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BAKGRUND:
Forskning visar att monotona inlärningsmetoder gör att eleverna förlorar intresset för 
matematik. Detta anser vi vara intressant för vår kommande profession som lärare och ser 
det som vår uppgift att skapa en lärandemiljö som inspirerar eleverna till vidareutveckling. 
 

SYFTE:
Syftet med studien är, att ta reda på hur pedagogerna upplever att de arbetar och hur de 
skulle vilja arbeta, för att hålla elevernas motivation uppe och inspirera alla elever till 
vidareutveckling vad det gäller ämnet matematik. 

METOD:
Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod, där vi valt redskapet self report 
vilka har besvarats av nio verksamma lärare. 

RESULTAT:
Resultatet i vår studie visar, att de gemensamma drag som våra respondenter har, när det 
gäller hur de upplever att de arbetar för att motivera och inspirera sina elever till 
vidareutveckling i matematik, var att variera undervisningsmetoderna, kommunicera 
matematik och verklighetsanknyta undervisningen. Genom att möta varje elev på dennes 
nivå och förutsättningar göra matematiken intressant upplevde respondenterna att elevernas 
motivation ökade. 
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1. Inledning
Inom matematikämnet har det sedan lång tid tillbaka förekommit ett lärande som grundat sig 
på att eleverna arbetat i sina böcker efter att pedagogen haft en genomgång av det aktuella 
ämnet. Vi menar att detta är en lärandemiljö som inte passar alla och som lätt leder till att 
många elever inte förstår och dessutom tappar intresset för matematik. En studie genomförd 
av Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd 2001-2002 (Skolverket, 2003) visar just detta. 
Genom att använda sig av andra inlärningsstilar än de traditionella gjorde att eleverna fann 
matematiken intressant och de förstod vikten av varför de skulle lära sig de olika momenten. 
Fokus togs således från görandet till att de fick en klarare syn på varför de skulle lära sig det 
aktuella ämnet. Det vill säga att genom att använda sig av andra alternativ än att arbeta i 
böckerna och i stället mer verklighetsförankra matematiken fick eleverna mer klarhet i 
varför de skulle lära sig de olika momenten. Ett mer lustfyllt lärande ökar motivationen och 
detta bör vara av hög prioritet. Det monotona övande som ofta förekommer i skolorna kan 
med hjälp av problemlösning ge eleverna andra sätt att söka en mening i de uppgifter de är 
satta på att göra. Det sker då lättare en anknytning till deras vanliga sociala fantasilekar 
(Magne, 1998, s.7). Vi ställde oss då frågande till hur pedagogerna arbetar för att inspirera/
motivera eleverna. Med denna studie avser vi att med erfarna pedagogers hjälp och aktuell 
forskning hitta alternativa vägar för att kunna ge eleverna en varierande 
matematikundervisning för att på detta vis tillgodose alla elevers behov. Vi tror att genom 
alternativa inlärningsvägar kan vi få med fler elever och öka insikten och på så vis väcka 
deras intresse och sedan även behålla det. Aktuella undersökningar visar även att de svenska 
elevernas kunskaper i matematik har försämrats vilket borde vara en god anledning till att 
öka motivationen till ämnet för att deras resultat skall förbättras (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007, s.15). 

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är, att undersöka hur pedagogerna upplever att de arbetar och hur de 
skulle vilja arbeta, för att hålla elevernas motivation uppe och inspirera alla elever till 
vidareutveckling vad det gäller ämnet matematik.

 Hur ser pedagogerna på lärande och kunskap i ämnet matematik?

 Hur arbetar pedagogerna för att eleverna skall behålla sitt intresse för matematik? 

 Hur anpassar de undervisningen till varje enskild elev?

 Har pedagogerna möjlighet och utrymme för att lägga upp sin undervisning som de 
skulle önska?

 Vad anser pedagogerna om läroböcker i ämnet matematik generellt och deras syn på 
den lärobok de använder i sin undervisning?

 Vilken typ av undervisningsmetod upplever pedagogerna att eleverna finner mest 
motiverande och kunskapsinbringande?
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3. Bakgrund
I bakgrunden har vi tagit upp den aktuella forskning som finns kring det som gäller 
matematik, läroplanerna, motivation, kunskap, lärande, lärarens roll, undervisningsmetoder, 
boken som läromedel, lärstilar samt elevers resultat över tid.

3.1 Matematik inom och utom skolan
Vad är egentligen matematik och varför är det så viktigt att eleverna får kunskaper om detta? 
Matematik finns ständigt runt omkring oss och är en av de äldsta vetenskaperna som man 
känner till. Vi behöver matematik för att klara vårt dagliga liv såväl i yrkeslivet som privat. 
Swetz (2006, s.117) menar att matematik är en nödvändig aktivitet som bestäms av vår 
existens och således svarar mot de behov som människan har såsom materiella och 
interkulturella. Dessa är i ständig förändring och matematikens karaktär förändras för att 
kunna bemöta dess syfte. Det vill säga att matematiken bör ses som ett kunnande i ständig 
utveckling för att möta de förutsättningar som samhället kräver. Eleverna behöver således få 
sådana kunskaper som gör det möjligt för dem att möta vardagen efter avslutade studier. De 
behöver det för att kritiskt kunna granska all den information som varje människa får 
dagligen. Att kunna tolka och värdera denna information är något som vi som pedagoger 
skall ge eleverna kunskap om. Detta enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 1994, s.12). 

I skolans värld har matematiken länge setts som ett rent nyttoämne. Det går att se tydliga 
skillnader på hur kursplanernas upplägg sett ut sedan den första gemensamma läro- och 
kursplanen för grundskolan kom 1962, Lgr 62, tills idag. I Lgr 62 låg fokus på mestadels 
rena räkneoperationer i de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och 
division. Eleverna skulle dock även få kunskaper i algebra och geometri. Den läroplan som 
följde Lgr 62 har mer likhet med den som är aktuell idag. I läroplanen för grundskolan 1980, 
Lgr 80, flyttades fokus från att enbart utföra räkneoperationer till att ge eleverna mer 
begreppsförklaringar och begreppens förankringar till praktiska situationer. Idag ligger 
fokus inte på att endast komma fram till rätt svar utan på den process som krävs för att 
komma dit. Elevernas förståelse för det de genomför anses vara det viktigaste. De skall 
kunna kommunicera och argumentera inom olika matematiska problemområden. Detta för 
att få en vidare insikt och kunna tolka och värdera denna kunskap tillsammans med andra 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.19).

Omvärlden är i ständig förändring och en kontinuerlig kompetensutveckling är därför av 
största vikt hos de pedagoger som skall undervisa i skolan inte minst inom 
matematikområdet. Detta kan kopplas till att den kompetens som varje lärare har, avspeglar 
sig direkt på vad den enskilde eleven bereds med för kunskaper (Magne 1998, s.138).

3.1.1 Läroplanen
Undervisningen kan inte utformas på samma sätt överallt för att tillgodose alla elevers olika 
behov. Det gäller såväl planeringen för ämnet i stort som de enskilda lektionsplaneringarna. 
Detta ger läroplanen belägg för nedan: 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 
inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall 
fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar. Det finns också olika vägar att 
nå målen. Skolan har ett särkilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
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nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 
1994, s.6).
 . 

Detta tolkar vi så att det inom ramen för vår profession ligger att se till att varje enskild 
individ skall, efter dennes förmåga, ha en möjlighet att nå de mål som är utsatta. Det vill 
säga att vi skall möta eleverna på så vis att de har en möjlighet att förstå, utvecklas och nå 
målen. Det är även så att de elever som har lätt för att lära skall få sin chans till 
vidareutveckling. Resurserna och undervisningen skall utformas efter de behov som finns på 
varje enskild enhet. 

3.1.2 Kursplanen
Kursplanen för grundskolan säger vad det gäller matematikämnet att eleverna skall få 
möjlighet att känna glädje i att lösa problem och samtidigt förstå nyttan med att göra det. De 
skall även kommunicera matematik i verklighetsförankrade och meningsfulla situationer för 
att själva kunna söka förståelse och lösningar på varierande problemställningar (Skolverket, 
2000, s.26).  

3.2 Motivation / motivation för elever
Ordet ”motivation” kan kopplas till latinets movere, vilket betyder att röra sig. Det vill säga 
de processer vilka krafter som genererar dennes beteende med energi och riktning. Den 
grekiske filosofen Epikuros idéer, hedonismen, innebär människans strävan efter att undvika 
olust och söka efter lust (Stensmo, 1997, s.87). Motivation är dock ett svårdefinierbart 
begrepp som genom tid har haft många olika förklaringar. Idag ses det som ett mycket 
komplext och multidimensionellt fenomen vilket refererar till många olika begrepp såsom 
behov, intresse, drift, inre och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, attityder, 
värden och förväntningar (Giota, 2006, s.95). Dagens motivationsforskning
visar att hur eleverna utvecklas och lär påverkas av hur de i skolan uppfattar olika 
lärandesituationer  vilka sedan bestämmer hur motivationen gentemot skolarbetet blir 
(Giota, 2002, s.284). Att som lärare ha god insikt i detta faktum är mycket viktigt. Det 
handlar således om att både ta hänsyn till elevernas erfarenheter och det som händer i 
klassrummet. Att enbart undvika ineffektivitet för att eleverna skall prestera så mycket som 
möjligt kan däremot få motsatt effekt. En bra blandning mellan elevernas egna mål och de 
lärandemål som finns för skolan är att föredra (ibid). 

Lusten och glädjen uppstår i känslan av att lyckas med någonting vilket i sig är starkt 
motiverande och omvänt, elever som möter ständiga misslyckanden i skolarbetet, inte minst i 
matematik, förlorar raskt motivation och lust att lära (Skolverket 2003, s.26). 

Så skriver skolverket efter genomförd kvalitetsgranskning av matematikundervisningen 
2003. Undersökningen visar genom de intervjuer som gjorts med elever att för få positiva 
utmaningar erbjöds dem i de uppgifter de fick i matematik. Även repetitionsuppgifter från 
tidigare skolår var något som eleverna uppfattade som enahanda vilket gjorde att 
motivationen brast. Ahlstöm (2006, s179) menar att detta kan motverkas genom att bereda 
eleverna med uppgifter som de får arbeta med under en längre tid. Detta bland annat för att 
komma ifrån det monotona arbetssättet som ofta föreligger där eleverna endast är ute efter 
att snabbt få fram ett svar och komma vidare. Genom att de får utmaningar av vidare art kan 
både arbetssättet och dess ensidiga inriktning förändras. Motivationen kan i många fall 
härledas till hur mycket lärarens förväntningar på den enskilde eleven spelar in. Elevernas 
egen uppfattning om sig själva kopplas till lärarens förväntningar och de presterar sedan 
därefter. Formandet av prestationen blir då ett samspel mellan eleven och läraren där den 
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senare har stor inverkan på hur motiverad eleven blir i det aktuella ämnet (Stensmo, 1997, 
s.101).  

Det finns mycket forskning kring begreppet motivation och i det här fallet elevers 
motivation men något som samtliga motivationsforskare idag är överens om är att elevernas 
motivation grundar sig på deras egna mål med att gå i skolan, nutida som framtida (Giota, 
2002, s.288).

3.2.1 Inre motivation / inre motivation för elever
Inre motivation kan beskrivas som en människas behov, känslor och resurser vilka finns 
inom denna och skall tillfredsställas och utvecklas. Detta är en strävan efter 
självförverkligande för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Det vill säga att 
genom de brister som finns i vårt liv och sökandet efter ett mer behagligt liv gör att vi hela 
tiden söker oss mot ny kunskap som underlättar och gör vår tillvaro mer behaglig. Detta 
enligt Maslows behovshierarki (Imsen, 2000, s.37). 

Ett hinder för att nå elevens inre värld och egen motivation kan ha att göra med vilket 
förhållningssätt de vuxna har gentemot eleverna i skolan. För att uppnå detta måste läraren 
först reflektera över hur de själva agerar i skolmiljön och vilka krav de ställer på eleverna. 
Som pedagog måste man konkretisera de krav och förväntningar man har på varje enskild 
elev för att de skall uppnå inre motivation. Inser inte eleverna syftet med de som de skall 
lära utan att det enbart är yttre faktorer, såsom yttre motivation (se vidare under nästa 
rubrik), som spelar in så visar forskning på att eleverna kan tappa motivationen till att lära i 
skolan (Giota, 2002, s.284). 

För att vara en del i elevernas inre värld gäller det att man som pedagog ser det hela ur 
elevernas synvinkel. Det vill säga att se det ur ett större tidsperspektiv än vad man gör 
vanligtvis som vuxen. Barn i skolår 4-6  lever i ett här-och-nu perspektiv och har oftast inte 
så långt framskridna planer för sitt liv. Deras inre motivation är mer kopplat det behov de 
har inom en överskådlig framtid såsom att vara duktiga i skolan. Den inre motivationen för 
eleverna innefattar även andra basala saker såsom kompisar  och annat utanför skolan. Det 
krävs då av läraren att denne ser sina elever som enskilda individer, inte enbart skolelever, 
med egna förväntningar och mål och allt vad detta kan medföra när det gäller glädjeämnen, 
frustrationer och förväntningar. Detta för att möta varje elev på dennes nivå (Giota, 2002, 
s.285). 

