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BAKGRUND: Motivation och lust är två viktiga faktorer för att elever ska känna och 

bevara lusten för matematik. För att eleverna ska ta till sig kunskap krävs ett samspel mellan 

både elev lärare och den miljö de vistas i. Lärarnas förhållningssätt till matematiken och till 

eleverna har också stor betydelse för deras prestation i matematik. 

 

SYFTE: Syftet med studien är att ta reda på hur fyra lärare menar att de undervisar för att 

skapa lust och behålla motivationen i ämnet matematik, hos sina elever i årskurserna 3 till 6. 

 

METOD: Min studie är en kvalitativ undersökning där jag använt intervju som redskap. 

 

 

RESULTAT: Studien visar tydligt att lärarna är överens om vad bristen på lust och 

motivation beror på. Uppfattningen är att detta bland annat beror på brist på tillgång till bättre 

material, lektionernas utformning och på lärarnas attityder.  
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 4. 

1. Inledning  
I skolan upplevde jag att det var ett stort kliv inom matematiken, från de lägre åldrarna till de 

sista åren innan högstadiet. Lektionerna styrdes mer och mer av enbart läroböcker och 

uppgifterna i dessa förändrades märkbart. Motivationen och lusten att räkna försvann gradvis 

med åren, eftersom innehållet blev mer formellt och svårare.  

 

I en skrift från Myndigheten för skolutveckling (2003) tas det upp hur det moderna 

informationsteknologiska samhälle vi lever i, ställer nya krav på oss människor att kunna 

hantera olika verktyg inom matematik. I dag är tekniska hjälpmedel som till exempel datorer 

ett viktigt redskap, inom de flesta yrken och för att kunna hantera en dator krävs kunskap 

inom det området. I dagens informationsteknologiska samhälle är det också av stor betydelse 

att som medborgare kunna förstå och granska all den information vi får, både till vardags och 

i yrkeslivet. 

 

På lite över 100 år har mycket förändrats, vi har gått från jordbrukssamhälle över till 

industrisamhälle och nu vidare in i ett kunskapssamhälle. Genom de stora förändringar som 

skett i samhället har detta skapat ett ökat krav på djupare kunskaper inom matematik, därför 

är det viktigt att lägga en god grund och skapa förutsättningar för vidare studier (Myndigheten 

för skolutveckling 2003).  

 

Skolverket (2004) har presenterat en rapport där de tittat närmare på elevers attityder i skolan. 

Av rapporten framgår tydligt att just flera av eleverna i årskurs 4,5 och 6 upplevde att skolan 

blivit tråkigare med åren och att det övervägande berodde på de ökade kraven på eleverna. 

Eleverna tyckte också att ämnena blivit svårare än när de var yngre . 
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2. Syftet med undersökningen 
Syftet med studien är att ta reda på hur fyra lärare menar att de undervisar för att skapa lust 

och behålla motivationen, i ämnet matematik, hos sina elever i årskurserna 3 till 6. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel förklaras de centrala begreppen: motivation och lust, som är återkommande i 

studien, samt tidigare forskning. 

 

3:1 Centrala begrepp 

Motivation 

Motivation är en förutsättning för kunskapsbildandet i skolan och för att kunna uppnå bra 

resultatet i undervisningen i skolan. Vad menas då med motivation?  

 

Att vara motiverad är att ha viljan att nå ett handlingsmål, enlig Magne (1998). Vidare menar 

han att om elever anstränger sig så sägs det att de strävar efter att nå motivationens syfte. Han 

menar att motivation uppstår genom samspel mellan tre tolkningar:  

 Motivation är ett personlighetsdrag. 

 Motivation uppstår på grund av sociokulturell påverkan.  

 Motivation skapas av individen tankemässigt och följer av att överväga för- och 

nackdelar av handlingar. (s. 70)  

 

Glasser (1996) menar att undervisning är en svår uppgift även när elever anstränger sig och 

vill prestera, men när de väljer att inte göra något alls, då är det rent av omöjligt. Trots att 

lärare lägger ner hårt arbete på att planera och förbereda undervisningen, träffar de på fler 

och fler elever som knappt, eller inte alls kämpar för att lära sig något i skolan, och enligt 

Glasser är detta inte på något sätt ett nytt fenomen.  

 

Det är det omedelbara nöjet med att lära sig som får oss att fortsätta dag efter dag, 

särkilt när vi är unga och har så mycket att lära” (s. 33).  

 

I min studie använder jag mig av den förklaring av ordet motivation så som Magne (1998) 

beskrivit det, d.v.s. att motivation är viljan att nå ett mål.   
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 Lust 

Att känna lust kring det man skall göra och gör i undervisningen är av stor betydelse för att 

det du presterar i skolan ska kännas meningsfullt. 

 

I en rapport från Skolverket (2003) framgår det tydligt ett samband mellan att känna lust med 

att känna glädje. Elever upplever ofta denna känsla när de får använda både sin emotionella, 

intellektuella och sociala sidor samtidigt. Människor känner lust när de inser samband mellan 

olika frågor kring en problemlösning både när de löser detta själv eller  

i samarbete med andra personer. 

 

..den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga  

att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap. 

(Skolverket 2003, s. 9) 

 

I min studie är det så som lust beskrivits i skolverkets rapport (2003), att det är en inre positiv 

drivkraft och tro på sin egen förmåga som jag relaterar till. 

