpen kan vara på olika  

matematisk nivå.  
- Alltid försökte jag hjälpa elever muntligt eller skriftligt med uppgiften när de 

behövde hjälp. Det gjorde jag ofta under rasten.  
- De motiverade eleverna söker mer hjälp när det ska vara  prov.  

De sex lärarna betonar att de ofta känner vilka elever som är motiverade och intresserade för 
att lära sig matematik. Några lärare från båda skolorna framhåller, att ett antal av de 
intresserade eleverna söker hjälp oftare, när det ska vara prov eller betygssättning. De 
kommer med de svåraste uppgifterna från boken eller egna från en annan lärobok. Några av 
lärarna skriver att eleverna brukar visa lösningar av dessa uppgifter direkt på lektionen eller 
skriver på papper och lämnar lösningar på nästa matematik- eller en annan lektion eller i 
korridoren till läraren.  De sex lärarna har skrivit att de gärna ska stödja de motiverade och 
alla andra eleverna som söker hjälp om de hinner med det. Ingen av de sex lärarna har svarat 
att de ger extra tid på lektionerna till de motiverade eleverna.  
 
11. Anser du att det tas tillräckligt eller otillräckligt mycket hänsyn till de elever som är  

”intresserade, motiverade och känner lust för att lära sig  matematik” i grundskolan?  
Motivera.  

De tre lärarna från N-skolan har svarat, att de anser att det tas tillräckligt mycket hänsyn till 
de elever som är motiverade, intresserade och som har lust för matematik. En lärare från N-
skolan har skrivit: Ja, tillräckligt mycket om dessa elever vill.  Lärare beskriver, att det oftast 
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handlar om enklare hjälp till dessa elever till skillnad från elever med behov av stöd. De 
motiverade eleverna behöver bara inriktning på vägen till lösning och det kräver inte så 
mycket tid och uppmärksamhet.  
De tre lärare från G-skolan har beskrivit, att det tas lika mycket hänsyn till motiverade, 
omotiverade, intresserade och ointresserade elever för matematik. En lärare från G-skolan har 
skrivit: Behandlas lika som alla andra oavsett matematikintresset. Flera undersökta lärare 
från båda skolorna har svarat att det tas tillräckligt mycket hänsyn till de elever som är 
motiverade, intresserade och som har lust för matematik.  
 
12. Vilka är Dina motiv för att utveckla och främja elevernas intresse, motivation och lust  
      för matematik?  Rangordna (1-3 där 1 är viktigast)  
 1   Ämnesmässiga fakta- och metodkunskaper är viktiga i sig  
 2   Eleverna skall kunna lösa praktiska problem i vardagslivet  
 3   Eleverna skall kunna delta i samhällsdebatten  
  4   Fler elever skall kunna gå vidare till högre matematikutbildningar.  
 5   Fler elever skall kunna välja ett yrke där man behöver goda matematikkunskaper. 
 6   Vet ej  
 7   Något annat. Skriv   
 De tre lärarna på N-skolan har svarat mest på fyra frågor (1, 2, 5 och 7).  Ingen lärare gjorde 
rangordning vid markeringen. Det betyder att deras motiv är att ämnesmässiga fakta- och 
metodkunskaper är viktiga i sig, att eleverna skall kunna lösa praktiska problem i 
vardagslivet, kunna välja ett yrke där man behöver goda kunskaper i matematik och eventuellt 
något mer. En lärare skriver: Matematik ger en logisk tankeförmåga som är bra att utveckla. 
Den andra svarar: Oftast använder väl eleverna sitt intresse till vidare studier.   
De tre lärarna från G-skolan markerade de första fem svaren (1, 2, 3, 4 och 5) utan turordning. 
Deras motiv är att ämnesmässiga fakta- och metodkunskaper är viktiga i sig, att eleverna skall 
kunna lösa praktiska problem i vardagslivet, kunna gå vidare till högre utbildningar och välja 
ett yrke där man behöver goda kunskaper i matematik Det betyder att de ser inget extra motiv 
för att utveckla och främja elevers motivation, intresse och lust för matematik.  
 
De tre lärarna från N-skolan som inte har markerat dessa två alternativ i dessa frågor (3 och 
4), skiljer sig från de tre lärarna på G-skolan som har valt dessa två svarsalternativ. Det 
betyder att de tre lärarna från N-skolan inte ser motiv för att utveckla och främja elevernas 
intresse, motivation och lust för matematik så att ”eleverna skall kunna gå vidare till högre 
matematikutbildning” och ”kunna delta i samhällsdebatten”. De tre lärarna från G-skolan har 
sett motiv i dessa två fall liksom i de övriga tre svarsalternativen (1, 2 och 5).  
 
13. Hur många av Dina elever deltar i matematiktävlingar och vilka?  
De undersökta lärarna från N- och G-skolan har svarat att det inte finns några tävlingar i 
matematik på deras skola. Många lärare har beskrivit att ett antal elever ofta upplever tävling 
mellan varandra. Ibland löser de fler uppgifter och kluringar än sina klasskamrater. Några 
lärare har betonat att dessa elever är: ”duktiga i matte”, ”motiverade” och ”intresserade” att 
lära sig matematik.  
 