När eleverna är inriktade på att de är i skolan för att lära enligt de mål som de själva satt upp 
och samtidigt utvecklar nya färdigheter, förbättrar egna kompetenser samt får förståelse och 
insikt så anses de vara inre motiverade och sträva efter lärandemål. Detta i motsats till 
prestationsmål där det är yttre motivation som styr (se vidare under nästkommande rubrik) 
(Giota, 2002, s.291).

3.2.2 Yttre motivation / yttre motivation för elever
Vid yttre motivation finns målen i miljön kring oss. Detta kopplas ofta till Skinners 
behavioristiska teori där belöningar och bestraffningar är de centrala delarna. Händelser eller 
objekt som finns i miljön fungerar som förstärkare antingen genom att det tillkommer någon 
positiv belöning vid ett visst beteende tillika negativ förstärkning vid sådant beteende 
(Imsen, 2000, s.74). 
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En faktor som påverkar elevernas motivation i skolan är hur återkopplingen ser ut från lärare 
till elev när det gäller att ge eleverna besked om huruvida de klarat de uppgifter de är ålagda 
att utföra samt bedömningen av dessa. Det här är en yttre faktor som berör elevernas yttre 
motivation. Den är inte desto mindre viktig för det utan har klara kopplingar till hur eleven 
kan fortsätta mot uppsatta mål. Återkopplingen kan även påverka elevens egen syn på 
dennes kompetens och därmed gynna motivationen hos eleven.

Bedömningskriterierna bör vara av den art att varje enskild elev bedöms enskilt och inte i 
jämförelse med andra för en positiv yttre motivation. Då är det lättare för eleven att själv se 
närliggande mål, snarare än att konkurrera med sina klasskamrater om högsta betyget eller 
andra belöningar och strävan efter prestationsmål (Giota, 2002, s.298). Prestationsmål är, till 
skillnad från lärandemål, när eleven enbart lär i skolan för att uppfylla omgivningens krav 
såsom lärare och föräldrar samt att känna social status. Prestationsmål förknippas nästan 
uteslutande med lägre prestationer inom skolan och bör därför försöka att undvikas. Detta 
kan dock ses som märkligt då, det i forskning framkommer att, det endast är de duktiga 
eleverna rent kunskapsmässigt, vilka kan hävda sig mot kamrater och uppnå de kriterier för 
lärande som finns som når framgång genom yttre motivation. (Giota, 2002, s.291).
 
3.3 Vad är kunskap 
Kunskap som begrepp har inte varit uppmärksammat i någon större utsträckning förrän i 
läroplanen 1994. Det var då Gustavsson (2002, s.23) myntade de fyra F:en fakta, förståelse, 
förtrogenhet och färdighet. 

 Faktakunskap där information, konventioner och regler spelar en central roll utan att 
för den skull göra någon skillnad på ytlig kunskap och djup kunskap eller hur man på 
olika sätt förstår ett visst fenomen.

 Förståelsekunskap där tonvikten ligger på att förstå innebörden i ett fenomen.
 Färdighetskunskap som insikt hur något skall utföras och kunna genomföra detta.
 Förtrogenhetskunskap som behövs i bedömningar och som finns hos individen som 

bakgrundskunskap.

Gustavsson menar vidare att kunskapen är bunden till olika verksamheter likväl som till 
politiska och etiska aspekter. Människan lever i en verklighet som påverkas av mänskliga 
beteenden och hänsyn måste alltså tas till hur de olika sociokulturella faktorerna inverkar på 
hur kunskap bildas. Detta för att utveckla förståelse för och användandet av de idéer som är 
väsentliga inom matematikområdet i de kulturella och sociala sammanhang vi lever 
(Gustavsson 2002, s.71).

3.4 Vad är lärande
Lärande är när det sker en förändring av något såsom attityder, beteenden och begrepp. 
Människan har en förmåga att lära sig och framförallt att lära sig att lära. Detta är inte något 
som är självklart för alla utan eleverna behöver ofta hjälp med just det. Hur man tänker och 
lär kallas metalärande och detta kan påverkas av känslor som kan finnas med under 
lärprocessen (konfluent lärande).  Elevens lärprocess styrs av kontinuerliga återkopplingar 
vilka den får från omvärlden och sig själv (Stensmo, 1997, s.120). Det finns mycket som 
påverkar lärandet. Eleverna kan beredas med hur mycket kunskaper som helst men om det 
sker ett lärande hos den enskilde individen beror oftast på om det konfluenta lärandet 
sammanflödar och strävar mot det mål som var tänkt. Enligt Magne (1998, s.138) kan det 
tilltänkta lärandet påverkas av bland annat frekvent byte av lärare, skolfrånvaro, flytt mellan 
skolor, informationsbrist mellan årskurserna och flytt mellan klasser. 
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Enligt Säljö (2000, s.155) så är lärandet i skolan verksamhetens mål och de processer som 
sker tas ofta ur sitt sammanhang för att passa syftet. Det vill säga nå upp till de mål som 
skolan bestämt för den specifika undervisningen. Verksamheten i skolan går till stor del ut 
på att ge eleverna olika färdigheter vilka eleverna har liten erfarenhet av sedan tidigare. 
Detta menar Säljö grundas inte nödvändigtvis från de sociokulturella miljöer som eleverna 
är vana vid utan färdigheter och begrepp förmedlas uppifrån. Det här kan av många elever 
uppfattas som abstraktioner och pedagogen måste vara medveten om att denna typ av 
lärande inte passar alla individer, vilka kan ha svårt att anpassa sig, som då måste få en 
annan typ av undervisning för att ett lärande skall kunna ske.

3.5 Lärarens roll
Läraren har en mycket viktig roll i skolan då det gäller att stimulera och motivera sina 
elever. Eleverna är i behov av en vuxen som kan organisera och leda deras aktiva deltagande 
för att eleverna skall nå ökad förståelse och även hjälpa denne med att utveckla sina tankar 
(Ahlström, 2006, s.16). Detta i enlighet med Vygotskijs sociokulturella perspektiv, se vidare 
under teoretiskt förhållningssätt. När det gäller matematikundervisningen så bör man som 
lärare kunna ge eleverna bakgrund, koppla till sammanhang och förklara syftet med 
undervisningen. Läraren bör dessutom ha insikt i den enskilde elevens tankar om matematik. 
Detta för att förbättra inlärningssituationen för eleven (Holmquist, 2006, s.111). 

Genom skolornas nya styrsystem där det största ansvaret numer ligger på lokal nivå i stället 
för, som tidigare, nationell nivå har ett större ansvar lagts på den enskilde pedagogen. Detta 
medför att det är pedagogens tolkningar om vilka kunskaper som eleverna skall beredas med 
som gäller. Det finns dock oftast lokala planer för hur målen i kursplanen skall tolkas. Detta 
medför att det kan skilja på vilken undervisning och vilka kunskaper en elev får beroende på 
var i landet eleven bor (Ahlström, 2006, s.8). För att varje pedagog skall få den kunskap som 
krävs för att genomföra en god undervisning krävs kontinuerlig kompetensutveckling. 
Ansvaret för detta ligger på rektor, vilken har det pedagogiska ansvaret på varje enskild 
enhet.

3.6 Undervisningsmetoder
Vilka undervisningsmetoder som används i skolan påverkar elevernas lärande. Eleverna har 
ett behov av att förstå för att känna lust inom det ämne som är aktuellt. De behöver känna att 
de erövrat tillräckligt med kunskap för att få en grund som de sedan bygger vidare på och då 
stärker sin självtillit (Skolverket, 2003, s.26). Skolverket menar vidare att uppgifterna skall 
ligga i nivå med det som är i fas för den enskilde elevens förmåga och då främjas 
motivationen för fortsatt lärande. Om inte detta sker kan eleverna få svårighet med att 
befästa de begrepp som är nödvändiga för fortsatt lärande (Malmer, 2002, s.30). 
Undervisningen måste utgå från elevernas verklighet och sedan anpassas efter de 
förutsättningar som de har. För att kunna lägga undervisningen på rätt nivå behöver läraren 
ha insikt i de olika inlärningsnivåer inom matematikområdet som eleverna har. Enligt 
Malmer (2002, s.31) finns det sex olika nivåer där det går ifrån att tänka och tala till att göra 
och pröva. Sedan följer fasen där uppgiften synliggörs för att kunna förstå och formulera de 
symboler som krävs för uppgiften. Detta för att använda rätt tillämpningsmetod för den 
aktuella uppgiften och göra den kommunicerbar och även se kopplingar till andra 
sammanhang. 

Elever som upplever att uppgifternas svårighetsgrad ligger i nivå med förmågan inom 
problemlösning i matematik har blivit sporrade att efter lösta uppgifter fortsätta med nya 
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problemlösningar vilka de själva, många gånger, letar upp. Uppgifternas innehåll är även det 
av största intresse för elevernas motivation. Har inte eleverna intresse för innehållet 
fokuserar de enbart på själva görandet för att nå fram till det resultat som läraren vill ha och 
de finner då ofta arbetet meningslöst och obegripligt. Eleverna behöver för att förstå den 
abstrakta matematiken konkreta upplevelser och sedan tillämpa dessa praktiskt (Skolverket, 
2003, s.26-29). 

En varierad undervisning där det förekommer variation och flexibilitet är av största vikt för 
att tillgodose elevernas varierande inlärningsstilar. Problem och uppgifter bör diskuteras så 
att olika lösningsstrategier lyfts och värderas mot varandra. Denna typ av undervisning kan 
både ske i stor grupp där alla är involverade eller i smågrupper där eleverna själva diskuterar 
(Skolverket, 2003, s.30). Allas deltagande i grupparbeten är viktigt. Detta kräver dock av 
den enskilde läraren att denne har goda kunskaper i hur ett arbete av denna art genomförs för 
att lärande skall ske hos varje elev. Det vill säga att läraren måste se till varje elev och ha 
god insikt i vilken roll eleven spelar i gruppen. Komplementära uppgifter där varje enskilt 
bidrag lämnas in tillsammans eller konjunktiva uppgifter där alla elevers deltagande för att 
en lösning skall komma till är att föredra. På så vis är det lättare för pedagogen att ha en 
överblick över varje enskild elev (Granström, 2006, s.22).

3.7 Boken som läromedel
Monica Johansson (2006, s. 6) fastslår i sin avhandling att läroboken i matematik dominerar 
i klassrummen. Detta menar hon kan vara ett problem eftersom böckerna inte är en garanti 
för att kursplanerna följs. Det finns ändå utrymme för lärarna att ta upp delar av 
matematiken som de upptäcker inte finns med i läroböckerna, samt att lärarna använder 
annat relevant material under lektionerna.

En aspekt att se upp med beträffande läroboken, menar Johansson (2006, s. 7), är att den är 
skriven av författare som har för avsikt att producera en bra och fungerande matematikbok, 
men att det också ligger ett förlag bakom för att få boken färdig. Krafterna bakom boken kan 
därför sägas vara både pedagogiska och ekonomiska.

I läroböckerna finns det vissa traditionella utbildningsfilosofier som till exempel att det är 
vanligt att övningarna är graderade efter svårighetsgrad. Det kan ses som ett led i tanken om 
individanpassning som finns i den nuvarande läroplanen. Problemet med det här är i 
ickehomogena grupper där varje individ ska kunna arbeta utefter sin studiegång och sina 
behov (Johansson, 2006, s.7). Det är möjligt att lärarna då ser läroboken som en lösning på 
det här problemet.

3.8 Lärstilar
Elevernas lärstilar varierar vilket innebär att vissa lär genom att läsa, andra genom att lyssna 
och andra genom att göra och känna. Detta kan förklaras med vilken hjärnhalva som är den 
dominanta hos varje enskild individ. Är den högra hjärnhalvan den dominerande så lär 
eleverna bäst genom rörelseövningar i samarbete med andra. Är det däremot den vänstra 
som dominerar så lär de bäst genom auditiv (via hörsel) och visuell (via syn) information. 
Den undervisning som förekommer i skolan idag, vilken har sin utgångspunkt i läroplanen 
domineras av arbete som gynnar de elever vilka har en vänsterdominerande hjärnhalva 
(Stensmo, 1997, s.183).
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Genom att använda sig av andra undervisningsmetoder än de traditionella leder till att 
elevernas olika inlärningsstilar blir tillgodosedda och eleverna finner matematiken mer 
intressant och skapar då en förståelse av varför de skall lära sig olika moment. Fokus 
hamnar inte enbart på själva görandet utan de får en klarare syn på behovet av att lära sig det 
aktuella ämnet. Ett mer lustfyllt lärande ökar deras motivation och detta är av största vikt 
(Skolverket, 2003, s.29).

Enligt Åkman (2002, s.17) är användandet av konstens olika genrer ett bra sätt att ge 
eleverna ökad förståelse inom matematiken. De nya verktyg som detta medför, breddar 
elevernas insikter när det gäller matematikområdet och ger alla elever andra infallsvinklar än 
de traditionella. Genom de estetiska uttrycksformerna såsom, musik, bild, och drama får de 
elever som har sina starka sidor i de kinestetiska, visuella och auditiva områdena fler 
möjligheter att uttrycka sig. 