 

Styrdokumenten 

Det är styrdokumenten som ger alla lärare tydliga direktiv i vad som förväntas av lärarna i 

deras lärarroll.  Här nedan följer några punkter som finns i kursplanen för matematik i 

grundskolan. Den matematik vi möter i vardagen har en viktig roll.   

  

Ämnets syfte och roll i utbildningen: 

 Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik 

som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, 

för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna 

följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för 

studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.  

 

Här visas några av de mål att sträva mot som finns i kursplanen för matematik: 

 

 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. 

 



 

 8. 

 utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 

(Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. Kommentarer. 2000). 

 

I kursplanerna för matematik kan det utläsas vad syftet är med matematik och vilka mål som 

eleverna har att sträva mot. Det är lärarnas roll att lägga upp undervisningen och skapa en 

miljö där detta är möjligt. 

 

3.2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras tidigare forskning. Här hänvisas till tidigare svensk forskning 

samt internationell forskning inom området.  

 

Enligt Kullberg (2004) är ett positivt förhållningssätt, som används systematiskt och 

kontinuerligt i undervisningen mer betydelsefullt för lärande och den kognitiva utvecklingen 

än vad som tidigare visats. En positiv tro och positiva bemötanden påverkar lärandet på ett 

utvecklande sätt. Vidare menar Kullberg att det är främst hos yngre barn som känslan av 

lusten att lära och en stolthet över att gå i skolan råder.  

Enligt Berggren och Lindroth (2004) borde det vara en självklarhet att alla barn får ett 

positivt intryck av matematik, men av olika anledningar är det inte så. Anledningarna kan 

vara undervisningens utformning och innehåll eller andra omständigheter som gör det svårt 

för eleven att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Den kanske viktigaste faktorn för 

att eleverna skall kunna utveckla sin matematiska förmåga är att de förstår matematiska 

begrepp och uppgiften som lärare är att bredda elevernas erfarenheter.  

 

Lärarens roll 

I en skrift från Myndigheten för skolutveckling (2003) framgår det att, i och med att vi inom 

skolans värld gått ifrån en regelstyrd skolform till ett mål - och resultatstyrd skola har det 

bidragit till att lärarens roll i undervisningen också förändrats. 1998 började en ny läroplan för 

skolan att gälla och med hjälp av kursplanen för matematik skall läraren utforma sina 

lektioner. Gamla traditioner inom läraryrket och dess undervisning kan bidra till att begränsa 

möjligheterna för en del elever att kunna uppnå de nuvarande mål som de skall sträva mot. 

Eftersom man tidigare, styrdes mycket av den formella matematiken där redan bestämda 
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regler och formler var viktiga kan det uppstå en konflikt med nya syften och mål i 

matematiken. 

 

Lärarens betydelse i matematik 

I en rapport från Skolverket (2006) framgår det att lärarens utbildning och huruvida de själva 

tycker det är roligt att undervisa i det specifika ämnet, har en stor betydelse även för elevernas 

resultat. Det har också framkommit att man fortfarande använder sig av övervägande gamla 

traditionella arbetssätt inom ämnet matematik och att det också förekommer en trend med 

enskild räkning, detta beskrivs påverka elevernas möjlighet till förståelse av matematikens 

begrepp och idéer.  

 

För att eleverna ska känna lust för matematik och en vilja att prestera i ämnet är det oerhört 

viktig att lärarens kompetens tas till vara på ett bättre sätt Det framkommer också att flertalet 

lärare har uppfattningen att elever saknar motivation i matematik jämfört med andra ämnen, 

samt att de som undervisar i matematik lägger mindre vikt vid de mål eleverna ska uppnå. 

Bland ämneslärare är det matematiklärarna som anser att de kopplar sin undervisning minst 

till livet utanför klassrummet och vardagen (Skolverket 2006). 

 

 

 

4. Teoretisk ram 
Socialkonstruktivism har haft ett starkt inflytande i utformningen matematikundervisningen 

av den svenska grundskolan. Det faller sig därför naturligt för mig att studera och relatera till 

denna teori för att ge en filosofisk tyngd till studien. 

  

Vygotskij (1896-1934) var framgångsrik inom psykologi i sovjetunionen i början av 1900 

talet. Under sitt relativt korta liv bedrev han forskning inom psykologi och skrev många 

vetenskapliga artiklar inom psykologi. Vygotskij (1998) menade att all kunskap som eleven 

själv inte förvärvat, inte är någon kunskap alls. Med detta menade han att en elev inte bara lär, 

utan måste själv interagera för att befästa ny kunskap. Det krävs att både elev och lärare är 

aktiva. Det förutsätter ett samspel mellan både elev, lärare och den miljö dessa befinner sig i 

för att kunskapsbildande ska kunna ske menar Lindqvist (1999).  
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Uppfostran förverkligas genom elevens egen erfarenhet, som helt  

och hållet bestäms av miljön, och lärarens roll reduceras till att  

reglera och organisera (s. 22)  

 

 

Piaget (1896-1980), var en Schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog som har påverkat 

kunskapsteorin kring matematikinlärning. Han förklarade med hjälp av följande begrepp 

assimilation och ackommodation sin syn på kunskapsbildandet (Ernest 1998).    

 

Assimilation är den process under vilken nya erfarenheter tolkas  

med hjälp av ett existerande schema (s. 22).  