14. Hur många av eleverna i klassen hade betyg G, VG och MVG i matematik Ht04?  
Enligt lärare från N-skolan har 20-50 procent betyg G, 40-60 procent VG och ca 20 procent 
MVG av eleverna i klassen. Lärarna från G-skolan säger att 70-90 procent har betyg G, ca 10 
procent VG och ingen har betyg MVG i dessa klasser.  
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15. Finns det elever i din klass som kan matematik mer än de uttrycker och visar på 
proven?  
      Motivera  
Resultatet visar att lärare från N-skolan inte vet om det finns några elever som tycker att de 
kan mer matematik än de har fått betyg i. En lärare har skrivit att ingen har protesterat mot sitt 
betyg. 
Läraren från G-skolan vet att det finns ett antal elever som anser att de kan mer matematik än 
deras betyg visar. Hon framhåller att dessa elever bara kan en del av matematiken.  
 
16. Vilka insatser anser Du behövs för att uppnå bästa möjliga resultat i matematik?  
Lärarna från N och G-skolan anser att det är viktigt att skapa en situation där eleverna ska 
diskutera matematik. De framhåller att mer tid och flera matematiklektioner behövs för att 
uppnå bästa möjliga resultat i matematik. En lärare från N-skolan skriver att det behövs:  

- Hjälp så att eleverna ska kunna diskutera matematik under lektionerna. Det 
kräver flera matematiklektioner.  

En lärare från G-skolan skriver att det behövs :  
- Genomgångar och gruppövningar.  Flera timmar för matematik.  

 
17. Vad brukar du göra för att öka motivationen för matematik hos dina elever?  
För att öka motivationen för matematik hos sina elever försöker lärare på båda skolorna skapa 
ett tryggt klimat och göra roliga lektioner. Lärarna framhåller att de brukar använda några 
aktuella berättelser, göra klurigheter, spel och praktiska problem, göra trevliga lektioner och 
visa eleverna ”skönhet” i matematik.  
 
18. Vad anser Du att lärare ska göra för att öka/stimulera elevernas intresse för 
matematik?  
 
Lärare från båda skolorna framhåller att meningsfullt arbete, verklighetsanknutna uppgifter, 
bra material (omväxlande böcker, gruppuppgifter, spel etc) kan öka elevernas intresse för 
matematik. Jag vill särskilt framhålla ett svar från en lärare: Det är viktigt att hitta kopplingar 
till omvärlden och till naturvetenskap.  Detta svar liknar många svar från andra lärare.  
 
19. Vad anser Du att läraren kan göra för att öka elevernas motivation för matematik? 
De sex lärarna har beskrivit att det är viktig att lärare har kunskap i matematik, 
kommunikationsförmåga samt att kunna lära ut.   
 
20. Hur tror Du att läraren kan göra för att öka elevernas lust för att lära sig matematik?  
På denna fråga har en lärare från N-skolan helt kort svarat: Ge den tid eleven behöver för att 
förstå.  
En lärare från G-skolan skriver: ”Göra verklighetsanknutna uppgifter i närmiljön. Svårigheten 
är att gå ut med en klass med många elever.”  
 
21. Vilken roll anser Du att föräldrarna spelar när det gäller att stimulera och motivera sitt  
      barn för matematik?  
Det är viktigt att prata matematik utan att nämna sina egna dåliga erfarenheter. Det spelar stor 
roll om föräldrarna har en positiv inställning till skolan och visar intresse för barnets 
skolarbete framhåller lärare från N- och G-skolan.  Lärarna från G-skolan framhåller, att ett 
fåtal av föräldrarna deltar i någon av skolaktiviteterna och samarbetar med hemläxorna.  
En lärare skriver: Bara några föräldrar kollar och undertecknar kontaktbrevet som jag  
ibland brukar skriva.   
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22. Har eleverna fritt tillträde till facit? Varför?  
Alla lärare svarade att eleverna har fritt tillträde till facit.  Lärarna beskrev att de gärna vill ha 
koll på vad och hur varje elev har löst sina uppgifter men att de inte hinner rätta varje elev. 
Det är bra om eleven själv kan hitta rätt svar. Alla framhåller att man också vill ge eleverna ett 
eget ansvar.  
 
23. Vad påverkar mest negativt, tror du, elevernas lärande i matematik?  Varför?  
Dåliga förkunskaper från tidigare år, misslyckanden, för lite arbete, klasskamraternas och 
föräldrarnas negativa inställning anser lärarna från båda skolorna vara de centrala faktorer 
som negativt påverkar elevernas lärande i matematik.  
 
24. Anser du att undervisning i en grupp med elever på samma kunskapsnivå lättare ökar  
      intresset, motivationen och lusten för matematik i hela gruppen än om gruppen är  
      slumpvis sammansatt? Motivera!  
Enligt några lärare är det lättare att öka intresset, motivationen och lusten för matematik hos 
elever i gruppen med elever på samma kunskapsnivå än om grupper är slumpvis sammansatta 
av elever som har olika kunskapsnivå i matematik. Några lärare framhåller att de blandade 
grupperna oftast är bäst för de svagare eleverna som då dras med av de duktiga.  
 