3.9 Elevers resultat över tid
Elevernas resultat i matematik har sjunkit. Detta visar de nationella proven i matematik som 
genomfördes 2003. De kan jämföras med den nationella utvärderingen som gjordes 1992 
vilka hade likvärdiga uppgifter. Resultatet hade sjunkit med en poäng vilket kanske inte ses 
som så alarmerande men det är dock ett sämre resultat. De lågpresterande elevernas resultat 
var dock något bättre medan de högpresterande hade försämrat sina resultat (Myndigheten 
för skolutveckling, 2007, s.14). En klar koppling kan härmed ses till den ämnesrapport som 
skolverket genomförde 2005 i vilken de forskare som analyserade resultaten kom fram till 
att de högpresterande eleverna inte får det stöd de behöver för att utvecklas och därmed 
känner sig understimulerade (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.21). Det kan vara så 
att den kapacitet de högpresterande eleverna besitter överskattas. Det vill säga att deras 
begåvning inte är det primära utan motivationen måste vara det grundläggande för att ett 
lärande skall infinna sig (Magne, 1998, s.149). 

3.10 Sammanfattning av bakgrund
Sammanfattningsvis har vi i avsnittet om bakgrund beskrivit vad aktuell forskning säger 
inom området motivation till matematik. Vi har tagit upp orsaker till varför det är viktigt för 
eleverna att få kunskap om matematik för att bli självständiga individer och kunna möta 
vardagen efter avslutade studier. Detta är även något som kursplanen i matematik säger att 
varje elev skall få med sig. Genom utmaningar som ligger i nivå med vad eleven klarar av 
och en varierad undervisning kan motivationen till matematik höjas. Likaså att uppgifterna 
har ett innehåll som eleverna finner intressant och kan relatera till är viktigt för 
motivationen. 

Idag ligger fokus på själva processen att komma fram till ett svar och inte som tidigare där 
tyngdpunkten låg på ett rätt svar när det gäller matematikundervisningen. Elevernas 
förståelse och att kunna kommunicera och argumentera matematiska problem tillsammans 
med andra är det som ses som viktigast. Viktigt här är att man som pedagog tar hänsyn till 
det som läroplanen säger, att elevernas olika förutsättningar tas i akt och att det finns olika 
vägar för varje elev att nå de utsatta mål som finns för att vidareutvecklas.

Läraren har en viktig roll som motivatör och då för att förstärka elevernas tro på sitt eget 
kunnande bekräfta och berömma eleverna när de gör något bra och har klarat av en uppgift. 
Läraren har som en av sina viktigaste uppgifter att skapa en god lärandemiljö där alla är 
deltagande och får en möjlighet att vidareutvecklas. Då det till syvende om sist är den 
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enskilde lärarens ansvar vad varje elev får med sig för kunskaper är det viktigt att ta hänsyn 
till den sociokulturella bakgrund som eleverna har för att det skall kunna ske ett lärande. 
Lärande i form av förändring hos varje elev av attityder, beteende och begrepp för att de 
skall kunna leva ett så behagligt liv som möjligt. 

En reflektion gällande bakgrundskapitlets olika delar grundar sig i att de högpresterande 
elevernas resultat i Sverige har sjunkit när det gäller matematik. Magne (1998, s.149) menar 
att det är motivationen som försvunnit hos dessa elever. Är det då så att det brister i den yttre 
motivationen hos dessa elever? Har de inte fått tillräckligt med belöning i form av 
bekräftelse när de klarat sina ålagda uppgifter? Giota (2002, s.291) menar att det endast är 
de kunskapsstarka eleverna som gynnas av denna form av yttre motivation. Det kan även 
vara så att den inre motivationen saknas. Det vill säga att de högpresterande eleverna inte får 
tillräckligt med uppgifter efter sin kunskapsnivå så att motivationen på så vis avtrubbas. 
Kursplanen i matematik säger att: 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 
aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller 
alla elever såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar 
(Skolverket, 2000, s.28)

Ovanstående uttrycker klart och tydligt att alla elever, oavsett vilka förkunskaper eller 
begåvning de har skall ha samma möjlighet till en god matematikundervisning som 
leder till ett aktivt eget utövande av matematik. Då det enligt Säljö (2000, s.155) är så 
att lärandet i skolan är verksamhetens mål och att det är upp till den enskilde 
pedagogen att se till att alla elever når dit. Det är förvisso så att det yttersta ansvaret 
åligger skolledaren men till sist så brukar ändå ansvaret för den undervisning som 
föregår i klassrummet ligga hos läraren. Det är alltså upp till läraren att bereda 
eleverna med en såpass varierad undervisning så att alla elever har en möjlighet att nå 
upp till målen och även vidareutvecklas efter sin förmåga och lärstil (Skolverket, 
2003, s.29). Så det faktum att läraren måste vara aktiv och en god motivatör som 
bereder sina elever med en varierad undervisning efter dennes nivå blir allt tydligare. 
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4. Teoretiskt förhållningssätt
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för det förhållningssätt som ligger till grund för 
vår undersökning. Det kommer att presenteras under två rubriker i form av sociokulturellt 
perspektiv och pragmatism.

4.1 Det sociokulturella perspektivet
De teoretiska utgångspunkter som vi valt att utgå ifrån grundar sig först och främst på 
Vygotskijs sociokulturella teori där man ser på individen som ett kreativt subjekt i den 
läroprocess i vilken den ingår. Det behövs ett estetiskt synsätt där individen skapar sina 
föreställningar om omvärlden för att bli medveten (Vygotskij, 1995, s.10). Vygotskij (1896-
1934) ansåg även att genom att utgå från där varje individ, elev i det här fallet, befinner sig 
och utifrån det kunna få eleven att själv arbeta sig vidare, den proximala utvecklingszonen 
(Dale, 1998, s.43). Detta för att eleven skall få en känsla att på egen hand vara kapabel att 
lösa problem och uppgifter och på så vis skapa ett medvetande om hur det förhåller sig och 
att få känna att de klarar av det. Det nya lärostoff som presenteras för eleverna skall ha en 
svårighetsgrad som ligger lite över elevens nuvarande nivå. Lärande och utveckling fås när 
de nya utmaningar som eleverna ställs inför känns överkomliga (Özerk, 1998, s.94).
Ovanstående kan sammanfattas med att den intellektuella utvecklingen som sker hos en 
individ samt att tänkandet utgår från sociala aktiviteter. Det vill säga att utvecklingen går 
från ett tillstånd där eleven till en början löser uppgifter tillsammans med andra till att sedan 
individuellt kunna lösa dem (Imsen, 2000, s.184). 

För lärande och utveckling i det sociokulturella perspektivet spelar kommunikationen en stor 
roll. För delaktighet i kunskaper och färdigheter som eleven behöver för sin 
vidareutveckling blir de kommunikativa processerna centrala. Samspelet med andra är 
viktigt och de erfarenheter som det medför likaså (Säljö, 2000, s.37). Det är dock inte enbart 
kommunikation som behövs utan även praktiska inslag med konkret material. Enligt 
Vygotskij ger användandet av redskap i undervisningen av eleverna dem en chans att få ett 
utökat och genuint lärande (Davidsson, 1999, s.61).

Vygotskij (1995, s.13) delar in hjärnans sätt att agera kreativt i två delar. Den ena delen är 
den återskapande där vi reproducerar det vi känner till och kan sedan innan. Den andra är 
den kreativa delen som man kan säga för mänskligheten framåt och samtidigt förändrar 
nutiden. För att koppla detta till undervisning inom skolan så ses den som en viktig drivkraft 
i elevens utveckling och vidgar dennes potential i samspel med den kultur som eleven är 
delaktig i (Thurman-Moe, 1998, s.132). 

4.2 Pragmatism
Dewey (1859-1952) var en pragmatiker vars pedagogik hade sin utgångspunkt där den 
enskilde individens utveckling sker i ett samspel med sin omvärld. När det gäller 
matematikämnet ansåg Dewey att eleverna lär sig via handling (”learning by doing”). 
Aktiviteter såsom problemlösning skulle anknyta till elevernas intressen och läggning vilket 
innebär att utvecklas i interaktion med sin omgivning. Dewey menar vidare att för att 
elevernas intresse ska vidhållas krävs det av pedagogen att denna motiverar och inspirerar 
eleven till vidareutveckling i samspel med dennes omvärld. Skolan måste alltså föras närmre 
samhället vilket elevens kunskaper ämnar syfta emot (Dewey, 1980, s.11). 
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Dewey såg att lärande sker när elevens intressen tillvaratas tillsammans med ett aktivt 
bearbetande av den omvärld eleven lever i. Lärostoffet skall alltså inte vara av överordnad 
betydelse och således kan man som pedagog inte enbart se till vad läroplanen säger om vilka 
kunskaper varje enskild elev skall få. Det är växelspelet mellan de krav som läroplanen 
anger när det gäller kunskaper, värderingar och färdigheter och elevens omvärld som gör att 
ny erfarenhet känns meningsfull för eleven (Dewey, 1980, s.99).
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5.0 Metod och genomförande
Under denna rubrik följer förklaring till valet av vetenskaplig forskningsmetod, hur vi 
genomförde undersökningen samt analysen av det insamlade materialet. Även frågor om 
etik, tillförlitlighet och giltighet kommer att belysas här.

5.1 Metod, inriktning och ansats
Den metod som använts i den här studien är kvalitativ. Detta valdes för att syftet med 
studien var att undersöka respondenternas upplevelser till skillnad från en kvantitativ 
undersökning där forskaren söker mer mätbara resultat som kan jämföras statistiskt (Patel, 
Davidsson, 2003, s.29). Undersökningen har haft en hermeneutisk inriktning där vi valde att 
fenomenologiskt undersöka hur pedagogerna motiverar eleverna i matematikämnet. 
Innebörden med fenomenologi är att finna de gemensamma  dragen hos respondenterna, 
alltså de likheter som binder dem samman (Davidsson, 2006, s.58). Hermeneutiken innebär 
att förstå, dels genom vår förmåga till att tänka och även att ha tankar om våra egna tankar 
(Thurén, 2004, s.94). Den är således humanistisk i sin inriktning vilket innebär att det ges 
utrymme för logiskt tänkande och personliga tolkningar. Man måste vara vaksam på att då 
tolkningar, av enskilda individer, ligger till grund för en undersökning kan tillförlitligheten 
ifrågasättas. Svaren kan inte ses som en absolut sanning, vilket förvisso inte krävs av en 
kvalitativ studie (Thurén, 2004, s.94).

5.2 Self report
Det redskap som vi valde att använda oss av i denna undersökning var self report. En self 
report är ett kvalitativt redskap som fungerar så att en person får ett fåtal frågeställningar att 
besvara. Dessa frågor skall vara så ställda att personens erfarenheter, upplevelser och 
uppfattningar om ett visst fenomen är det som svaren skall bygga på. Respondenten får 
sedan tid på sig att i lugn och ro svara så utförligt den kan på frågorna (Davidsson, 2006, 
s.55).  Med detta redskap får pedagogen tillfälle att i egen takt tänka och skriva ner sitt svar. 

Vi valde således bort den kvantitativa enkätmetoden då vi inte fann själva undersökningen 
mätbar på det sätt vi önskade. Det vill säga att vi var mer intresserade av hur pedagogerna 
arbetar med att motivera eleverna än antalet elever som inte når målen eller dylika frågor. I 
ett annat sammanhang kan dock detta redskap vara absolut nödvändigt. Vid stora 
undersökningar, det vill säga undersökningar med ett stort antal respondenter är det ofta 
enkät som svarar bäst mot syftet vilket innebär att kvantifierbar fakta behandlas statistiskt 
och därefter dras generella slutsatser (Thurén, 2004, s.17).  Även mindre undersökningar där 
avsikten är att få reda på hur många som tycker si eller så kan en enkät vara ett bra 
alternativ.

Det som kan ses som en svårighet med en Self report är att frågeställningen måste vara 
mycket genomtänkt och tydlig då det inte går att ställa följdfrågor vilket är möjligt i en 
intervjusituation. Respondenterna har även ett ansvar att svara så utförligt de kan för att 
analysen av svaren skall bli rättvisande. Detta kräver att de är motiverade och intresserade 
av att besvara frågorna (Davidsson, 2006, s.55). Svårigheter kan det även bli med att lärarna 
ger ”färdiga” svar från kursplaner och läroplan, men det är ett bekymmer som även andra 
redskap har som t.ex. intervjuer och fokusgrupper (Davidsson, 2006, 53). För att undvika 
detta kan man som forskare använda sig av mer än ett redskap. I vårt fall kunde det ha varit 
att följa upp den self report vi gjort med en observation av respondenterna.  Dessa kunde då 
ha haft inslag av en etnografisk forskningsansats, det vill säga att man följer upp
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observationen med fältintervjufrågor, alltså frågor under själva obserationen (Dovemark, 
2006, s.116). Detta är dock något som tar betydligt längre tid än den tid som vi hade till vårt 
förfogande för den här undersökningen.

Vid analysarbetet av en self report redovisas först den relativa strukturen. Det vill säga att 
man redovisar varje enskild respondents upplevelser och tankar i form av en berättelse. Efter 
detta följer den generella strukturen där gemensamma synsätt av respondenternas svar 
belyses (Davidsson, 2006, s.59). 

5.3 Urval
Den yrkeskategori vi valde för vår undersökning är pedagoger som undervisar i ämnet 
matematik i grundskolan. De arbetar företrädelsevis med elever i år 4-6 på fyra olika skolor 
av varierande storlek placerade i Västra Götaland. Detta för att eventuellt få en vidare syn på 
hur pedagogerna uppfattar att de arbetar med elevernas motivation när det gäller 
matematikämnet och även för att få in tillräckligt med underlag för att kunna genomföra 
undersökningen. De pedagoger som tillfrågades var sedan innan kända av oss då vi antingen 
arbetar på skolan i fråga eller gjort vår verksamhetsförlagda utbildning på den. Valet av 
skolor var således ett bekvämlighetsurval då vi hade kännedom om de tilltänkta skolorna. På 
dessa skolor valdes sedan 14 pedagoger ut strategiskt. En av dessa var pedagogen som 
utförde förstudien. Nio besvarade self reporten och fyra avstod att svara och utgör det 
externa bortfallet i studien. Orsaken till bortfallet var i de flesta fall brist på tid.