 

När det inte går att sortera nya erfarenheter med hjälp av existerande  

scheman, inleds en omstruktureringsprocess som alltså söker lösa konflikter 

mellan existerande scheman. Denna process kallas för ackommodation (s.22). 

 

Ernest (1998) menar att många lärare anser att de är konstruktivistiska i sitt sätt att undervisa. 

Detta menar han kan vara väldigt bra eftersom konstruktivismens utgångspunkt är just att 

stärka eleverna till att bli aktiva elever. 

 

Jaworski belyser att det är genom interaktionen med andra människor, i vår omvärld, som vi 

konstruerar vår kunskap. Denna kunskap vi konstruerar är inte konstant utan den förändras i 

takt med interaktionen med andra. Både den kunskap som redan existerar förändras och ny 

kunskap bildas. Jaworski menar också att elevers förståelse i matematik starkt hänger samman 

med deras erfarenheter inom ämnet. Dessa erfarenheter förknippas oftast med matematik i 

klassrummet eftersom eleverna sällan får tillfällen att skapa denna utanför i sin omvärld. Det 

skapar ofta i sin tur brister i elevernas förståelse för matematik menar Jaworski (1998).  

 

Var och en av eleverna konstruerar till exempel sin egen individuella  

matematiska förståelse utifrån sina erfarenheter. Genom interaktioner  

med lärare och kamrater utvidgas och utmanas denna kunskap. (s.109) 

 

En lärare kan inte ge någon elev kunskap. Det betyder naturligtvis inte  

att läraren inte kan påverka en elev (s.145).  
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5. Metod och genomförande 
 

5.1 Metod  
I metodkapitlet redogörs för vilken metod som har använts i studien och varför. Här beskrivs 

också hur urvalet och genomförandet har skett.  

 

Avsikten med studien är att ta reda på hur fyra lärare menar att de undervisar för att främja 

och bevara elevernas motivation och lust för matematik. Jag har valt att göra en kvalitativ 

studie där intervju används som metod för att ta reda på lärarnas egna uppfattningar kring 

dessa frågor. Enligt Kvale (1997) är det intervjupersonens livsvärld och hennes relation till 

den som är i centrum i en kvalitativ forskning.  

 

5.2 Vad är en intervju? 
Enligt Lantz (1993) kallas det för intervju när en person ställer frågor för att få information 

om hur en annan person tänker och känner inför ett fenomen eller en företeelse. 

Lantz menar att detta är ett lätt sätt att skaffa den information man vill åt och intresserar sig 

för. Om intervju används som redskap i t ex ett yrkesmässigt ärende, måste man vara 

medveten om att särskilda krav kommer att ställas. Den som svarar på frågorna, d.v.s. 

respondenten, ger svar som kommer att leda till att den som intervjuar får in data som, efter 

att ha genomgått en analys, kommer att bli ett resultat. Det kommer så småningom att leda till 

att den som intervjuar kan dra slutsatser av sammanhanget. Lantz menar att det är väldigt 

viktigt att det finns tillförlitlighet i det material som respondenten ger, som gör att slutsatsen 

är ”säker” och att det finns möjlighet för kritisk granskning av resultatet. 

  

Enligt Dimenäs (2006) tänker människan olika p.g.a. deras erfarenheter och tankar skiljer sig 

åt. Därför var det bäst att respondenterna fick berätta utifrån sig själv och vad de själva hade 

varit med om och därför användes frågor som benämns som öppna frågor. Mina intervjuer är 

så kallat kvalitativa och en kvalitativ intervju liknar till stor del ett vanligt samtal med 

skillnaden att den har ett bestämt fokus. För att intervjun skulle vara kvalitativ var det viktigt 

att jag inte styrde svaren på något sätt eller ställde ledande frågor under intervjun.   
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Under intervjuerna strävade jag efter att bortse från min egen förförståelse och uppfattningar 

kring frågorna, eftersom det är viktigt att det är respondentens uppfattning som kommer fram 

i intervjun. För att vara förberedd inför intervjuerna gjordes en planering i förväg på hur 

intervjun skulle gå till väga. Först bestämdes syftet med min undersökning och vad som 

skulle undersökas. Därefter funderade jag på vilka frågor som skulle ställas vid intervjuerna. 

Jag funderade också över min egen förförståelse (Dimenäs 2006) och utifrån det skrevs 

frågorna som var utgångspunkten för min intervju. Antalet lärare som skulle intervjuas 

bestämdes. Samtliga fyra lärare hade erfarenhet just inom de åldrar som undersökningen 

berörde. Det finns även etiska regler som det tagits hänsyn till när intervjuerna genomfördes . 

Alla respondenter fick i god tid innan intervjuerna ta del av ett missivbrev (Bilaga 1) som är 

ett informationsbrev, där de kunde ta del av vad studien handlade om och ta ställning till om 

de ville delta (Dimenäs 2006). Samtliga lärare gav sitt samtycke till att delta i studien och det 

var inget hinder i att använda en diktafon och spela in intervjuerna.  

 

5.3 Urval 
I detta kapitel följer en kort beskrivning av skolan och de fyra lärare som har deltagit i 

intervjuerna.  

 

Skolan 

Den skola jag valde att vända mig till är en kommunal skola i Västra Götaland. 