4.2.4 Analys av resultatet från den tredje enkäten  
  
Analysen visar att matematiklärarna på båda skolorna är behöriga och har en lång erfarenhet. 
Lärarna från G-skolan har erfarenhet och arbetade så som behöriga några år längre än de från 
N-skolan. Matematiklärarna från båda skolorna undervisade i matematik, natur orienterande 
ämnen (NO) och teknik (Tk), som enligt Malmer (1999) och Skolverket (2003) ger möjlighet 
att knyta och integrera matematik med andra ämnen. Malmer anser, att detta är bästa sättet att 
få eleverna att förstå hur viktig matematiken är inom alla områden. Lärarna från G-skolan 
som undervisar flera timmar i matematik uppskattar att en mindre procent av deras elever är 
motiverade för matematik än lärarna från N-skolan.   
Analysen visar att lärarna från båda skolorna försöker skapa ett tryggt klimat och att de 
använder olika arbetsmetoder för att ge tillräckligt mycket stöd till alla. De vill också göra 
eleverna motiverade och intresserade av att lära sig. De visar olika finesser i t. ex 
huvudräkning eller tar upp roliga uppgifter. Lärarna försöker skapa en bra atmosfär i 
klassrummet med berättelser, lek, spel och kluriga uppgifter. Arbetsmetoderna som alla lärare 
tillämpar för att öka motivation för matematik beskriver Skolverket (2003) som traditionella.  
Det framgår av analysen, att lärarna från båda skolorna har beskrivit sina kunskaper i ämnet 
och sina metoder som viktigast för att främja och utveckla elevens motivation, intresse och 
lust att lära sig matematik. Lärarna anser, att det är viktigt att koppla uppgifterna till 
verkligheten, att ha kunskap i ämnet och att kunna lära ut. Dessa faktorer nämner också 
Skolverket (2003) och Malten (1995) som viktiga för att öka motivationen.  
Lärarna från båda skolorna har beskrivit att eleverna som oftast söker stöd är de motiverade 
och intresserade. Lärarna från båda skolorna framhåller brist på tid. De hinner inte alltid ge 
tillräckligt mycket stöd till alla eleverna varje gång. Det är skillnad mellan elever som 
behöver mer stöd och de som behöver en puff för att lösa uppgifter. Det beror på vad elever 
har i egen ”rygghabitus” från tidigare skolår. Vidare framhåller lärarna på båda skolorna, att 
det är viktig att känna varje elev, vilka elever som är motiverade och intresserade, respektive 
omotiverade och ointresserade.   
Lärarna framhåller också att de vill motivera eleverna att lära sig matematik för att kunna lösa 
praktiska problem, delta i samhällsdebatten och välja vidare utbildningar eller ett yrke där de 
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måste kunna matematik. Analysen visar, att lärarna först baserar sina arbetsmetoder på inre 
motivation och sedan på den yttre.  
Lärarna från N- och G-skolan svarade att elever inte har medverkat i någon av 
matematiktävlingarna. De framhåller, att de har märkt att det ibland blir tävling i matematik 
mellan eleverna, när de försöker att lösa flera uppgifter än sina klasskamrater. Lärarna 
klargör, att det krävs extra arbete i matematik och extra tid för att delta i en tävling. De anser, 
att mer tid och flera matematiklektioner kan ge bättre resultat hos eleverna.  
 
Lärarna har betonat föräldrarnas erfarenhet och inställning till matematik som en viktig faktor, 
som kan påverka positivt och negativt elevens motivation, intresse och lust att lära sig 
matematik. Enligt Nämnaren (1996) kan inte föräldrar som har en negativ inställning till 
matematik ge ett effektivt stöd till sina barn. 
Det framgår, att lärarna försöker ge eleverna ett eget ansvar. De ger eleverna möjlighet att 
själv kolla i facit. Lärarna framhåller, att de inte hinner rätta alla uppgifter.  
Mellan de sex lärarna finns olika uppfattningar, när det gäller vilket sätt som är bäst för att 
bilda en grupp, där alla gruppmedlemmar ska arbeta och lära sig. Några lärare anser, att det är 
bäst att bilda grupper av elever med olika kunskapsnivåer. Alla ska hjälpas åt och lära av 
varandra. En grupp lärare anser, att det är bättre att bilda grupper av elever med samma 
kunskapsnivå. På det sättet är det lättare att öka intresset, motivationen och lusten för 
matematik. Enligt Nämnaren (1995) är det viktigt att placera låg- och mellanpresterande i en 
grupp och mellan- och högpresterande i en annan grupp. I gruppen som består av hög- och 
lågpresterande blir de högpresterande duktigare än de lågpresterande.  
Dåliga förkunskaper, misslyckanden, för lite arbete, klasskamraternas och föräldrarnas 
negativa inställning ser de sex lärarna som de centrala faktorer som påverkar negativt 
elevernas lärande i matematik. 
 