5.4 Insamling av data och frågeformulering
Efter urvalet var gjort lämnades den self report ut till en pedagog som var tilltänkt för 
provstudien. Denne person fick tid på sig att svara på frågorna vilka sedan analyserades av 
oss. Då vi fann att pedagogen svarat på det vi eftersökte, det vill säga att pedagogen 
uppfattat frågorna på rätt sätt, kunde vi lämna ut self reporten till de utvalda respondenterna 
tillsammans med ett missivbrev (se bilaga 1). Missivbrevet innehöll information om själva 
reporten, de forskningsetiska principerna och vart de kunde vända sig vid eventuella 
funderingar. Dessa delades ut personligen till respondenterna. Insamlandet gjordes även det 
personligen. Frågorna på self reporten (se bilaga 2) var formulerade efter det syfte vi valt 
och såg ut enligt följande:

 Vad är lärande och kunskap i matematik för dig? (7/9)

  Hur arbetar du för att alla elever skall behålla sitt intresse för matematik? (Berätta 
gärna både om elever som har lätt för att ta till sig matematiska begrepp liksom de 
som har lite svårare). (9/9)

 Finns det någon skillnad på hur du arbetar med eleverna och hur du skulle vilja 
arbeta med dem? Skriv gärna varför du inte arbetar som du vill om så är fallet och 
vad som skulle kunna göra det möjligt. (8/9)

 Vilken typ av lärobok använder du? Finner du att den följer kursplanerna och lever 
upp till dess mål? Vad tycker du är positivt respektive negativt med läroböcker och 
vad tror du att dina elever tycker om den boken? (9/9)

 När tror du att dina elever lär sig bäst och är som mest motiverade? Dvs. vilken 
undervisnings/arbetsmetod passar dem bäst och varför? (9/9)
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Siffrorna inom parentes anger hur många som har besvarat respektive fråga. Skillnaden visar 
på det interna bortfallet. 

5.5 Analysarbete
Vi gjorde en fenomenologisk analys av det insamlade materialet som baserades på hur 
pedagogerna upplevde de olika fenomen som var ämnat för undersökningen. Detta uteslöt då 
den mer konkreta innehållsanalysen som berättar hur något förhåller sig.  För vårt syfte 
passade den här analysmetoden bra på grund av att vi eftersökte hur pedagogerna upplever 
att de arbetar med eleverna för att sedan få fram fenomenets likheter det vill säga det 
gemensamma i respondenternas texter (Davidsson, 2006, s.58).

Analysen tog sin början med att allt insamlat material lästes igenom och materialet gjordes 
begripligt och samstämmigt med syftet för studien för att få fram vad som var 
meningsbärande i varje respondents text. Efter det gjorde vi uppgifterna kommunicerbara så 
att andra förstår och har en möjlighet att se klara kopplingar mellan det inkomna materialet 
och syftet och även inse vikten av det som undersökts, detta i enlighet med Malmqvist 
(2006, s.97). 

5.6 Etik
Med self reporten följde ett missivbrev där det framkom att undersökningen genomfördes 
konfidentiellt och enbart kom att användas av oss i detta syfte. Undersökningsgruppen fick 
här även vetskap om att det var erfarna lärare i år 4 – år 6 som ingick i studien, syftet och 
vart de kunde vända sig vid eventuella frågor.  Syftet med studien var att få så tillförlitliga 
svar som möjligt. Detta medförde att vi redan innan vi lämnat ut vår undersökning hade 
tillfrågat ett antal pedagoger om de var villiga att deltaga, muntligen berättat syftet med 
studien och kort om vad som gällde för densamma. Detta för att få in så utförliga svar som 
möjligt.

De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) anger i sina forskningsetiska principer är 
följande:

 Informationskravet innebär att man som forskare skall informera deltagaren om 
dennes uppgift i projektet och vad som gäller för individens samverkan. Deltagandet 
är således frivilligt och kan när som helst avbrytas av deltagaren (s.7). Vi har i det 
missivbrev som följde frågorna upplyst respondenten om att deltagandet var frivilligt 
och kunde avbrytas när som helst. Även övergripande information om själva studien 
fanns att tillgå i missivbrevet.

 Samtyckeskravet är som ordet säger. Forskaren skall se till att innan undersökning ha 
uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Om de undersökta är under 
15 år skall samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare (s.9). Som vi skrivit 
ovan så upplyste vi respondenten om att deltagandet var frivilligt och att denne 
kunde avbryta det när som helst.

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om enskilda personer skall vara 
omöjliga för utomstående att identifiera eller komma åt (s.12). Detta har vi uppfyllt 
genom att benämna deltagarna i studien med en bokstav i stället för ett namn. Inga 
namn på skolor eller orter finns heller att utläsa av studien.
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 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats för forskningsändamålet inte 
får användas för andra ändamål än just denna undersökning (s.14). Detta innebär för 
vår studie att vi har använt oss av det insamlade materialet i den aktuella studien och 
kommer efter detta att arkivera materialet. Detta för att studien skall kunna 
kontrolleras i efterhand. Materialet kommer dock endast att vara tillgängligt och 
kunna lämnas ut av oss. 

Dessa fyra krav ansåg vi bli uppfyllda med det missivbrev som medföljde self reporten och 
efterbehandlingen av inkommet material. 

5.7 Tillförlitlighet och giltighet
För att uppnå tillförlitlighet och giltighet i studien har vi vidtagit vissa åtgärder. För 
giltigheten, validiteten, har en förstudie gjorts där en person besvarat den tilltänkta self 
reporten (Patel, Davidsson, 2002, s.100). Detta svar analyserades och det motsvarade syftet 
med studien och fler respondenter kunde få svara på frågeställningarna. När det gäller 
tillförlitligheten var vi noggranna vid formuleringen av frågorna till respondenterna 
(Davidsson, 2006, s.62). Förutom detta så har en vetenskapligt skolad person läst igenom 
frågeställningarna, innan vi lämnade ut self reporten, för att dessa skulle motsvara syftet och 
inte kunde misstolkas av respondenterna och vara kommunicerbara (Kihlström, 2006, 
s.179). Validiteten stärks också av att vi förklarat hela processens gång från hur 
forskningsproblemet uppstått, teoretiskt förhållningssätt, genomförande, analys till hur 
redovisning av resultat gått tillväga (Patel, Davidsson, 2003, s.106).  

I den relativa strukturen har vi varit mycket noggranna med att återge vad varje enskild 
respondent skrivit (Kihlström, 2006, s.180). Detta för att ge studien tillförlitlighet, 
reliabilitet. Även den redovisning av bortfall, både externt och internt, stärker 
tillförlitligheten kan det vara så, att de generella drag som framkommit i resultatet hade 
kunnat vara ett annat om alla respondenter svarat. Resultatet av denna studie är ändå tydlig. 
För att ytterligare stärka reliabiliteten har vi tillsammans studerat den relativa strukturen för 
att hitta de gemensamma drag som sedan redovisades i den generella strukturen. En annan 
viktig aspekt är att det som var avsett för studien verkligen är det som blivit undersökt, 
vilket vi gjort i denna undersökning (Kihlström, 2006, s.179). Vidare får respondenterna god 
tid på sig att svara på frågorna vilket även det förstärker tillförlitligheten (Davidsson, 2006, 
s.56). 
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6.0 Resultat
I detta avsnitt följer redovisning av resultatet där respondenternas upplevelser om hur de 
arbetar med eleverna för att hålla deras motivation uppe när det gäller ämnet matematik. 
Först kommer den relativa strukturen där varje respondents tankar kring self reportens frågor 
presenteras. Sedan följer den generella strukturen där de gemensamma dragen hos 
respondenterna sammanfattas.

6.1 Den relativa strukturen
Lärare A 
Lärare A beskriver lärande och kunskap där skillnaden mellan de båda kan vara hårfin men 
samtidigt mycket stor. Denne menar vidare att elevernas syn på matematikämnet spelar roll. 
Ser de enbart matematiken som ett skolämne utan någon koppling till olika 
användningsområden i verkligheten ger lärandet ingen egentlig kunskap. De fyra ”f-en”, 
fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet har ett samband med vilken kunskap eleven får, 
menar läraren vidare. En elev kan t. ex lära sig ett visst moment tekniskt men kan sedan inte 
tillämpa det i ett sammanhang utanför ramarna. För att kunna tillämpa sig kunskap måste 
man kunna förstå hur och vad man ska använda den.

Lärare A berättar sedan hur denne arbetar för att alla elever skall behålla sitt intresse för 
matematik. Här försöker läraren hitta alla elevers positiva sidor och bygga på dessa. 
Uppmuntran, stöttning och rimliga krav där alla skall ha en möjlighet att nå sina mål. En 
varierad undervisning där varje lektion nästan alltid startar med en kort genomgång, där alla 
har möjlighet att svara på något. Läraren menar att det är av största vikt att alla deltager i 
genomgången och att ingen under denna tid börjar räkna enskilt i sin bok under tiden. 
Eleverna får gärna gå fram till tavlan och räkna ut och visa olika lösningsalternativ samt 
berätta hur de tänker. Här sätts inte fokus så mycket på rätt och fel utan enbart på bättre och 
sämre strategier. Läraren går själv igenom kapitlet innan start på nytt område och ser vad 
som eventuellt kan hoppas över och då i stället ta in andra aktiviteter och uppgifter. Alla 
hinner inte göra alla uppgifter i boken på ett visst kapitel och då stryker läraren dessa och 
gör dem muntligt med den aktuelle eleven för att se så att denne förstår. Det som läraren 
poängterar mest är att man som lärare förmedlar att matematik är kul och intressant.

Eleverna får i första hand arbeta med sin ”granne” men ibland får de flytta runt då vissa har 
kommit längre än andra. Alla i klassen arbetar alltid med samma moment men en del jobbar 
snabbare och då finns det möjlighet att jobba med uppgifter som går ”djupare” inom 
momentet. Läraren är noga med att påpeka att denne aldrig låter någon jobba vidare enskilt 
till andra kapitel i boken. Problemlösning och kluringar är något som läraren arbetar med en 
gång i veckan. Laborativt material när det är lämpligt och mattespel någon enstaka gång. 
Vid dessa tillfällen får eleverna arbeta i par eller i grupper.

De allra svagaste eleverna eller elever som varit sjuka en längre tid får möjlighet att få extra 
resurshjälp en till två gånger per vecka. Utmaningar är viktiga för de duktiga men även för 
de svaga menar läraren. Uppdelningar sker i klassen på olika vis. Ibland sker det 
nivågrupperingar och ibland kan de svaga få hjälp att förstå av de duktiga. Det finns dock en 
risk med detta menar läraren. Risken ligger i att de svaga inte får en möjlighet att tänka 
själva och känner sig ännu sämre. Det är viktigt att svaga elever får en chans att lyckas.

Lärare A tycker att matematikundervisningen fungerar ganska bra idag men skulle vilja 
jobba ännu mer varierat och verklighetsanknutet. Läraren har nyligen gått en kurs om att 
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bygga upp en matematikverkstad och detta är nu under utveckling på lärarens skola. 
Möjligheter finns att i den vanliga undervisningen kunna koppla mer laborativt material till 
den ibland för teoretiska matematiken. Men vid arbete med laborativt material är det viktigt 
att jag som lärare först och främst vet varför jag gör aktiviteten med barnen och sedan 
förmedlar detta till eleverna så att de ser kopplingen till matematiken, menar läraren. Detta 
för att det inte bara skall bli ”en rolig grej”.

Barngruppens sammansättning, storlek, klassrummets utformning, tillgång till grupprum, 
om det finns många svaga eller många elever med psykosociala problem i gruppen och om 
det finns tillgång till extraresurser eller om man alltid måste undervisa ensam betonar lärare 
A vara av betydelse.

Den typ av lärobok som läraren använder är Matteborgen. Boken har för och nackdelar som 
alla andra läromedel. Varje kapitel inleds med vilka mål som man ska arbeta med – vad 
barnen skall lära sig. Läraren går grundligt igenom detta och även utvärderingen i slutet av 
varje kapitel arbetas det med. Där får eleverna tala om vad de känner sig säkra respektive 
osäkra på. Detta använder sig läraren sedan av bl. a vid utvecklingssamtal och när eleverna 
får arbeta med egna mål. Läraren menar att läroboksförfattarna här har följt kursplanerna 
tydligt. 

Upplägget på boken är först att de har en del som de flesta kan arbeta med. Efter det följer 
det en diagnos och sedan finns det lite svårare, blandade uppgifter. Sist i varje kapitel finns 
en lättare del som vissa svagare elever kan arbeta med. Läraren anser detta upplägg fungerar 
på ett bra sätt. Lärarhandledningen däremot anser läraren inte ge så mycket stöd då det finns 
för få exempel till uppgifterna och vissa moment som eleverna skall lära sig är ibland lite 
torftiga varpå läraren eftersöker fler varierande uppgifter. I fyrans och femmans bok fanns 
det inte läxor längst bak, i stället fanns det en läxbok som behövdes köpas till varje elev. 
Detta anser läraren vara alltför kostsamt. Boken är även uppdelad i en A-bok för 
höstterminen och en B-bok för vårterminen. En enda bok för varje årskurs tycker läraren 
hade varit bättre. Fler kluringar och uppgifter där eleverna behöver använda miniräknare är 
något som saknas i boken, menar läraren.