Elevantalet är ca 300 elever mellan årskurs F-6. Det är en lärare i varje klass och i en del 

klasser även viss tillgång till resurs p.g.a. för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Respondenterna 

Jag tog först reda på vilka lärare som hade elever i årskurs 3-6. Det enda kriteriet var att de 

skulle undervisa dessa elever i matematik. Jag frågade fyra lärare om de var intresserade av 

att genomföra en intervju. Samtliga lärare som tillfrågades ställde upp. En av lärarna var 

sedan något år tillbaks nyutbildad men de övriga hade mellan 10-20 års erfarenhet inom yrket. 

 

5.4 Etiska förhållningssätt  
Etik finns i så gott som alla områden när det gäller mänsklig aktivitet (Björkdahl Ordell 

2006) beskriver utifrån den kände filosofen Peter Singer att förnuft spelar centrala roller 
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när det gäller t ex etiska beslut. Att skapa etiska regler kan vara helt beroende av vilket 

samhälle som man befinner sig eller vilken form av makt som för tillfället styr. 

 

Enligt Bryman (2001) finns det fyra huvudkrav när det gäller etik inom vetenskaplig 

forskning, och dessa har följts i genomförandet av studien. Informationskravet, det vill 

säga alla respondenterna blev på förhand informerade om syftet med studien.  

 

Genom att dela ut ett missivbrev till alla inblandade lärare och i och med samtyckeskravet 

blev alla informerade om att det var helt frivilligt att delta i studien och att de när som helst 

under studien gång kan välja att avbryta sitt deltagande i studien.   

 

Enligt Konfidentialitetskravet har alla lärarna tagit del av information om att allt insamlat 

material som framkom under intervjun skulle hanteras och förvaras så att inga obehöriga 

kunde få tag i dem. Direkt efter transkriberingen har därför allt material makulerats.  

 

Nyttjandekravet vilket menas med att de uppgifter, om enskilda personer, som har samlats 

in bara får användas i forskningssyfte. Även här framgår det i missivbrevet att det inte 

kommer att vara någon utomstående som kommer att kunna dra fördel av den information 

som jag har fått, till något annat arbete.   

 

5.5 Reliabilitet och validitet 
När det är frågan om en kvalitativ forskning, finns det olika former av reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet och trovärdighet är samma sak. När man skapar en reliabilitet i 

resultaten, innefattar detta att forskningen har säkerställts enligt de regler som finns. För att 

garantera att undersökning är trovärdig kan man använda diktafon eller liknande för att spela 

in på band menar Kihlström (2006) fördelarna med denna metod är fler. De eventuella 

följdfrågor som ställs kommer med och det finns inget i intervjun som går förlorat eftersom 

du inte behöver skriva under tiden. Det går även bra att lyssna upprepade gånger på intervjun 

under analysarbetet för att få med varje detalj från intervjun. Diktafon användes vid samtliga 

intervjuer. Validitet handlar om att se till att det som undersöks stämmer överens med 

studiens syfte. Ett sätt att göra det på är bl.a. genom att någon annan person t.ex. handledaren 

godkänner de frågor som är tänkt att använda vid intervjun (Kihlström 2006). 

Intervjufrågorna godkändes av min handledare innan missivbrevet delades ut till lärarna. 
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5.6 Genomförande 
Inledningsvis fick de utvalda lärarna ett missivbrev så att dessa hade chansen att fundera på 

om de ville ingå i studien. Vidare preciserades syftet med studien som var att ta reda på hur 

fyra lärare anser sig undervisa för att skapa lust och motivation i ämnet matematik. Jag talade 

även om att varken deras eller skolans namn skulle komma att synas i studien och att jag 

kommer att behandla all information enligt Vetenskapsrådets etiska regler. Informanterna fick 

också vetskap om att de när som helst under studiens gång själv väljer om de vill avbryta sin 

medverkan. De fick också information om att beräknad tid för intervjun var ca en timme. 

Intervjuerna ägde rum i ett enskilt rum. Diktafon användes vid intervjuerna.  

 

5.7 Analys/bearbetning 
Malmqvist (2006) beskriver analysens olika moment ganska utförligt. Först är det bra att 

skapa sig en överblick över det material som samlats in och vidare studera detta i detalj.  

Intervjuerna skrevs ut efter att ha lyssnat igenom dem en och en allt eftersom de var slutförda. 

Sedan lästes de igenom noggrant flera gånger. Vidare menar Malmqvist (2006) att strukturera 

materialet till mindre delar är viktigt. Att först gå från helheten till delarna är en central del av 

arbetet. Genom att läsa texterna flera gånger framgick tydligt eventuella skillnader och 

likheter i respondenternas uppfattningar.  De olika kategorier som fanns och besvarade syftet i 

studien kunde ses. Utifrån dessa kategorier kunde resultatet formas. 

 

 

6. Resultat 
 

Under följande rubriker presenteras resultatet efter analysen av intervjuerna. 

Vardagsmatematik, Redskap för framtiden, Förståelse ger lust, Att förlora lusten, Läromedel, 

Lärarnas betydelse och En bra start- nyckeln till framgång.  

6.1 Vardagsmatematik 
Samtliga lärare är överrens om vikten av att koppla matematiken till vardagen. De fyra lärarna 

menar att det är grundläggande för elevernas motivation att de kan se och förstå varför vi har 

matematik. De menar att eleverna upplever matematik många gånger som något som bara har 

med siffror att göra. Det är bara något man gör i skolan och då i sin matematik bok.  
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De menar också att eleverna tänker på matematik som ett ämne där man gör olika slags 

beräkningar och att det är något man får prov på och betyg i så småningom.  