 
5 Diskussion  
 
I diskussionsavsnittet sammanfattas mina empiriska studier där det visas att elever och lärare 
anser att motivation är en viktig faktor för att lära sig matematik. Syftet med min 
undersökning har varit att försöka ta reda på vilka faktorer som ger eleverna motivation, 
intresse och lust att lära sig matematik på två skolor. Med hjälp av enkäter har jag undersökt 
vilka bakomliggande faktorer som påverkar eleverna motivation. Min undersökning har visat 
att eleverna är motiverade av många olika anledningar. Många elevers och lärares inställning 
stämmer med flera teorier och tidigare undersökningar.  
 
5.1 Resultatdiskussion  
 
Undersökningen har gett mig en bättre förståelse av begreppet motivation som är definierat på 
många olika sätt och används i olika teorier och diskussioner. Enligt Imsen (2000) kan 
motivation komma från inre eller yttre krafter. Skolverket (2003) framhåller att motivation är 
ett komplext begrepp som består av den kognitiva processen, elevernas känslor och de 
kulturella förhållanden som eleverna befinner sig i. Utifrån min egen erfarenhet och olika 
vetenskapliga teorier, som jag har läst, har jag fått min uppfattning om motivation. Enligt min 
uppfattning innebär motivation en rad olika aktiviteter, där läraren behöver forma 
arbetsklimat, starka undervisningsbetingelser, stödja elever individuellt och i gruppen samt 
uppmuntra engagemang. Jag håller med Jenner (2004) som beskriver, att motivation inte är en 
individens egenskap utan en central funktion i inlärningen.  
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Jag har inte funnit att ordet motivation används en enda gång i Lpo94. Medan orden 
”intresse” och ”lust” som ofta kopplas till ordet motivation används några gånger i Lpo94 och 
kursplan för matematik 2000. Enligt min tolkning är det möjligt att ”intresse”, ”lust” och 
andra synonymer används istället för ”motivation” i styrdokumenten, för att förenkla 
betydelsen av motivationsbegreppet för båda barn och vuxna. Detta kan vara en orsak till 
varför ordet ”motivation” inte får så stor plats i styrdokumenten.  
 
Resultatet av min undersökning visar, att det fanns elever på båda skolorna som hade positiva 
och negativa upplevelser och attityder om matematik. Några av orsakerna och faktorerna 
påverkade att antal ”motiverade” elever för matematik var mycket mindre på G-skolan i ett 
höghusområde än på N-skolan i ett villaområde.  
 
5.1.1 Faktorer som eleverna framhåller påverkar deras motivation  
 
Det framkom av undersökningen, att elever från båda skolorna angav två orsaker till att de 
ville lära sig matematik. Ett mindre antal elever svarade att de ville lära sig matematik för att 
utveckla kunskap för vardagslivet. Medan en majoritet ville lära sig för att få ett bra betyg. 
Elever som framhöll att de ville läsa matematik för vardagslivet ville också få ett bra betyg. 
De som satsade bara på bra betyg, beskrev att de ville välja passande yrkeskurs eller fortsätta 
studier på gymnasiet och vidare på högskolan. Med dessa mål i sikte ansåg många elever att 
matematik är ett roligt, intressant och viktigt ämne. Detta överensstämmer med Bergsten 
(1979), Stensmo (1997) och (2000), Imsen (2000) och Holden (2001) som hävdar att det 
handlar om yttre och inre motivation. Personligen anser jag att betyg i stor del påverkar 
motivationen. Man kan konstatera att elever har olika mål med att gå i skolan och att hela 
tiden utveckla sin kunskap i matematik.  
 
Flertalet motiverade eleverna svarade att deras intresse för matematik började redan i låg- och 
mellanstadiet. Det kan tolkas att dessa elever har nått tidigare uppställda mål.  
Min undersökning visade att flertal motiverade elever kände sig själva ansvariga för sitt 
lärande. Enligt Dahlgren (1995) betyder det att dessa elever har en klar bild om de sex 
upplevelser eller förstår de flesta av dem. Att han/hon förstår inlärningsmålet, kan nå och 
behöver målet, överblickar det sammanhang där målet är en del, själv ansvarar för inlärningen 
och ser att han/hon har nått tidigare uppställda mål. En del elever som ansåg att deras 
matematiklärare är ansvarig för deras inlärning förstår inte alla inlärningsmål som Dahlgren 
(1995) beskrev.  
 
Eleverna är medvetna om att det krävs mycket arbete för att lyckas med studierna i 
matematik. När det gäller lärarens roll, anser dessa elever att lärare måste förbereda lektionen 
och vara mycket aktiva i skolan. Läraren måste ständigt utveckla sin undervisning. För att öka 
elevernas motivation för matematik, anser jag att läraren behöver förbereda uppgifter, som 
skall väcka elevers nyfikenhet och intresse. Det räcker inte med uppgifter, där eleverna skulle 
få ett svar som överensstämmer med facit utan med förberedda uppgifter, där eleverna skulle 
få ett svar på en för eleven stimulerande frågeställning. Det är viktigt att skapa en 
engagerande lärandemiljö, där elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper i matematik.   
 