Bokens layout tilltalar läraren och dess upplägg med att kopplingar till andra ämnesområden 
som berörs under mellanstadiet, t. ex vikingatiden är bra. Även elevernas uppfattning om 
boken verkar vara okej enligt läraren. Denne har aldrig hört något annat.

Vid alltför mycket enformigt arbete med en mattebok så blir det lätt tråkigt för eleverna, 
särkilt om man arbetar individuellt utan diskussioner i klassen, menar läraren. Det kan även 
skapas en stress över allt som ska hinnas med. Eleverna räknar och räknar men får ingen 
djupare kunskap i ämnet. Bäst anser läraren vara att variera boken med andra uppgifter som 
är kopplade till det moment som boken tar upp. Laborationer, problemlösningar, 
ämnesintegrering och att se matematiken i vardagen är av största vikt.

Lärarens syn på hur dennes elever lär sig bäst och är som mest motiverade ser denne som 
mycket varierande då det finns många olika individer i en klass. Elever lär och blir 
motiverade på olika sätt. det finns mycket som spelar roll; elevens mående fysiskt/psykiskt, 
lektionstiden på dagen, den fysiska miljön, osv. läraren menar dock att denne tror att de 
flesta elever lär sig bäst i ett samspel med andra elever där alla eleverna arbetar med samma 
moment men har möjlighet att arbeta på olika nivåer. Där eleven känner att kraven är höga 
men rimliga, där klassmiljön är tillåtande (dvs att ingen retar någon för att denne sagt något 
”dumt”), där alla elever får känna sig duktiga och kan nå sina mål. Läraren avslutar reporten 
med att berätta om en episod när skolans högstadium hade besök av en finländare, vars 
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elever hade bättre resultat i matematik. Den största skillnaden som läraren så i 
undervisningen var att de undervisade de olika momenten under kortare perioder och 
blandade mer. Detta tror läraren genererar i att eleverna får större kunskap inom 
matematiken – det går alltså inte bara att lära sig en teknik utan att förstå vad man ska eller 
kan göra med den. 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att lärare A har en klar bild hur denne skall koppla 
lärandet till kunskap hos sina elever. Läraren har god insikt i varför denne lägger sin 
undervisning i matematik på ett visst sätt och får med den typ av undervisning med både 
elever som har lätt för sig och de som behöver lite mer hjälp. Läraren kopplar sitt arbete med 
boken till kursplanen och använder boken som utgångspunkt men frångår den för arbete med 
annat material. Läraren ser till varje individ och tror att elevernas motivation höjs i samspel 
med andra där nivån är anpassad efter individen så att kraven är höga men rimliga för varje 
elevs möjlighet att få känna sig duktiga och nå sina mål. 

Lärare B 
Lärare B anser att lärande i matematiken är att eleven kontinuerligt lär av sina erfarenheter i 
syfte att lösa uppgiften på ett bra sätt och genom lärandet skapas kunskap. Lärarens syn på 
lärande och kunskap blir då att kunskap kommer av lärande utifrån elevens tidigare 
erfarenheter.

För att hålla sina elevers intresse uppe pratar läraren matematik med sina elever. Detta sker 
även i smågrupper. Genom denna typ av undervisning skapas förståelse och eleverna förstår 
och får ett sammanhang.

Läraren anser vidare att om det fanns ett större tidsutrymme skulle detta gynna vissa elever 
genom att de då kunde få mer enskild hjälp och genomgång. Detta är något som läraren 
saknar idag. 
Den lärobok som läraren använder sig av är Birgitta Rockströms ”Matteboken”. Läraren 
anser denna bok vara mycket pedagogiskt upplagd och att den ger eleverna olika metoder att 
välja mellan, för att ta till sig de olika räknesätten. Uppfattningen från pedagogen av boken 
och dess pedagogiska modell där flera olika metoder bara gynnar de ”duktiga” eleverna. De 
”svaga” eleverna gynnas av att till de olika räknesätten lära sig någon metod som de kan 
hålla sig till och använda sig av för att koppla det till sin verklighet.

Den undervisningsmetod som passar lärarens elever bäst och får dem mest motiverade anser 
denne vara när de pratar matematik, gärna i grupp. Detta kombinerat med praktiska övningar 
och individuellt räknande ger en bra blandning. Det behövs dock en del inlärningsövningar i 
form av utantillkunskaper som t. ex multiplikationstabellen, menar lärare B. 

Sammanfattningen av lärare B’s tankar om hur denne ser på lärande och kunskap inom 
matematikområdet och hur detta sedan kopplas till hur motivationen hos eleverna hålls uppe 
ser vi som så att varje elevs kunskaper grundar sig i dennes erfarenheter. Läraren har en 
varierad undervisning där det finns inslag av både grupparbete och individuellt arbete. 

Lärare C 
Lärare C ser elevernas kunskap i matematik som befäst när de kan använda olika begrepp 
inom problemlösningsområdet. Det vill säga när det vet vilket räknesätt de skall använda 
och varför. Även när eleverna kan förklara hur de kom fram till en lösning på ett bra sätt. 
Läraren menar vidare att mycket inom matematiken måste ”tragglas” in och automatiseras 
för att eleverna skall komma vidare i sitt lärande. De får arbeta självständigt och ser då till 
slut helheten i ämnet och även ha kunskap om hur de använder dessa kunskaper i sin vardag. 
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För att de elever som har lätt för sig inte skall tappa intresset får de, hos lärare C, arbeta 
vidare i matteboken i sin egen takt och inte behöva stanna upp och vänta på de övriga. 
Läraren säger att denne vid tidigare tillfällen gjort försök med att dessa elever fått arbeta 
vidare med fördjupningsuppgifter och kluringar men att detta genererat i att eleverna lätt 
tappar intresset då läraren inte har tid att hjälpa dem och diskutera lösningar med dem då 
läraren är upptagen med de elever som inte har så lätt för sig. För de elever som har lite 
svårare för sig anser lärare C att det är av största vikt att hela tiden bekräfta dem i deras 
framsteg så att de behåller sitt intresse för matematik och på så vis skapar en tilltro till det 
egna tänkandet. De elever som är i störst behov av hjälp ingår i en liten grupp med en 
resurslärare som på ett bra sätt kontinuerligt för eleverna framåt i rätt tempo och 
svårighetsgrad. I och med detta tappar de inte sitt intresse för matematik som ofta lätt kan 
hända om det går för fort och är för svårt, menar lärare C.

Tidsbrist och ett visst mått av bekvämlighet anser lärare C vara en av orsakerna till varför 
denne inte arbetar mer laborativt och med problemlösning och i stället fastnar i läroboken. 
Det är mycket annat som skall planeras och då blir den varierade undervisningen lidande. 
Att prioritera och vara mer effektiv ser läraren som två bra sätt för att göra det möjligt.

Lärare C använder sig av Matteborgen i sin undervisning och har inte under sin 
yrkesverksamma tid på mellanstadiet använt någon annan lärobok och kan därför inte 
jämföra. Läraren anser dock att boken är bra och att den följer kursplanerna samt lever upp 
till dess mål. Den är inte alltid tillräcklig för att driva elever framåt som behöver lite extra 
utmaningar. Boken känns lite för lätt ibland och läraren anser att den kunde gå vidare inom 
vissa områden direkt i stället för att återkomma till detta i senare årskurser. Läraren menar 
vidare att denne uppfattar att eleverna tycker att boken är bra och för egen del skapar det en 
viss trygghet även om det ibland känns som om det missas vissa andra delar inom 
matematiken. 

Den undervisningsmetod som läraren anser gynna dennes elever bäst och hålla kvar deras 
motivation ser denne som mycket individuellt. Det är olika från elev till elev. En del trivs 
med att arbeta själva i sin egen takt medan andra blommar ut i diskussionsgrupper om olika 
problem och en del i praktiskt arbete såsom laborationer. En del tar till sig bäst vid 
genomgångar i större grupp och andra genom personlig dialog. Vilken metod som är bäst 
menar lärare C varierar med vad för moment som skall läras in. Det kan ofta vara svårt att 
veta vilken metod som passar bäst och varför det lyckades så bra med just den metoden. 

Sammanfattningsvis så kan vi säga att lärare C utgår från varje elev för att hålla kvar dennes 
intresse och motivation. Olika former av undervisning gynnar olika elever och lärandet sker 
under tiden och ses som befäst av läraren när eleverna kan redogöra för hur de tänkt och kan 
koppla dessa kunskaper till sin vardag.

Lärare D 
Lärare D anser att för att hålla elevernas motivation och intresse för matematiken levande 
och aktuellt försöker läraren göra matematiken ”levande” genom att anknyta till verkliga 
exempel. 

Lärare D anser vidare att denne skulle vilja ha mer praktiskt matematikundervisning men att 
det inte finns ekonomiskt utrymme för detta. På vilket vis det ekonomiska har inverkan 
berättar pedagogen inte. 

I sin undervisning använder sig läraren av läroboken Matteborgen, vilken denne anser vara 
trevlig men att den innehåller lite för få uppgifter. 
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Den undervisnings/arbetsmetod som passar eleverna bäst i lärare D’s klass är att de har 
genomgångar följt av räknestunder. Hur dessa genomgångar går tillväga framgår inte. 

En lärandeform där ”nötning” ingår för att bereda eleverna med kunskap är något som lärare 
D använder sig av.

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärandet hos lärare D’s elever för att befästa kunskaper 
sker genom nötning. Denne säger dock även att motivationen för lärandet inom matematiken 
bör göras med en ”levande” matematikundervisning. Denna typ av undervisning skulle 
lärare D vilja ha mer av men det finns inte ekonomiskt utrymme för detta.

Lärare E 
Lärare E anser att matematikkunskap kan delas in i två delar. Dels för att klara av sin vardag 
men även för att kunna gå vidare till högre studier. Att lära sig matematik är att träna 
mönsterseende, logiskt tänkande, tabellautomatisering, räkning, etc. 

För att behålla elevernas intresse för matematik försöker lärare E att ha en nivå som passar 
alla elever. Vissa elever behöver ha tydliga och konkreta förklaringar och andra behöver 
mycket träning innan begreppen sitter. En del är i behov av enskilda förklaringar en till en 
medan en del redan har det abstrakta tänkandet som krävs för uppgifterna och då behöver 
nya utmaningar. Lärare E anser inte att det är en lätt sak att ge alla allt men pratar matematik 
med eleverna och har genomgångar och tycker då att denne får med rätt många.

När det gäller läroböcker så anser lärare E att det är bra att ha en sådan. Beroende på vilken 
elev det är och dennes kunskaper så används boken mer eller mindre. Läraren menar vidare 
att ”man behöver inte uppfinna hjulet två gånger” men att det krävs varierad undervisning 
där det inte bara blir arbete i boken utan att vissa inslag av annat kommer till bl. a konkret 
material. Läraren anser dock att de flesta läroböcker följer kursplanerna. 

Lärare E anser att dennes elever lär sig bäst och är som mest motiverade när de pratar 
matematik och konkretiserar den sedan följer enskilt arbete för eleverna. Detta för att de 
själva skall få pröva och befästa kunskapen.

För att sammanfatta lärare E’s tankar om hur denne arbetar för att hålla motivationen och 
intresset uppe hos eleverna för matematik möter denne eleverna på deras nivå och anpassar 
undervisningen till den enskilde eleven. De kunskaper som eleverna behöver för att klara sig 
i vardagen och för vidare utveckling inom matematiken befästs genom att de pratar och 
konkretiserar matematiken innan enskilt arbete av eleverna följer.

Lärare F
”Kunskap är det som är kvar när jag har glömt vad jag lärt mig”, skriver lärare F. Lärande 
sker tillsammans i diskussioner där vi kan sätta ord på det vi tänker och lärandet kan lyftas 
till en högre nivå. Vidare anser läraren att kunskapen behöver ett sammanhang och bli 
synligt i mötet med andra.

Hos lärare F arbetar de med att ge de elever som behöver extra stöd i mindre grupper, vilket 
bidrar till att minska spridningen i den stora gruppen och underlätta planeringen. De 
använder ett varierat arbetssätt med stor tyngd på gruppdiskussioner. Då alla barn inte har 
samma uthållighet under självständigt arbete underlättar det när de arbetar i grupper men 
man använder sig också av enskilt arbete.
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Att reflektera över kunskaper är något som lärare F gärna vill att eleverna ska göra. 
Problemet är att läraren alltid får söka nya vägar för reflektion eftersom reflektionerna ofta 
går över i slentrian och då inte fyller sin funktion. Läraren påpekar också att det kanske är 
just det som är ideén med det- att variera. Att hinna lyssna och prata med varje elev ser 
lärare F som viktigt, eftersom det i samtalet ges tillfälle att höra hur varje elev tänker för att 
därifrån komma med nya och bättre sätt att ge eleven stöd.

Den lärobok som används är Matteborgen där målen finns tydligt på första sidan i varje 
kapitel. Lärare F anser att kursplanerna följs men för praktiskt matematik och 
problemlösning får de komplettera med annat material. Lärare F tycker det är bra att ha en 
lärobok att vila i men att det är svårt att följa boken kapitel för kapitel utan hoppar ganska 
mycket. Eleverna har blivit vana vid att få växla i arbetssätt. Enligt en elevenkät är eleverna 
nöjda med sin lärobok.