Eleverna ser inte vikten av att förstå matematik fullt ut och att kunna tillämpa det i alla olika 

situationer till vardags.  

 

Jag tycker matematiken finns överallt, alltid, varje sekund. Man  

använder matematik som språk. Då är det jätteviktigt att barn  

känner att det är något de använder hela tiden och inte bara 

 i skolan och som något som ska pluggas och fås betyg i bara. 

 

6.2 Redskap för framtiden 
Alla lärarna ansåg att det är viktigt att eleverna kan koppla samman det de lär sig i stunden 

med anknytning till hur de kommer att ha nytta av det nu och i framtiden. De menade att det 

var viktigt att kunna förklara varför man lär sig just multiplikation eller division för att ta 

några exempel.  

 

En lärare menade att eleverna så småningom ska förstå hur matematiken används som ett 

redskap inom yrkeslivet, där de måste göra olika beräkningar t ex som snickare.  

 

En lärare ansåg att om en elev inte klarade av att lära sig multiplikationstabellen utantill så 

gjorde det inte så mycket eftersom det ändå finns redskap att använda så som miniräknare.  

 

Huvudsaken är att de har förståelsen kring multiplikation och vet 

vad det betyder. Inte ens en ekonom sitter ju och räknar ut en  

massa i huvudet bara.  

 

6.3 Förståelse ger lust 
För att eleverna ska känna intresse för och uppleva att matematik är ett lustfyllt ämne menade 

alla lärarna att det är viktigt att eleverna inte bara möter matematiken i boken utan genom 

olika arbetssätt. Förståelsen i matematik är grunden för att känna lust inför ämnet. Förstår inte 

eleven vad de ska göra och varför, blir det bara jobbigt för dem.  
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En lärare berättade att hon hade delat klassen i olika ”grupper” och att de hade olika nivåer på 

matematikböcker.  

 

Samtliga lärare ansåg att det var viktigt att lyfta fram matematiken mer i samtliga ämnen i 

skolan så de för en vidgad förståelse för att man inte bara använder matematik under 

matematiklektionerna, som exempel lyftes slöjden och hemkunskapen fram. Utematematik 

var också något som en lärare lyfte fram som en möjlighet till att träna sig inom olika 

områden i matematiken och som skulle göra att eleverna också fick ett avbrott från 

klassrummet och läroböckerna. Skala och olika slags mätningar, men också multiplikation o. 

s.v. kunde gärna göras med hjälp av material från skogen.  

 

Bemötandet av eleven på rätt nivå är viktigt och att ge utmaningar. En positiv inställning hos 

läraren är a och o för att eleven också ska få den känslan. Det är också viktigt att få eleven att 

känna tillit till sin egen förmåga att klara av olika moment i ämnet, då infinner sig lusten 

mycket lättare.  

 

Det är viktigt att förklara matten på ett enkelt sätt, att få ungarna  

att känna att de kan och kan lära sig. Det är det viktigaste. 

 

6.4 Att förlora lusten 
Lärarna menar att om en lärare misslyckats att få en elev att förstå och om den inte kan lägga 

sig på elevens nivå, så är det lätt att en elev tappar lusten. De menade också att det många 

gånger är hemförhållanden som påverkar elevens motivation och ork att prestera i skolan och 

att erfarenheten har visat att det ofta är just de elever, med den typ av bakgrund som är de som 

haft det tuffast i matematik också.  

 

Läroboken är också något som lärarna angav som en faktor i att matematiken kunde bli tråkig 

i längden, framför allt om det var så att den tog för stor del av lektionerna. I läroboken 

förekommer det också upprepningar och får en elev sitta och göra upprepade övningar kring 

saker de kan väldigt bra, kan det lätt resultera i att eleven blir uttråkad i stället för att känna 

iver och glädje kring matematik. 
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…..det verkar som de tappar lusten när de möter på boken hela tiden och hela tiden 

få upprepa samma saker om och om igen. Där måste man vara väldigt försiktig och 

uppmärksam så att eleven inte tappar lusten. 

 

Det är bättre att ge dem utmaningar och olika kluringar och att lägga undan 

matteboken och göra helt annat också om de tycker det blir lite tråkigt. Hellre att de 

får läsa en helt vanlig bok och göra annat, bara de inte känner en press på sig och 

då tappar lusten för matte. 

 

6.5 Läromedel 
Alla lärarna ansåg att det är bra att kunna använda sig delvis av olika spel men ser det också 

som en bristvara i skolan. De menar också att de inte har tid att skaffa fram spel själva men att 

använda sig av olika slags material och spel är något som de lyfter fram som viktigt. Det 

skulle resultera i att ge matematikundervisning mer variation och vara ett bra medel för att 

kunna nå fram till alla eleverna bättre.  

 

En lärare menar att framförallt de elever som anser att läroboken är tråkig att jobba med och 

som inte orkar sitta för länge och räkna massa olika tal i boken, kunde nås bättre med t ex 

spel. 

 

Att ha mer gemensamma genomgångar och samtal i grupp kring matematikfrågor och 

kluringar menar en annan lärare borde prioriteras mer samt att ha mindre grupper under just 

matematiklektionerna. Med gemensamma genomgångar menar läraren att de kan lyfta olika 

sätt att tänka på och ge eleverna möjlighet att förklara hur de själva tänkt. Det kan resultera i 

att elevernas självförtroende i matematik stärks.  