De motiverade eleverna menar att genomgång och arbete ihop på tavlan, lärarens urval och 
roliga uppgifter från vardagslivet, hjälper dem att bättre förstå matematik. Eleverna anser, att 
med dessa undervisningssätt får de hjälp snabbare, än när läraren går runt och hjälper eleverna 
individuellt.  
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Vissa motiverade elever har betonat, att de ointressanta uppgifterna påverkar deras lärande 
negativt. Några elever framhåller bokens upplägg som dåligt och ofullständigt.  
Enligt Lpo94 ska all undervisning i grundskolan anpassas till varje elevs förutsättningar 
behov och intresse. Det innebär, att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever. Man 
kan också tolka det så, att alla elever inte kan motiveras på samma sätt.  
Många elever anser att det är tråkigt att en del elever i klassen pratar mycket på lektionerna, 
så att man inte kan koncentrera sig på sitt arbete. Lärarens otillräckliga kunskaper i pedagogik 
och i ämnet påverkar elevens motivation negativt. Att arbeta i grupp tillsammans med 
kamrater som är ointresserade, anser många elever som tråkigt. En undervisning där eleverna 
var dåligt motiverade skulle enligt Stensmo (1997) ge en dålig inlärning. Det betyder att 
läraren inte kan tvinga på elever kunskap utan de måste vara motiverade för uppgifter de 
ställds inför.  
Eleverna nämnde också faktorerna som de ansåg motivera dem: miljön, omgivningen, 
lärarens kompetens och eget ansvar. Min undersökning stämmer ganska bra med Vygotskys 

teori där han framhåller att individens medvetande och omgivning är två viktiga faktorer som 
kan påverka intresse och motivation.  
Eftersom en tredjedel av de motiverade eleverna anser, att de inte har fått större kunskap i 
matematik i samband med lärarens stöd, anser jag personligt att lärarna har brister i någon 
eller några av dessa komponenter.  
Det är svårt att svara på varför vissa elever är mer motiverade för matematik än andra. Svaret 
på denna fråga kan se olika ut beroende på vilken syn man har på lärandet. Undersökningen 
visade att elevens omgivning och pedagogens utlärningssätt var två huvud faktorer.  
 
5.1.2 Faktorer som lärare anser påverkar elevens motivation för matematik  
 
Lärarna från båda skolorna framhåller att de försöker ge stöd till alla elever i klassen. Några 
av dem har beskrivit hur de motiverar elever för matematik. Utifrån deras beskrivning anser 
jag att de vill betona att lärarens personlighet och undervisningssätt är något som lyfts fram. 
För att ge motivation för matematik har lärarna försökt möta eleverna på deras nivå. De 
brukar utgå från elevernas förutsättningar.   
Några lärare har skrivit att det ibland är svårt att undervisa i matematik. För att förstå elevens 
tänkande behöver läraren ha samma referensram när det gäller ett visst begrepp. Det är även 
viktigt att eleven får uttrycka sina kunskaper muntligt samt får tillfälle att reflektera över sitt 
lärande både muntligt och skriftligt. För att få tillgång till elevens tänkande måste läraren 
enligt (Nämnaren Tema: Matematik - ett kommunikationsämne, 1996) granska elevers arbete 
mycket noggrant.  
Jag håller med Malten (1995) och Skolverket (2003) att lärare bör ha förmåga att organisera 
undervisningen utifrån elevers behov och nationella mål, att utnyttja rätt tid och skapa en bra 
miljö för lärande. En lärare som har så bred kompetens kan skapa trygghet och arbetsro kring 
lärandet och ett gott socialt klimat mellan lärare och elev. Detta är också en förutsättning för 
elevers motivation och lust att lära.  
 
De övriga faktorerna som lärarna har beskrivit sammanfattar jag i tre grupper som en 
matematiklärare behöver uppfylla för att tillfredställa största antal elever: skapa ett tryggt 
inlärningsklimat, vara en vägledare och inspirera till utmaningar. Det är viktigt för läraren att 
skapa ett tryggt klimat i klassrummet, där alla ska trivas. Ett gott klimat mellan lärare och 
elever och mellan eleverna sinsemellan betyder mycket. När de är trygga vågar eleverna 
pröva mer och slipper att misslyckas så ofta. Om eleverna får ställa åsikter mot varandra i 
diskussioner och även får förklara problem för varandra skapas en bra inlärningsmiljö. När 
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eleverna tillsammans med lärare löser problem och utför vissa uppgifter medför denna större 
kreativitet och bättre lärande.  
Lärarens roll är att skapa så gynnsamma inlärningsbetingelser som möjligt. Läraren är en 
vägledare som stimulerar till lärandet hos eleverna. Han/hon måste växla hela tiden mellan 
individuellt arbete, arbete i gruppen och i hela klassen. Det är viktigt att försöka få eleverna 
att tänka, ifrågasätta och välja ståndpunkt.  
 
Lärarna har betonat att matematik inte bara är att räkna i boken. De har försökt visa att 
matematik kan användas i många olika sammanhang. Ämnesmässiga fakta- och 
metodkunskaper är viktiga för att eleverna ska kunna lösa praktiska problem i vardagslivet 
samt att välja ett yrke där man behöver goda kunskaper i matematik. Jag instämmer med 
Stensmo (1997) att en lärare bör ha kunskap i ämnet, ha erfarenhet i undervisningen, förmåga 
att planera, genomföra och värdera kursinsatserna inom ämnet, kunna organisera och leda 
aktiviteter och arbete. Att dessa motivationsfaktorer är viktiga, har också beskrivits av de sex 
lärarna i undersökningen.  
 