Lärare F tror att det är viktigt med ett varierat arbetssätt för att motivera eleverna. Målen 
måste också vara tydliga så att eleverna vet vad det är som de ska lära sig. Vid större arbeten 
utformar läraren bedömningsmatriser. Eleverna får då bedöma varandras arbeten och kan 
även själva bestämma var de själva vill ha de ska hamna utifrån matrisen. I den här 
processen upplever man att eleverna lär sig mycket och att nivån höjs. Att någon gång under 
terminen arbeta på detta sätt upplevs motiverande för eleverna och man kan se en påtaglig 
kvalitetshöjning av så gott som alla.

Sammanfattningsvis så delar Lärare F in sin klass i en större och en mindre grupp, för att 
kunna ge ett bra stöd åt dem som behöver mer hjälp i lilla gruppen och för att kunna gå 
framåt i den större. Båda grupperna arbetar varierat med tyngden på ett kommunikativt 
arbetssätt, vilket Lärare F tror är viktigt för att motivera eleverna.
För att utveckla reflekterandet försöker Lärare F att göra det på olika sätt för att det inte ska 
bli en slentrian. Önskan finns att få mer tid till varje elev för att kunna stötta och hjälpa. 
Som lärobok använder de Matteborgen vilken de tycker är bra utformad med mål för varje 
kapitel och sedan kompletterar med annat läromaterial.
För att öka motivation och höja nivån på lärandet använder sig Lärare F av 
bedömningsmatriser.

Lärare G 
Lärare G ser att den kunskap som eleverna behöver är den som de behöver i vardagslivet. 
Vidare upplever läraren att de flesta elever tycker att matematik är roligt och om läraren 
själv visar intresse och kunskap i ämnet så avspeglas det ofta hos eleverna. 

Lärare G vill ha mer tid för laborativ matematik och upplever att tidsramarna är ett problem. 
Önskar även att våga släppa mer lite mer på läroboken och få till ett mer kommunikativt 
klassrum. Lärare G använder Matteborgen som lärobok och tycker att boken är bra och 
modern men att man ofta får arbeta med kapitlen i en annan ordning än den som är.
Lärare G ser att eleverna har olika sätt för att lära och tror på ett varierat arbetssätt men 
upplever att eleverna tycker om att arbeta i läroboken.

Sammanfattningsvis ser Lärare G att eleverna ska ha den kunskap som behövs för att klara 
sig i vardagslivet. Mer tid skulle behövas för att få tillfällen att arbeta laborativt och 
kommunikativt, samt att våga släppa läroboken. Läroboken är bra och eleverna tycker om att 
arbeta i den. Lärare G ser också att eleverna behöver ett varierat arbetssätt för att lära.
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Lärare H 
Lärare H vill att eleverna ska kunna förstå och lösa vardagsproblem på ett smidigt och bra 
sätt. Eleverna ska förstå att matematik finns runt omkring oss och i alla situationer är det 
viktigt att vi kan och förstår den. 

Det är inte ofta som läraren stöter på elever som inte tycker om matematik och upplever sig 
att vara duktig på att ”lura dem” att tycka om det. Kan se att när eleverna förstår vikten av 
en kunskap och som kan hjälpa dem i vardagen så tycker de att matematik är roligt. Inte 
minst är det så när eleverna väl förstår ett område för då infinner sig en ”nöjd- känsla” av att 
förstå. Viktigt är att man visar att vägen till en lösning kan se olika ut. Konkret matematik 
måste blandas med abstrakt eftersom matematik egentligen är konkret men att det är 
matematikspråket som är abstrakt. Konkret-halvkonkret-halvabstrakt-abstrakt tycker Lärare 
H är en bra tankegrund. Detta tar olika tid beroende på hur väl elevernas abstrakta tänkande 
är.

Lärare H upplever att disciplinen och respekten ställer till problem i klassrummet och det 
gör att man i stället får lägga mycket tid på ”tjafs” i stället för på matematik. Även tidsbrist 
och för korta arbetspass gör att man inte hinner med så mycket praktisk matematik. Det 
skulle vara bättre med större sjok av matematik och skulle ge bättre förutsättningar för 
lärande. Lärare H tror också att olika grupperingar av elever skulle ge bra förutsättningar 
och då inte bara nivågrupperingar utan också efter flit, intresse, kamrater och fallenhet för 
ämnet.

Här använder läraren Matteborgen och tycker att den är bra på målbeskrivningar inför varje 
kapitel men också att den innehåller alldeles för dåligt med utmaningar och praktisk 
matematik, samt att det är för mycket fylla i uppgifter. Läraren använder läroboken som en 
uppslagsbok och hoppar mycket i den. Tycker inte att man kan använda den från pärm till 
pärm och hoppar ofta över kapitel men stämma av med diagnosen i slutet. Detta görs 
antingen före eller efter arbetsområdet. Anser att det är svårt att få eleverna att släppa 
läroboken då de ser sin kunskap utefter antalet sidor de har gjort. Matematik är ett ämne du 
ska ha förstått – inte ha gjort. 

För att motivera sina elever ser Lärare H att det är viktigt när lektionen börjar att så fort som 
möjligt komma in i ”tänket” och att prata matematik i klassrummet. Inte att sitta och arbeta 
själv i läroboken utan att höra hur kamraterna tänker och hur de löser sina uppgifter. Vid 
arbete i läroboken är det också viktigt att rätta ofta så att man har kontroll på det man gör så 
att reflektion och förståelse infinner sig.

Sammanfattningsvis anser Lärare H att kunskap är att förstå och klara sin vardag på bästa 
sätt. Läraren anser att det nästan aldrig finns någon elev som tycker att matematik är tråkigt. 
När eleverna förstår problemen är det inga svårigheter med matematiken det gäller att arbeta 
från det konkreta till det abstrakta.

Utan alla avbrott för andra diskussioner och tjat, skulle tiden räcka till att göra mycket mer 
inom matematikområdet. Önskvärt vore om matematikpassen kunde ligga i större block för 
att underlätta lärandet liksom att få gruppera eleverna på olika sätt. 
Matteborgen är den bok som används. Lärare H anser att den har både bra och sämre sidor. 
Bra målbeskrivningar men för mycket fyll i uppgifter. Den innehåller heller inga 
problemlösningsuppgifter eller laborativ matematik.
För att motivera eleverna till matematik anser Lärare H att man måste komma igång snabbt 
vid lektionstillfällena och prata matematik och inte sitta enskilt och räkna i boken. Rätta sin 
matematikbok ofta för att reflektera för att få förståelse.
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Lärare I 
Lärare I arbetar med matematiska diskussioner, praktiska tillämpningar av begrepp och 
gemensamma problemlösningar. Här tar läraren gärna ”tavlan” till hjälp då denne anser att 
den är ett utmärkt hjälpmedel. Alla elever i klassen arbetar med samma problemområde, 
ingen släpps alltså iväg fritt för att arbeta med nya kapitel. Detta för att lärare I anser att det 
är av största vikt att alla är med i problemdiskussionerna. Vidare menar läraren att det finns 
mycket material som kan individanpassas så att det passar alla. Rutiner anser läraren vara av 
största vikt. I dessa rutiner ingår läxor.

Lärare I skulle gärna vilja ha fler matematiklektioner per vecka. Detta för att få mer tid för 
praktiska övningar. 

I sin undervisning använder sig Lärare I av läromedlet, Matteborgen, vilket denne trivs bra 
med. Under sina 35 år som yrkesverksam lärare anser läraren att detta läromedel är det bästa 
och att själv, utan böcker, göra allt material är dömt att misslyckas. 

Att växla mellan individuellt arbete och pararbete (kan även vara mindre grupper) anser 
lärare I vara den undervisningsmetod som dennes elever lär bäst och bibehåller sin 
motivation. Denne anser att även om kunskaperna kan variera i grupperingen kan eleverna 
alltid lära sig något av varandra. Gemensamma diskussioner och problemlösningar är också 
det något som uppskattas av eleverna.

Sammanfattningsvis så kan vi säga att Lärare I behåller motivationen och intresset hos sina 
elever genom varierad undervisning med bl. a grupparbeten, individuellt arbete, 
gemensamma diskussioner och problemlösningar. Individanpassad undervisning liksom 
rutiner är viktigt i Lärare I’s klassrum.

6.2 Den generella strukturen

6.2.1 Motivera genom varierade undervisningsmetoder
Vikten av att ha motiverade elever är alla pedagoger överens om. Det största generella 
draget hos respondenterna hur man får eleverna motiverade är en varierad undervisning. 
Med en varierad undervisning anser de att man kan nå fler elever då varje individ är unik 
och att alla inte lär på samma sätt. Den tristess som kan uppstå genom monotont arbete 
motverkas även det av att variera arbetssättet. Lärare A säger att det lätt kan bli tråkigt och 
enformigt för eleverna om man bara jobbar med en mattebok, särskilt vid individuellt arbete. 
Lärare F uttrycker samma sak då denne menar att många barn har mycket liten uthållighet 
när det gäller enskilt arbete, men när de arbetar tillsammans går det oftast lättare. 
Undervisningen bör vara upplagd så att eleverna får känna visst motstånd men ändå ha 
möjligheten att lyckas och känna tillfredsställelse i detta. Lärare H menar att när eleverna 
kan det område som de håller på med så infinner sig en ”nöjdkänsla”. För att kunna motivera 
och få eleverna att bibehålla sitt intresse för matematik, såväl de som har lätt för sig som de 
som har svårt för sig, är en tillåtande klassrumsmiljö där alla får en möjlighet att visa vad de 
kan och bli bekräftade av största vikt. Lärare C anser att för att stimulera de som har svårare 
för sig är det viktigt att hela tiden bekräfta deras framsteg. Samma lärare säger även att de 
som har lätt för sig ofta får arbeta vidare i sin egen takt utan att behöva vänta in övriga. 
Läraren har vid tidigare tillfällen gett dessa elever annat material att arbeta med men då 
läraren inte hann med att hjälpa eleverna och diskutera problem med dem så tappade 
eleverna intresset för detta arbetssätt.
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Det som de flesta av respondenterna lyfter och påpekar vikten av är att ha matematiska 
diskussioner, det vill säga att prata matematik. Detta sker både i helklass och i mindre 
grupper, även pararbete förekommer frekvent. Fördelar med denna variant av undervisning 
är att eleverna kan få flera sätt att lösa en uppgift på vilket Lärare H säger ”vägen till en 
lösning kan se olika ut, men leder oftast till samma lösning/svar”. Lärare H menar vidare att 
det är mycket viktigt att blanda konkret och abstrakt matematik vilket de flesta andra 
respondenter också påpekar. Eleverna behöver få kopplingar till vardagen för att förstå 
innebörden med de matematiska begrepp som från början kan kännas väldigt abstrakta. 
Många av lärarna har diskussionerna först, som en slags genomgång, för att eleverna sedan 
får fortsätta arbeta antingen individuellt eller i grupp. 

6.2.2 Kunskap och lärande med stöd i elevens vardag
De flesta av respondenterna anser att lärandet inom matematiken skall vara kopplat till 
elevernas vardag så, att de kunskaper som eleverna får gör att de klarar av att verka i 
samhället vilket innefattar mycket matematik. Lärandet måste alltså vara sådant att de 
kunskaper de får blir befästa så pass att de förstår hur och varför de har lärt momentet i 
fråga. Lärare A påpekar vikten av de fyra F’en, fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. 
Detta är något som de flesta respondenter uttrycker fast med annat ordval. 

6.2.3 Boken som stöd i undervisningen
De flesta av de tillfrågade använder läromedlet Matteborgen. Denna bok följer enligt 
respondenterna kursplanerna med tydliga målbeskrivningar i början av varje kapitel. Den ses 
som en god grund för matematikundervisningen vilket Lärare E uttrycker som ”man behöver 
inte uppfinna hjulet två gånger”. Boken måste dock kompletteras med 
problemlösningsuppgifter, konkreta uppgifter och laborationer enligt de tillfrågade. Endast 
en av respondenterna använder sig av ett annat läromedel än de övriga.

6.2.4 Finns det tid för varierade undervisningsmetoder
 Nästintill alla respondenter skulle vilja ha ett mer varierat arbetssätt där det förekommer 
mer matematik i form av praktiska övningar och laborationer. Det finns flera anledningar till 
att de inte har en möjlighet att göra detta bland annat så anser flera av lärarna att det inte 
finns tillräckligt med tid. Det vill säga att antalet lektionstimmar varje vecka är för få. Det är 
även så att det finns brister i planeringen på skolorna varpå de lektionstimmar som finns är 
utspridda under veckan vilket ibland kan vara ett hinder för praktisk matematik, som 
laborationer eller utematematik vilket kräver ett längre arbetspass. Planeringstiden för 
lärarna kan vara knapp, varpå det inte finns utrymme för läraren att planera annan 
undervisning än just det som det aktuella läromedlet tillhandahåller.
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7.0 Diskussion
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat anknutna till forskning och teorier 
som tidigare belysts samt våra egna slutsatser som vi dragit av studien. Vi kommer även att 
belysa vilka didaktiska konsekvenser detta kommer att få för vår kommande profession som 
lärare i matematik. Valet av metod med för och nackdelar kommer även det att diskuteras. 
Till sist ger vi förslag på vidare forskning inom ämnet.