 

En lärare lät eleverna rita och göra ”konstverk” på sina matematiklektioner. De fick helt 

enkelt rita och illustrera med bild när de räknade. Själv hade hon fått göra så som barn och 

detta uppskattar eleverna, enligt henne.  

 

... om du inte förstår texten så rita den först. 
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6.6 Lärarens betydelse 
Lärarna framlade vikten av att lärare bör vara strukturerad och lugn i klassrummet och alla är 

överens om att deras egna positiva attityd speglade av sig på eleverna. En av lärarna framhöll 

också att en bra stämning i klassrummet är viktigt för att sprida en positiv känsla för 

matematik och att en rolig historia (kanske kring matematik) är ett sätt att nå den känslan. 

 

6.7 En bra start – nyckeln till framgång 
Lärarna ansåg det centralt att förskolan arbetar på ett sådant sätt att matematiken synliggörs 

bättre. Att baka och uppskatta är exempel på saker som lärarna ansåg att eleverna kunde ha 

tränat sig mera på innan skolstart.  

 

Att eleverna får en god grund från skolstart är av stor betydelse för deras intresse och 

förståelse för matematik. Har de haft en lärare från början som har kunnat förklara så eleverna 

har förstått och fått en bra taluppfattning så hänger de lättare med när det blir svårare i de 

högre åldrarna.   

 

Lärarna lyfte också vikten av att ha en bra grund att stå på i matematiken för att kunna klara 

sig i dagens datasamhälle där matematiken är en betydande faktor. 

 

 

 

7. Diskussion 
Under denna rubrik presenteras följande: Resultat diskussion, Metod diskussion samt 

didaktiska konsekvenser och förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet har varit att undersöka hur lärarna menar att de skapar och behåller elevernas lust och 

motivation i ämnet matematik. Som metod användes kvalitativa intervjuer med lärare i 

årskurs 3-6. Diskussion grundar sig på det resultat som framkom efter analysen av de fyra 

intervjuer som genomfördes.  
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Skolmatematik - ett formellt ämne. 

I studien framkom det tydligt att lärarna upplevde att matematiken vara ett ämne som många 

elever många gånger ser på som något som endast består av siffror och oändliga upprepnings 

uppgifter i skolans läroböcker. Det handlar mest om att prestera inför prov och betygssättning, 

och det påverkar elevernas lust och motivation för matematik i skolan. Därför är det viktigt att 

lärare förstår vikten av att i tidig ålder inplantera en känsla för matematik som är positiv och 

bidra till att uppmuntra eleverna till en nyfikenhet kring matematiken, i alla åldersgrupper i 

skolan. Matematiken som är ett av våra huvudämnen i skolan behöver inte bli tråkigt med 

åren utan borde hela tiden vara ett levande ämne, där det handlar om att vilja utforska och lösa 

problem enskilt och i grupp. Samtliga lärare var helt överens om att bristen på roligare 

material till matematiklektionerna och ett varierat arbetssätt är en stor bidragande faktor till att 

eleverna tappar lusten och motivationen i ämnet matematik. Vore det inte möjligt med ganska 

enkla medel ändå, att skapa lite mer lustfyllda lektioner oavsett åldrarna? Eller är det så att 

lärarna egentligen är de som saknar motivation och lust till att göra det?  Det är en bra fråga 

tycker jag. Om det nu hänger mycket på lärarnas attityder, att de förmedlar en positiv känsla 

för matematik, och visar att de själva tycker det är roligt med matematik verkar det som det 

vore en ganska enkel match att vände denna trend. 

 

Det är främst hos yngre barn som känslan av lust att lära och stolthet över att gå i skolan 

råder, menar Kullberg (2004). Jag finner därför att det är viktigt att vi tidigt lyfter fram 

matematiken så att barn förstår vad det innebär och hur många olika områden som ryms inom 

matematiken mer än bara siffror. Det lärandet börjar tidigt, både i hemmet och i förskolan. Att 

baka och uppskatta var två områden inom matematiken som lärarna menade att eleverna hade 

kunnat träna på mer innan skolstart.  

 

Jaworski och Vygotskij (1998) menar att genom interaktionen med andra människor, både 

vuxna och barn i vår omvärld, konstruerar vi vår kunskap. Eleverna kan alltså inte skapa den 

själv och läraren kan heller inte lära någon, utan kunskap konstrueras av oss själva.  

 

Jag har ofta upplevt att eleverna placeras i grupper i varierande former. En del sitter två och 

två men det är också vanligt att se dem sitta i större grupper om 4-6 eller vid varje bord. Trots 

detta har jag upplevt att de sällan får interagera med varandra dvs. samarbeta. Lektionerna 

tycks fortfarande vara utformade mest efter individuellt arbete, då kan syftet med 

grupperingen ifrågasättas anser jag. Skolverket (2006) har genom en rapport kommit fram till 
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att det fortfarande förekommer en trend inom enskild räkning i skolor. Vore det därför inte en 

ypperlig chans att istället utnyttja grupperingarna vid lektioner i såväl matematik som andra 

ämnen, där eleverna tillsammans kunde få diskutera och pröva olika lösningar på problem 

eller spela spel m.m. Det kunde också ge dem tillfälle att höra varandras lösningar och 

därmed lära sig att i matematik finns det inte en lösning. I sin tur ger detta eleverna en tro på 

sin egen förmåga som är nödvändig för att känna lust (Skolverket 2003) och drivkraft efter 

kunskap anser jag.  