Ingen av undersökta lärarna från de båda skolorna har visat intresse för att deras elever deltar i 
någon av matematiktävlingarna och att på ett laborativt sätt stödja eleverna för att de ska 
förstå bättre. I en tävling som kallas ”Kängurutävlingen – matematikens hopp” deltar 
tusentals elever från åk 7 och 9 från hela Sverige.  
Jag tolkar det som brist på engagemang och intresse för konkurrensinlärnings metod som 
Steinberg (1994) beskriver. Tävlingen kräver extra arbete och förberedelse för eleverna och 
lärarna.  Jag anser att båda sätten kan vara viktiga faktorer för förståelse och motivation i 
vidare utveckling. 
Lärarna på båda skolorna upplever stor brist på tid och att de får för lite lektioner. De anser att 
matematikläraren behöver ha fler timmar för att öka elevernas motivation och lust för lärande.  
 
5.1.3 Slutdiskussion    
 
Analysen visade att det fanns ganska många ”motiverade” elever för matematik på båda 
skolorna. Enskilda analyser och jämförelser av enkätresultaten visade, att det var 24 procent 
fler ”motiverade” elever på N-skolan i villaområdet än på G-skolan i höghusområdet. De 60 
procenten ”motiverade” eleverna av 164 undersökta, stod för medelvärdet i dessa två skolor. 
Resultatet av undersökningarna från två grundskolor blir missvisande när man slagit ihop 
dem. På detta sätt visas ett mindre antal ”motiverade” elever på skolan i villaområdet och ett 
större antal i höghusområdet än det är i verkligheten.  
 
Skillnaden mellan dessa två skolor var tydlig när jag jämförde enkätresultaten av samtliga 
klasser (se figur 3) medan enkätresultat av endast de ”motiverade” elever visade mindre 
skillnad (se figur 6). De ”motiverade” eleverna hade ganska lika upplevelser, uppfattningar 
och attityder till skolan, lärarna och faktorerna som påverkade deras motivation för 
matematik.  
 
Utifrån elevers svar kunde jag bedöma, att en majoritet av ”motiverade” elever var nöjda med 
matematikinlärning från sin matematiklärare. Av antalet ”motiverade” elever som var 
missnöjda med inlärningen, var det flera på G-skolan i höghusområdet än på N-skolan i 
villaområdet. Varför dessa motiverade elever var nöjda eller missnöjda hade de svårare att 
svara på.  
Jag anser att det är viktigt, att läraren använder sig av flera olika arbetssätt och 
undervisningsmetoder. Enligt Skolverket (2003) och Nämnaren Tema: Matematik – ett 
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kärnämne (1995) ger det möjligheten att några av dessa arbetssätt eller former påverkar lusten 
att lära sig matematik.  
 
Min undersökning visade att matematik som ett kärnämne har hög status hos elever och 
lärare. Utifrån elevers och lärares svar kan man se, att de både hög- och lågpresterande 
eleverna behöver stöd i matematik. Eleverna och lärarna anser att dåliga förkunskaper, för lite 
arbete, misslyckanden, samt kamraternas och föräldrarnas negativa inställning kan påverkar 
elevernas lärande negativt i matematik. För elevernas motivation att lära sig matematik är 
lärarens inställning till matematik av stor betydelse. Detta hävdar också Ahlberg (2004), 
Bergsten (1979), Imsen (2000) och Holden (2001), Nämnaren (1995), Skolverket (2003) och 
Stensmo (1997).  
 
Jag anser att en del av faktorerna kommer från besluten som sätts i stat, kommun, skola och 
lärarlag. Dessa beslut begränsar den pedagogiska verksamheten på skolan och påverkar 
situationen i klassrummet. Ett bestämt antal veckotimmar för undervisning i matematikämne, 
klasstorlek och samansättning av elevernas behov och intresse, lokalt definierat mål, 
arbetsformer (undervisning, diskussion och arbete i helkass, i stora eller små grupper eller 
individualiserade) är faktorer som ger eller begränsar utrymme för motivation.   
 
5.2 Framtida forskning  
 
Denna studie genomfördes med en liten del av eleverna och otillräckligt många ställda frågor 
för att ge ett tillförlitligt resultat.  Det vore därför intressant att under en längre period utföra 
flera enkäter och intervjuer på olika skolor och i flera årsklasser för att därefter kunna se vilka 
faktorer som ökar elevernas motivation för matematik. Det skulle vara intressant att titta på 
skillnaden mellan motiverade pojkar och flickor.   
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Enkätfrågor 1 till elever               Bilaga 1   
 
Kön:  Pojke  Flicka   
 
Du behöver bara välja ett passande svar av de fyra alternativen i varje fråga.  
Sätt ett kryss för det alternativ du tycker stämmer bäst. Du får inte skriva två kryss till en 
fråga.  
 