7.1 Resultatdiskussion
Under denna rubrik följer en diskussion med utgångspunkt i det resultat som studien givit 
med anknytning till bakgrund och teorier gällande de generella drag som vi genom 
undersökningen kommit fram till.

7.1.1 Motivation genom varierade undervisningsmetoder
Det som framkommit av respondenternas svar är att det först och främst är en undervisning i 
matematik som grundar sig på inre motivation som förekommer. Detta ser vi som positivt då 
det är elevernas potentiella resurser som ligger till grund för vidareutveckling (Stensmo, 
1997, s.97). För den enskilde läraren innebär det att agera motivatör för sina elever för att på 
så vis kunna optimera möjligheterna för eleverna till fortsatt lärande (Stensmo, 1997, s.103). 
Det här är något som pedagogerna i vår undervisning påpekar. Har läraren då inte insikt i 
hur denne agerar själv i klassrummet, kan eleverna tappa intresset och motivationen för 
matematik. Det vill säga, om pedagogen inte klarar av att vidarebefordra de krav och 
förväntningar denne har på den enskilde eleven kan motivationen hämmas (Giota, 2002, 
s.284). Att då som en av lärarna uttrycker det, att det inte finns tid till att hjälpa eleverna och 
diskutera kring matematiken gör att de förlorar intresset. 

Den inre motivationen för eleverna styrs även av hur lärarna klarar av att lägga 
undervisningen efter elevernas vardag. Det vill säga det som känns intressant och nära för 
eleverna (Giota, 2002, s.285). Pedagogerna i undervisningen berättar hur de 
verklighetsförankrar och försöker att göra undervisningen spännande för eleverna. Hur de 
rent praktiskt genomför det här vet vi inte då vi inte tittat på detta i den här undersökningen. 
Läraren bör visa att denne är positiv och entusiastisk och tycker om sitt arbete för att detta 
förhållningssätt skall smitta av sig på eleverna och på så vis höja deras motivation till ämnet 
(Stensmo, 1997, s.106), vilket också en av respondenterna uttrycker. 

Det förekommer dock även yttre motivation, vilket i dessa fall kan ses som ytterst 
nödvändigt och inte alls fel. En lärare påvisar vikten av att bekräfta och berömma de elever 
som har lite svårare för sig när det gäller matematiska begrepp och således får svårare att 
lösa uppgifter. Att i detta fall uppmärksamma en enskild elevs prestationer kan fungera som 
en förstärkning och verka prestationshöjande för eleven. Känslan av att bli sedd och av att 
ha klarat av en uppgift ger eleven en insikt om att ansträngningen den utförde genom att lösa 
uppgiften var värdefull (Stensmo, 1997, s.104). 

Yttre motivation hos eleverna, som en förstärkning, är även hur bedömningen av den 
enskilde eleven går tillväga. En av respondenterna i säger att denne använder sig av en 
bedömningsmatris som för dennes elever verkar motiverande. Giota (2002, s.291) menar att 
bedömningskriterierna bör vara av den art att varje enskild elev bedöms för sig utan 
jämförelse med andra för en positiv yttre motivation.
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Enligt flera av de svarande gäller det att lägga matematikundervisningen på en sådan nivå att 
varje elev känner att den har en möjlighet att klara av uppgiften och på så vis känner sig 
motiverad att jobba vidare. Detta är av största vikt, elever som får uppgifter som ligger på en 
för hög svårighetsgrad tappar ofta tron på sin egen förmåga och en följd av detta blir att 
motivationen brister och arbetslusten sjunker. Det vill säga att eleverna når störst 
tillfredsställelse när svårighetsgraden för dem är realistisk (Magne, 1998, s.73).

En varierad undervisning ser de flesta av respondenterna som ett bra sätt att bibehålla 
elevernas motivation för matematik. Detta, menar de, motverkar den tristess som ett 
monotont arbete ger. Att undvika det monotona genom flexibilitet och variation är viktigt 
för att kunna motivera eleverna och ge dem lust till att lära. Inlärningsformerna bör variera 
för att tillgodose elevernas olika inlärningssätt och på så vis kunna undvika de ensidiga 
arbetsformer som ofta förekommer (Skolverket, 2003, s.30).

Liksom varierad undervisning så anser undersökningsgruppen att den kommunikativa delen 
i klassrummet är viktig. Genom att få se flera löningar av samma problem kan eleverna 
förstå att det finns olika vägar att gå. En fördel med att arbeta kommunikativt är att 
arbetssättet även är språkutvecklande (Ahlström, 2006, s.45) samt att det gör tänkandet 
synligt. När eleverna löser matematikproblem muntligt hör de själva när resonemanget inte 
stämmer. Detta anser lärarna kan ske i helklass eller i mindre grupper, det viktigaste är att 
alla är aktiva i problemlösningen. Vi tycker att detta är glädjande eftersom Skolverkets 
rapport (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.26) menar att det är enskilt arbete i 
läroboken som dominerar klassrumsundervisningen, liksom att det sällan förekommer 
diskussioner eller gemensamt arbete. De flesta, både lärare och elever, var enligt rapporten 
positiva till att arbeta i grupper men trots detta så kunde skolverket inte se att arbetssättet har 
ökat.

7.1.2 Kunskap och lärande med stöd i elevens vardag
Vi har i vår undersökning kommit fram till att det som respondenterna fann viktigast när det 
gäller kunskap och lärande i matematik är det att lärandet skall vara kopplat till elevernas 
vardag. Matematik finns överallt och det är ett måste att besitta vissa matematiska kunskaper 
för att kunna leva och verka i samhället idag. De uppgifter som eleverna får, bör vara av 
sådan art att de förstår varför kunskapen som de får är viktig. Även hur de kan dra paralleller 
mellan abstrakta matematiska begrepp och den mer konkreta vardagsmatematiken
(Skolverket, 2003, s. 30). En av respondenterna påpekar att matematiken inte enbart skall se 
matematiken som ett skolämne, utan kopplingar till olika användningsområden i verkligen 
behövs för att lärandet skall generera i kunskap.

De kulturella och sociala sammanhang som vi lever i inverkar på hur kunskap inom 
matematik bildas och det är människans strävan efter att få ett så bra liv som möjligt, både 
som individ och i samhället som driver vår ständiga jakt på kunskap (Gustavsson, 2002, 
s.13). Detta är även något som Dewey’s kunskapssyn säger. Det vill säga att eleven tilldelas 
en mycket aktiv roll. Eleven tillåts utgå från det denne redan vet och känner till för att 
utifrån detta söka sig vidare för en utveckling av sig själv och det samhälle den lever i. 
Samhället är dock i ständig förändring och skolan bör då vara en avbildning av samhället i 
miniatyr där individens olika behov skall tillgodoses. Verklighetsanknytningen är därför ett 
måste (Maltén, 1981, s.89). Respondenterna påvisar detta genom att de visar på vikten av att 
göra matematikundervisningen levande och anknuten till elevernas vardag. Hur de rent 
praktiskt genomför detta framgår inte av lärarnas texter i den här undersökningen.
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Kunskap har i skolans värld tidigare setts som fakta vilket skall läras in och sedan avläggas 
prov på. Detta är dock något som våra respondenter, till vår stora glädje, inte verkar ha som 
huvudmål utan tyngdpunkten ligger på elevernas motivation och intresse. Detta för att få 
igång den process av lärande som leder till kunskap. Egna erfarenheter, tolkningar och 
förståelse ges ett vidare utrymme (Gustavsson, 2002, s.28). Detta påpekar respondenterna 
genom att de i sin undervisning arbetar utefter elevens förkunskaper och förutsättningar.  

Något som vår undersökning visar på är att de respondenterna skriver om hur viktigt det är 
att kommunicera och diskutera matematik ihop med andra. Lärandet blir då genom språket 
en möjlighet för eleven att dela erfarenheter med andra och på så vis få nya kunskaper inom 
ämnet (Säljö, 2000, s.34). Den sociokulturella synen på lärandet blir här att det är med hjälp 
av kommunikation som eleven får kunskaper och färdigheter. Detta enligt Vygotskijs syn 
där vi lär i samspel med andra (Säljö, 2000, s.36). 

7.1.3 Boken som stöd i undervisningen
Flertalet av lärarna i undersökningen använder sig av Matteborgen och de flesta av dem är 
nöjda med den. De uttrycker att det är bra att det finns målbeskrivningar inför varje kapitel 
och att boken har ett bra upplägg. Johansson (2006, s.7) menar ändå att vi ska akta oss för att 
tro att läroboken alltid följer alla delar av Läroplanen eller kursplanerna. Lite av det här kan 
vi då se i den kritik som några av lärarna framför, bland annat att det är för mycket fylla i 
uppgifter och för lite praktiska och kommunikativa uppgifter. 

Något som flera av respondenterna anser är att för mycket enskilt arbete i böckerna 
uppfattas som monotont av eleverna och kan då göra att matematiken känns trist. Det kan 
dock vara som så att lärarna, för att undvika ineffektivitet under matematiklektionerna, tar 
till läroboken. Vissa av lärarna framhåller även att det är genom ”nötning” som eleverna 
befäster sina kunskaper. Giota (2002, s.284) menar att hur eleverna utvecklas och lär i 
skolan påverkas hur de uppfattar olika lärandesituationer. Blir då undervisningen alltför 
monoton, får det en negativ effekt på inlärningen. 

Det som talar för ett användande av läroboken är enligt lärarna att då boken når upp till 
kursplanens mål, enligt respondenterna, så ses det både som en trygghet och i viss mån även 
en bekvämlighet. Bekvämt så tillvida att då det saknas tid för planering av andra 
undervisningsmetoder så är det lätt att falla tillbaka på redan färdigt material. I vår studie 
kan vi ändå se att lärarna arbetar med kommunikativ matematik med sina elever, vilket 
också kursplanen (Skolverket, 2000, s.26) trycker på i ämnets syfte och roll i utbildningen. 

7.1.4 Finns det tid för varierade undervisningsmetoder
Alla respondenterna är överens om att en varierad undervisning är det bästa för att kunna nå 
och för att motivera eleverna. Detta stämmer helt med de sex nivåer för lärande som Malmer 
(2002, s.31) menar behövs för att göra uppgifterna kommunicerbara. Vad som då kan vara 
mer bekymmersamt är att lärarna anser att de inte har tid för de mer praktiska övningar som 
då behövs för att få en bra undervisningsgång, från det konkreta till de abstrakta. Att göra 
undervisningen varierad med praktiska övningar blir av högsta prioritet för att tillgodose 
elevernas olika inlärningsstilar. En del av det kan vara att det under diskussioner lyfts fram 
olika lösningsstrategier, men det kanske inte gynnar de elever som praktiskt måste se och 
känna för att få förståelse och som ger andra infallsvinklar än de traditionella (Skolverket, 
2003, s.29). Det de flesta av pedagogerna i undersökningen lyfter att diskussioner kring 
matematiska problem är viktigt. Detta för att alla elever skall få chans att känna delaktighet 
och vidareutvecklas.
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Ahlström (2006, s.16) anser att det är lärarens ansvar att skapa verklighetsförankrade och 
relevanta situationer för eleverna att arbeta med, vilket visar på betydelsen av lärarens 
planering. I vår studie anger lärarna flera orsaker till att de inte har tillräckligt med tid när 
det gäller att kunna variera sin matematikundervisning och göra den mer intressant för 
eleverna. Det är både brist på planeringstid inför lektionerna och rent konkret avsaknaden av 
matematiklektioner som menas ovan. Detta är något som den enskilde läraren verkar ha 
svårt att göra något åt utan det är upp till politiker och skolledning att råda bot på detta. De 
har till uppgift att skapa förutsättningar för lärarna som i sin tur kan ge eleverna den 
undervisning de behöver för att känna lust till att lära (Skolverket 2003, s.54). Politiker och 
tjänstemän i kommunen har till uppgift att skapa förutsättningar både ekonomiska och 
personella. Det handlar även om kompetensutveckling och skapandet av miljöer där det 
förekommer ett öppet samverkansklimat för att kunna utbyta erfarenheter och på bästa sätt 
utnyttja de resurser som finns (Skolverket, 2003, s.55). Skolledarens uppgift är delvis 
densamma som ovanstående. Skolledaren har det pedagogiska ansvaret och skall därför se 
till att följa upp kunskapsutvecklingen inom matematikområdet och ge förslag och 
uppmuntra till den kompetensutveckling som krävs (Skolverket, 2003, s.55). 

Det kan dock kännas som om det är en prioriteringsfråga. Tiden kanske finns men läggs på 
annat när det gäller planering för att det i matematik finns fungerande böcker som trots allt 
följer och lever upp till kursplanens mål. En av respondenterna påvisar just detta genom att 
säga att de förekommer ett visst mått av bekvämlighet varpå denne fastnar i läroböckerna då 
det är mycket annat som skall planeras. En annan anser det vara onödigt att ”uppfinna hjulet 
två gånger”, vilket åsyftar till att de läromedel som finns är bra och lever upp till de mål som 
finns. 

Tid är en resurs som om man använder den rätt blir otroligt viktig. När det gäller skolan så 
är resursfrågan alltjämt aktuell. Det kan vara rent praktiskt som material eller extra personal. 
Det kan även vara resurs som kunskap. Oavsett vad som menas så gäller det att 
tillhandahålla de resurser som finns att tillgå på bästa sätt för att ha en möjlighet att skapa en 
miljö för lärande (Skolverket 2003, s.34). 