 

Framtidens val och möjligheter. 

Lärarna var överens om att det är viktigt att eleverna får förståelsen och känslan av att 

matematik är viktig i ett större sammanhang, nämligen inför sina framtida studier och 

yrkesval. Det är i verkligheten, utanför skolans väggar som de har användning för sin kunskap 

och inte minst inför de eventuella vidare studier de kommer att välja. I dagens samhälle går 

tekniken hela tiden framåt och på kort tid har samhället utvecklats på ett sätt som kräver nya 

kunskaper från oss aktörer. Datorer finns nu överallt, både i hem, skola och på de flesta 

arbetsplatser, detta kräver att vi får utöka våra kunskaper så att vi kan hantera detta. I dag 

räcker det inte längre att kunna hantera miniräknare och skrivmaskin. Jag undrar just när 

datorkunskap blir ett obligatoriskt ämne redan i grundskolan.  

 

Ernest (1998) menar att grunden i det konstruktivistiska synsättet innebär att stärka eleverna 

till att bli aktiva elever.  Eleverna behöver få vara aktiva på olika sätt, bl.a. genom att se 

kopplingen mellan den formella matematiken och hur den kan praktiseras ute i omvärlden.  

Precis som lärarna vilka deltog i min studie anser även jag att eleverna behöver kunna koppla 

samman och se samband mellan olika frågor i matematik både själva och tillsammans med 

andra (Skolverket 2003). T ex multiplikation måste kopplas till annat än de exempel som 

finns i matematikboken.  

 

Som lärare är det viktigt att konkret visa och förklara hur matematik används i olika yrken 

och sammanhang. Då är jag övertygad om att eleverna känner motivation för att vilja lära sig 

mer och får ett positivt intryck av matematiken som Bergman och Lindroth (2004) menar. Att 

få höra att ”det bara är så” ger inte en elev någon drivkraft i att ta reda på lösningar. Enligt en 

rapport från Skolverket (2006) har de funnit att det är just matematiklärarna som ser att de har 

minst anknytning mellan sitt ämne och verkligheten. 
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Ämnesövergripande 

Då samtliga lärare är eniga i att matematiken borde lyftas fram i samtliga ämnen i skolan för 

att ge eleverna en vidgad förståelse för matematikens betydelse, så är det för mig ett dilemma 

varför inte fler lärare och skolor använder sig av ett sådant arbetssätt. Berggren och Lindroth 

(2004) menar att det är viktigt att bredda elevernas erfarenhet. Att tydliggöra matematiska 

begrepp och områden inom samtliga ämnen borde ge eleverna en helt annan syn på 

matematiken, om inte annat i alla fall en annan förståelse för hur stor del av vår värld som är 

matematik. Om eleverna förstår vilken innebörd matematiken har i ett ämnesövergripande 

perspektiv, anser jag att matematiken inte hade varit så isolerad som den är i dag utan den 

hade fått en större betydande roll. Slöjden, hemkunskap och idrott är några av de ämnena i 

skolan där matematiken har stor betydelse. Enligt kursplanen för matematik framkommer det 

tydligt att eleverna ska lära sig att kunna använda matematiken i olika situationer. 

 

Genom ett sådant arbetssätt hade vi också kommit ifrån den formella matematiken i 

läroböcker mer och matematiken hade fått en helt annan innebörd från början. Genom att 

använda sig av matematik utomhus som en lärare lyfte i intervjun med denna, så kommer 

även eleverna oftare ut från klassrummet. Naturen är ett bra instrument för att t ex träna sig på 

skala och andra mätningar då du kan göra övningar på stora områden i stället för på ett litet 

papper. Det kanske hade bidragit till att fler elever inte hade problem med skala vilket flera av 

lärarna upplevde. Jaworski (1998) menar att det skapar stora brister hos elevernas förståelse 

för matematik på grund av att denna oftast bara förknippas med undervisning i matematik  

i klassrummet, eftersom de sällan får tillfällen att skapa den denna utanför i sin omvärld.   

 

För mig framgår det tydligt vilka faktorer som spelar en betydande roll i att lyckas hålla 

motivationen och lusten för matematik, vid liv. En positiv lärare som både brinner för sitt 

ämne samt tycker att det är en glädje i att undervisa sina elever och på så sätt sprider denna 

känsla till dem. 

 

7.2 Metoddiskussion 
I min studie använde jag mig av intervju som metod. Jag fann att det var ett bra verktyg 

eftersom jag fick chansen att kunna ställa följdfrågor direkt i samband med intervju tillfället 

om det behövdes. Jag anser också det är en bra metod att använda eftersom mitt syfte med 

studien var att ta reda på fyra lärares egna upplevelser.  
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Det var ett tidskrävande arbete med att lyssna av allt inspelat material från diktafonen till att 

skriva ner allt i ett Word dokument. Men resultatet blev bra, eftersom jag fick med precis allt 

det de sa (Dimenäs red, 2006). Jag upplevde att själva intervjuerna var lätta att genomföra 

samtidigt som det var en utmaning i att hålla den röda tråden. Respondenterna ville gärna 

flyta i väg i mellanåt, men då fick jag helt enkelt koppla in dem på rätt spår igen.  