 
      A B C D 

                                                                   
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
något 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
fullständigt

1.  
Matematik är ett roligt ämne.   
                    

2.  
Jag anser att jag förstår matematik.  
         

3. 
Matematiken är intressant för mig.        
                     

4. 
Jag är intresserad av att lära mig matematik.  
                                 

5. 
Jag anser att matematik är ett viktigt ämne.  
                         

6.  

Jag känner mig motiverad för att lära mig 
matematik. 
     

7. 
Jag satsar på bra betyg i matematik.        
         

8. 
Jag satsar på att lära mig mycket matematik.
         

9. 
Jag har lust att lära mig matematik  
               

10. 
Jag arbetar ofta själv hemma med 
matematik.          

11. 
Jag diskuterar matematik hemma med mina 
syskon och föräldrar eller någon annan         

12.  
Jag anser att jag kan mer matematik än mitt 
betyg visar.                
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Enkätfrågor 2 till elever                    Bilaga 2   
 
Kön:  Pojke  Flicka    
1. Vem anser du är ansvarig för ditt lärande i matematik?   
     Du själv              Din lärare           Dina föräldrar   
2. I vilken årskurs började ditt intresse för matematik?  
3. Har du deltagit i någon av matematiktävlingarna?           Nej         Ja     
    Vilken och varför?      
4. Vågar du fråga din matematiklärare varje gång du behöver hjälp?  Ja              Nej  
5. Hur gör du när du inte har förstått en uppgift? Motivera  
6. Anser (tycker) du att du deltar tillräckligt mycket i matematikundervisningen? Motivera.  
7. Vad tycker du att du själv behöver göra för att du ska lära dig mer/bättre matematik?  
8. Vilka /vilket arbetssätt i matematik lär du dig mest på?    
9. Vad var avgörande för att du blev intresserad av matematik?    
10. Vad gör dig intresserad av matematik nu?  
11. Vad är det som gör att du känner dig motiverad att lära dig matematik?  
     Jag känner mig tvungen. Motivera  
     För att jag har upplevt och uppnått något. Motivera  
     För att jag känner mig matematikbegåvad. Motivera  
     Annat. Motivera   
12. Hur tycker du att en lärare skall arbeta för att göra sina elever motiverade för matematik?  
13. Varför har du lust att lära dig matematik?  
14. Anser du att du får tillräckligt med stöd från din matematiklärare?   
15. Tror Du att du får större kunskap i matematik om du får mer stöd?  
16. Hur ska en matematiklektion vara för att just du ska tycka att den är tilltalande och  
      intressant?  
17. Hur tycker du att en lärare ska vara för att du ska lära dig mer/bättre matematik?  
18. Varför tycker Du att matematik är viktigt?  
19. Blir du bättre motiverad om du får mer inflytande över dit arbetssätt och större ansvar att  
      själv lägga upp ditt arbete i matematik?   
20. Vilka faktorer påverkar ditt lärande i matematik negativt?  
21. Arbetar du helst ensam eller vill du hellre arbeta i grupp med uppgifterna? Motivera  
22. Vilken arbetsmetod har du förstått minst av och anser du svårast för dig att förstå?   
       Sätt ett kryss framför rubriken.  
       Huvudräkning. (räkna med naturliga tal, tal i decimalform, procent och proportionalitet 
       Bråk  
       Procent  
       Mätningar (längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnad)  
       Skala (avbilda förstorning, förminskning, naturlig storlek)  
       Geometri (beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska figurer och mönster)  
       Statistik (tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram).  
       Sannolikheter (begreppet sannolikhet i konkreta slumpsituationer).  

 Formler och ekvationer  
23. Har du något annat du vill säga om lärande i matematik?  
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Enkätfrågor 3 till lärare som undervisar i matematik                   Bilaga 3   
 
Kön:   Man   Kvinna   
1.  Hur länge har du arbetat som lärare?  
2.  Hur länge har du arbetat som behörig matematiklärare?  
3.  Hur många matematiktimmar har du schemalagda i veckan?  
4.  Vilka andra ämnen undervisar du i?   
5.  Kan du uppskatta hur många elever i din klass som är ”intresserade, motiverade och  
     känner lust för att lära sig  matematik”   
6.  Vad brukar du göra för att en elev skall bli mer intresserad av matematik?    
7. Vad brukar du göra för att en elev skall bli mer motiverad för att lära sig matematik?    
8. Vad brukar du göra för att en elev skall känna mer lust för att lära sig matematik?  
9. Får elever som har intresse, motivation och lust att lära sig matematik mer eller  
      mindre stöd från dig än andra elever? Motivera.  
10.  Ger du de elever som är ”intresserade, motiverade och känner lust för att lära sig    
       tematik”  lika mycket av din tid i klassrummet som de andra eleverna i klassen?   
       Motivera.    
11. Anser du att det tas tillräckligt eller otillräckligt mycket hänsyn till de elever som är  

”intresserade, motiverade och känner lust för att lära sig  matematik” i grundskolan?  
Motivera.  