 

Intervjuerna genomfördes precis efter mina planer och utan några bekymmer. Det hade varit 

spännande att utöka studien genom att dela ut enkäter till eleverna baserade på de intervjuer 

jag gjort med lärarna. På så sätt hade jag kunnat se om eleverna var överens med sina lärare 

och om de hade samma upplevelser om matematik som ämne.  

 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
 

Respondenterna var överrens om var att många elever upplever att matematik som ämne mest 

handlar om siffror och upprepning. Att klara prov och att få bra betyg i matematik var viktigt 

för eleverna. Detta är flera faktorer som påverkar deras lust och motivation för matematik. 

Olika praktiska material och ett varierat arbetssätt, var det som de framhöll som väldigt 

viktigt, för att skapa lust och motivation för ämnet matematik. Däremot ansåg de att bristen på 

just sådant material var stor. Vygotskij (1998) var före sin tid, då han menade att 

interaktionen mellan personer och i miljön var viktig för kunskapsbildandet. Det är 

skrämmande anser jag att det fortfarande finns en tendens till för mycket enskild räkning  

i dag. Precis som en rapport från Skolverket (2006) visade, så finns denna trend fortfarande  

i våra skolor. Som blivande lärare ser jag det som en stor utmaning, att göra allt för att inte 

hamna i den fällan där jag inte längre kan motivera barnen, till att vilja utforska matematikens 

värld. Jag anser att det är oerhört viktigt att lägga en god grund och sedan bygga vidare på den 

under alla år. Att aldrig sluta leta efter nya spännande infallsvinklar när det handlar om 

matematik. Lärare och skolor borde se över om de använder olika slags redskap, både 

arbetssätt och material, för att hela tiden hålla motivationen och lusten för matematik vid liv. 

Ernest (1998) menar att det är viktigt att stärka elever till att bli aktiva elever. Vi måste hela 

tiden förebygga så eleverna inte tappar tron på sig själva och sin egen förmåga. För att drivas 

framåt i sin utveckling menar jag att det är viktigt att koppla matematiken till ett sammanhang 

och att förstå vilken betydelse den har i framtiden i yrkeslivet samt i vår vardag. Jaworski 
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(1998) menar att det skapar stora brister i förståelsen kring matematik när detta ämne utförs 

endast i klassrummet. Därför kan det vara bra att lyfta fram ämnet tydligare i andra ämnen  

i skolan så som t.ex. slöjd och hemkunskapen samt att använda sig mer av naturen och miljön 

utomhus.  

 

 

 

 

7.4 Fortsatt forskning 
Eftersom jag enbart undersökt vad lärarna hade för tankar kring mina frågor, hade det varit 

intressant att göra en enkätundersökning bland eleverna. På så sätt hade det framkommit om 

eleverna delar lärarnas upplevelser kring frågorna om matematik. 

 

 

7.5 Tack 
Jag vill tacka min handledare Elisabeth Persson, som har varit till stor hjälp under detta 

arbete. Alltid lika positiv och framåtsträvande, precis som en lärare ska vara. Tack till de 

lärare som ställde upp på att delta i mina intervjuer. Till Johanna och Annika, ett stort tack för 

er stora hjälp då jag trodde det var kört, tack för all hjälp. Slutligen ett stort tack till min stora 

underbara familj som har stöttat mig på många sätt.  
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Bilaga 1: Missivbrev                                                      
                                                                                                            

 

Hej!    

    

Jag är lärarstudent från Högskolan i Borås som under hösten skriver examensarbete. Syftet är 

att ta reda på hur lärare arbetar för att för att skapa lust och behålla motivationen, i ämnet 

matematik, hos sina elever i årskurserna 3 till 6. Jag önskar därför att genomföra en intervju 

med dig. 

 

Under intervjun kommer jag att ställa frågor kring ditt arbetssätt och dina tankar om 

matematik och vad du tycker är viktigt för att lyckas med att skapa och behålla lusten och 

motivationen för matematik. 

 

Min önskan är att få möjlighet att utföra intervjun ostört och enskilt på din arbetsplats. 

Beräknad tid för intervjun är en timme. 

 

Uppgifterna kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) 

regler om konfidentialitet och nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna hanteras på ett 

sådant sätt att varken ditt eller skolans namn kommer att framgå i rapporten. Ingen obehörig 

kommer att komma i kontakt med några handlingar kring intervjun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Corneliussen                                                           

 

 

 

 

Kontaktmöjligheter: 

 

Hanne Corneliussen                                  

Mob: xxx 

Mail: xxx                                         
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

1. Vad menar du är viktiga matematikkunskaper och som du vill att dina elever ska utveckla? 

 

2: Beskriv hur du arbetar för att de ska utveckla dessa kunskaper. 

 

3. Hur skulle du säga att du arbetar för att dina elever ska få en positiv känsla för matematik? 

 

4.  Vad tror du är orsaken till att elever tappar lusten respektive hittar glädjen till matematik? 

 

5. Har du några erfarenheter av detta? 

 

6.  Hur är dina egna erfarenheter till matematik? Positiv eller negativ inställning? 

 

7.  Hur tror du att den påverkar din undervisning? 

 

8. Hur menar du att man kan arbeta för att eleverna ska få en mer lustfylld inställning till 

matematik? 

 

9. Finns det bättre samt sämre sätt att undervisa i matematik, menar du? 

 

 

 