12. Vilka är Dina motiv för att utveckla och främja elevernas intresse, motivation och lust för  
      matematik?  Rangordna (1-3 där 1 är viktigast)  
   Ämnesmässiga fakta- och metodkunskaper är viktiga i sig  
   Eleverna skall kunna lösa praktiska problem i vardagslivet  
   Eleverna skall kunna delta i samhällsdebatten  

 Fler elever skall kunna gå vidare till högre matematikutbildningar.  
 Fler elever skall kunna välja ett yrke där man behöver goda  

 matematikkunskaper.  
 Vet ej  
 Något annat. Skriv  

13. Hur många av Dina elever deltar i matematiktävlingar och vilka?  
14. Hur många av eleverna i klassen hade betyg G, VG och MVG i matematik Ht04?  

G ____, VG ____ , MVG ____  elever.  
15. Finns det elever i din klass som kan matematik mer än de uttrycker och visar på proven?  
     Motivera 
16. Vilka insatser anser Du behövs för att uppnå bästa möjliga resultat i matematik?  
17. Vad brukar du göra för att öka motivationen för matematik hos dina elever?  
18. Vad anser Du att lärare ska göra för att öka/stimulera elevernas intresse för matematik? 
19. Vad anser Du att läraren kan göra för att öka elevernas motivation för matematik? 
20. Hur tror Du att läraren kan göra för att öka elevernas lust för att lära sig matematik?  
21. Vilken roll anser Du att föräldrarna spelar när det gäller att stimulera och motivera sitt  
      barn för matematik?    
22. Har eleverna fritt tillträde till facit? Varför?  
23. Vad verkar mest negativt, tror du, på elevernas lärande i matematik?  Varför?  
24. Anser du att undervisning i en grupp med elever på samma kunskapsnivå lättare ökar  
      intresset, motivationen och lusten för matematik i hela gruppen än om gruppen är  
      slumpvis sammansatt? Motivera!  
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TACK  för din medverkan!  
Jag hör av dig till mig gärna om du har några frågor angående enkäten.  
 
Ahmo Hujdur  Tel: XXXXXXXXX 
 
 
 
 



Växjö
universitet

Matematiska och systemtekniska institutionen
SE-351 95 Växjö

tel 0470-70 80 00, fax 0470-840 04
www.msi.vxu.se


	Hujdur.pdf
	Innehåll
	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar

	2 Teori
	2.1 Styrdokument
	Läroplan
	Kursplan

	2.2 Syn på lärande
	2.3 Begreppet ”motivation”
	Historisk bakgrund
	Inre och yttre motivation

	2.4 Faktorer som främjar motivation och lust att�
	2.4.1 Elevens förkunskap och upplevelse
	Lärarens kompetens
	Lärarens arbetssätt
	Omgivningens uppfattningar och hjälpmedel

	2.5 Begreppet ”intresse”
	2.6 Begreppet ”lust”

	3 Metod
	3.1 Val av metod
	3.2 Urval
	3.3 Genomförande
	Den första enkäten
	Den andra enkäten
	Den tredje enkäten

	3.4 Reliabilitet och validitet

	4 Resultat  & Analys
	4.1 Enkät 1
	Sammanfattning av resultatet från den första enk
	Sammanfattning av resultatet från den första enk
	Analys av svaren från den första enkäten

	4.2 Enkät 2
	Sammanfattning av resultatet från den andra enkä
	Analys av resultatet från den andra enkäten

	4.3 Enkät 3
	Sammanfattning av resultat av den tredje enkäten
	Analys av resultatet från den tredje enkäten


	5 Diskussion
	5.1 Resultatdiskussion
	Faktorer som eleverna framhåller påverkar deras 
	Faktorer som lärare anser påverkar elevens motiv
	Slutdiskussion

	5.2 Framtida forskning


	Hujdur_2.pdf
	Innehåll
	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar

	2 Teori
	2.1 Styrdokument
	Läroplan
	Kursplan

	2.2 Syn på lärande
	2.3 Begreppet ”motivation”
	Historisk bakgrund
	Inre och yttre motivation

	2.4 Faktorer som främjar motivation och lust att�
	2.4.1 Elevens förkunskap och upplevelse
	Lärarens kompetens
	Lärarens arbetssätt
	Omgivningens uppfattningar och hjälpmedel

	2.5 Begreppet ”intresse”
	2.6 Begreppet ”lust”

	3 Metod
	3.1 Val av metod
	3.2 Urval
	3.3 Genomförande
	Den första enkäten
	Den andra enkäten
	Den tredje enkäten

	3.4 Reliabilitet och validitet

	4 Resultat  & Analys
	4.1 Enkät 1
	Sammanfattning av resultatet från den första enk
	Sammanfattning av resultatet från den första enk
	Analys av svaren från den första enkäten

	4.2 Enkät 2
	Sammanfattning av resultatet från den andra enkä
	Analys av resultatet från den andra enkäten

	4.3 Enkät 3
	Sammanfattning av resultat av den tredje enkäten
	Analys av resultatet från den tredje enkäten


	5 Diskussion
	5.1 Resultatdiskussion
	Faktorer som eleverna framhåller påverkar deras 
	Faktorer som lärare anser påverkar elevens motiv
	Slutdiskussion

	5.2 Framtida forskning