7.2 Didaktiska konsekvenser och egna slutsatser
Under denna rubrik följer de didaktiska konsekvenser som vi kommit fram till av vår studie 
vilka kommer att vara relevanta för vår kommande profession som lärare i matematik. Vi 
kommer att diskutera och motivera våra tankar relaterat till bakgrunden och resultatet av 
studien.

7.2.1  Motivation genom varierade undervisningsmetoder
Hur man får eleverna motiverade till det som man vill att det skall få kunskaper om är 
troligtvis den svåraste uppgiften vi har som blivande lärare i matematik men också en 
inspirerande uppgift. Om det finns ett intresse för något blir det lättare att uppnå motivation 
och de kunskaper som vi vill förmedla blir mer emottagligt av eleverna. Att utgå från varje 
individs behov, känslor och erfarenheter är en bra grund för att uppnå motivation. Likväl är 
det viktigt att visa att man har ett intresse i eleven och även visa intresse för det man skall 
undervisa om. Detta skapar en god lärandemiljö och eleverna känner trygghet i det de skall 
lära och får tilltro till oss som pedagoger. Men även bekräftelse och belöningar när de 
presterat något bra är viktigt både för elevens självkänsla och för dennes vidareutveckling. 
Utifrån respondenternas svar ser vi att en varierande undervisning skapar intresse hos 
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eleverna och får dem motiverade. Detta är något som vi kommer at ta fasta på och använda 
oss av när vi får egna elever att undervisa.

7.2.2 Kunskap och lärande med stöd i elevens vardag
Kunskap och lärande är två ord som har en mycket stor betydelse för vår kommande roll 
som lärare i matematik. Att få bereda eleverna med såpass mycket kunskaper så att de klarar 
av sin vardag med all matematik som ständigt omger oss är naturligtvis vårt huvudsyfte med 
den här studien. Detta är även något som våra respondenter anser vara viktigt. Lärandet bör 
alltså vara av sådan art att eleverna förstår innebörden med de uppgifter de får och kan 
relatera detta till det de redan kan och på så vis få vidare kunskaper. Vi anser att lärande 
enligt Vygotskijs teori där man utgår från det eleven vet sedan innan, hjälper dem vidare för 
att de sedan skall klara av att utföra uppgifterna själva är ett bra sätt. Det är i samspel med 
andra vi lär så diskutera och kommunicera matematik i grupper av varierande storlek är 
något som vi tycker är bra. Ett givande och tagande där alla parter är inblandade och tillför 
sitt är det ultimata. 

När det gäller respondenterna i den här frågan, om kunskap och lärande, var att det var två 
av nio som inte besvarat denna, så viktiga, fråga. Vi ställer oss lite frågande till varför? Detta 
kan vi endast ställa hypoteser om men det är lite oroande att man väljer att inte svara på 
denna fråga då den egentligen är grundläggande för en pedagog. En orsak kan vara att man 
helt enkelt har missat frågan, vilket dock kan ses som ett undvikande. Det kan också vara så 
att de inte har klarhet i skillnaderna eller helt enkelt inte tycker att det är någon skillnad och 
då väljer att inte svara.

7.2.3 Boken som stöd i undervisningen
I studien har vi sett att alla av respondenterna använder sig av ett läromedel i sin 
matematikundervisning. De flesta av dem är nöjda med boken och anser att den följer 
kursplanen. Detta kan vi inte uttala oss om då vi inte har insikt i huruvida de aktuella 
böckerna gör detta eller inte. Det vi dock kommer att vara vaksamma på när vi skall 
undervisa är att verkligen se vilka mål som det aktuella kapitlet i boken svarar mot i 
kursplanen och se så att det verkligen täcker in allt eller om det måste kompletteras med 
annat. Detta har vi förstått av vår forskning är vanligt förekommande då tidigare forskning 
visar att det kan vara så. Vi ser, som respondenterna, boken som ett bra komplement till 
annan undervisning. Att bara sitta med en lärobok lektion efter lektion kan lätt få eleverna 
att tappa intresset för matematik då det blir alltför enahanda. Den läroplan som idag gäller, 
Lpo 94, anger att det idag inte endast skall vara fokus på rätt svar utan det är processen för 
att komma dit som är det väsentligaste (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.19), vilket 
våra respondenter säger att läromedlen inte riktigt lever upp till. Dessa innehåller enligt 
respondenterna mycket fylla i uppgifter som gör att eleverna tappar motivationen och 
intresset för matematik. För att uppnå ett intresse och få eleverna motiverade under 
matematiklektionerna tror vi på ett varierat arbetssätt både när det gäller konkret material 
liksom arbetsformer. Vi får inte låta läroböckerna styra vår undervisning och låta eleverna 
sitta och räkna enskilt om eleverna ska ha möjlighet att nå målen (Ahlström, 2006, s.16). 

7.2.4 Finns det tid för varierade undervisningsmetoder
Den undervisningsmetod som respondenterna anser vara viktigast för att få sina elever 
motiverade när det gäller matematik är en varierad och verklighetsförankrad undervisning. 
Det vill säga att teoretisk matematik blandas med praktiska inslag från elevernas vardag. Det 
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är även så att arbetsformen har betydelse, individuellt arbete och arbete i grupp, då av 
varierande storlek är även det något som bör varieras för att eleverna skall känna lust och bli 
intresserade. Gruppsamarbete för att få chans att kommunicera matematik med andra vilket 
har som betydelse för den egna utvecklingen. Detta visar den aktuella forskningen och är 
något som vi ser som en bra mix av undervisningsmetoder. 

Då man vet att elevernas lärstilar varierar och att elever har lättare respektive svårare för sig 
att ta till sig matematiska begrepp ser vi det som viktigt att variera undervisningen. Detta för 
att om möjligt möta varje elev och kunna ge dem så pass med kunskaper för deras fortsatta 
utveckling. Flera av respondenterna påpekar just vikten av ovanstående och vi kommer i 
vårt framtida yrke att arbeta för att varje enskild elev ska få känna tilltro till det egna 
kunnandet och vidareutvecklas. Ett gott arbetsklimat där det är högt till tak och alla känner 
sig delaktiga är av största vikt för att motivationen skall vara bestående.  

Tid och resurser är något som ständigt är aktuellt. Det förekommer såväl i vår vardag som i 
arbetslivet, tiden räcker inte till. Ofta handlar det om prioriteringar, vilket också en av 
respondenterna påpekar. Efter att ha tagit del av respondenternas svar och läst vad aktuell 
forskning säger om hur viktigt det är med en varierad undervisning är vår förhoppning att vi 
skall få möjlighet att kunna planera och genomföra densamma. Detta för att elevernas 
motivation skall hållas vid liv inom matematiken.  Det får dock inte bli så att annat får 
stryka på foten på matematikens vägnar, alla skolans ämnen har sina mål som skall uppnås. 
Vi tror på en organisation där man tar tillvara på de resurser som trots allt finns i skolan, mer 
utbyte av de kunskaper som varje pedagog besitter och ett mer ämnesövergripande 
arbetssätt. Detta kan leda till att vi med samma resurser, rent praktiskt, kan få mer utbyta av 
varandras kunskaper och på så vis bereda eleverna med en mer varierad och inspirerande 
undervisning.

7.3 Metoddiskussion
En kvalitativ metod, som i det här fallet har använts, ansåg vi vara den bästa då vi ville få 
kunskap om vad de respondenter vi valt hade för upplevelser av och hur de motiverade sina 
elever på bästa sätt. Det är inte alltid så lätt att besvara den här typen av frågor på ett lätt och 
snabbt sätt utan det kan behövas lite eftertanke och tid till det. En self report ger 
respondenten tid att formulera sina tankar och kanske också tid att begrunda det arbete som 
de utför i skolan. Den gav också oss möjlighet till att strategiskt välja de lärare som vi ville 
skulle ingå i studien, d.v.s. erfarna lärare ute i praktiken. Här kan dock problemet med att 
lärarna lämnar ”färdiga” svar ställa till problem. Ett sätt att lösa det problemet kunde ha varit 
att göra observationer under matematiklektionerna på några av respondenterna, vilket tiden 
vi har haft till förfogande inte hade räck till.

Då svårigheten med att konstruera frågorna kan vara ett problem, underlättade det att 
genomföra en provstudie för att se om respondenterna kunde förstå de frågeställningar vi 
hade. Av den kunde vi se att det inte var några problem och kunde då sända ut self reporten 
tillsammans med ett missivbrev som förklarade vårt syfte.

Vår största oro var att inte vi skulle få in tillräckligt underlag för att kunna genomföra vår 
studie. Oron visade sig vara obefogad då många av de tillfrågade lärarna villigt har ställt upp 
för att hjälpa oss och dela med sig av sina erfarenheter. 

Något som vi upptäckte när vi fick in respondenternas svar var att det skiljde på hur mycket 
varje lärare skrivit. I det missivbrev som följde frågorna så bad vi särskilt om att 
respondenterna skulle svara utförligt, vilket flertalet gjorde. Vi fick dock in några som inte 
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varit så utförliga utan endast svarat med en mening. Detta kan bero på att dessa respondenter 
uppfattat self reporten som en enkät och alltså inte riktigt haft insikt i vad en self report har 
för syfte. Om det är på detta vis så är det vi som inte varit tydliga nog med att förklara vad 
en self report är i missivbrevet. Detta kunde vi ha undvikit om vi i stället valt att använda oss 
av redskapet intervju. Delvis genom att vi då kunde få svar på varför respondenten valt att 
inte svara på en fråga men också haft en möjlighet att ställa följdfrågor. Orsaken till att vi 
inte valde intervju var att vi ville att respondenterna skulle, i lugn och ro, få svara på 
frågorna och samtidigt så ville vi undvika allt ”runt omkringprat” som kan framkomma vid 
en intervju och som sedan försvårar analysen. 

Metoden med self report anser vi har varit givande, både för respondenterna som flertalet 
har lagt ner mycket tid och tankemöda men även för oss, då vi har haft lätt för att se de 
strukturer som framkommer i det skrivna på ett mycket lättfattligt sätt.
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7.4 Förslag till fortsatt forskning
Under tiden vår undersökning tog form och allteftersom materialet kom in och vi läst in oss i 
det aktuella ämnet har vi sett att de lärare som deltagit i undersökningen har klart för sig hur 
de vill arbeta för att kunna motivera sina elever i matematik. Vi har, efter att studien 
sammanställts, sett att det skiljer en del mellan hur de arbetar och hur de egentligen vill 
arbeta. Detta föranleder till att vårt förslag om vidare forskning skulle kunna vara att 
undersöka hur undervisningen i matematik skulle kunna se ut. Det vill säga hur man bäst 
utnyttjar de resurser som finns i skolan. Detta kunde innefatta skolledarens uppgifter, 
arbetslagets arbetsmetoder, ämnesövergripande lektioner och kompetensutveckling. Då vi 
vet att viljan och kunskapen finns hos de pedagoger som deltagit i vår undersökning skulle 
det vara av intresse att undersöka hur det skulle vara möjligt att få tillstånd ett sådant 
arbetssätt. 

8.0 Övrigt
Till sist vill vi tacka de respondenter som svarat på våra frågor. De har lagt ner mycket tid på 
att skriva utförliga texter, vilka har gjort denna studie genomförbar. Vi vill även tacka vår 
handledare, Mikael Borke, vid Högskolan i Borås för ett engagerande och bra samarbete 
samt Birgitta Davidsson (Högskolan i Borås) för att hon, vid sidan av sitt ordinarie arbete, 
tog sig tid att titta på vår studie. 

Tillsammans har vi delat på den arbetsbörda som varit och kan på det viset också 
tillsammans stå för det resultat vi har kommit fram till. 
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MISSIVBREV

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som studerar sista terminen för att bli lärare inom 
området svenska, matematik och engelska (GSME). 

Då vi nu skall genomföra vårt examensarbete skulle vi vara mycket tacksamma om Ni vill 
hjälpa oss med att fylla i Self-Reporten med temat elevers motivation till matematik. Vi har 
valt att vända oss till Er erfarna lärare då det aktuella ämnet för undersökningen för oss 
känns svårt och vi då gärna ser att vi får nya infallsvinklar med hjälp av Ert svar. Self-
Reporten kommer att besvaras av lärare som undervisar i matematikämnet i år 4 till år 6 och 
vi ber Er svara så utförligt som möjligt. 

Self-Reporten är konfidentiell och kommer endast att användas av oss i detta syfte.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan således avbrytas när som helst.

Vi vill på förhand tacka för Er medverkan. Detta hjälper oss i vår fortsatta utbildning inom 
läraryrket.

För vidare upplysningar, kontakta:

Annika.wilson@tranemo.se
Louise.dahlqwist@edu.boras.se
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Bilaga 2

Self-Report

Vad är lärande och kunskap i matematik för dig?

Hur arbetar du för att alla elever skall behålla sitt intresse för matematik? (Berätta gärna 
både om elever som har lätt för att ta till sig matematiska begrepp liksom de som har lite 
svårare).

Finns det någon skillnad på hur du arbetar med eleverna och hur du skulle vilja arbeta med 
dem? Skriv gärna varför du inte arbetar som du vill om så är fallet och vad som skulle kunna 
göra det möjligt.

Vilken typ av lärobok använder du? Finner du att den följer kursplanerna och lever upp till 
dess mål? Vad tycker du är positivt respektive negativt med läroböcker och vad tror du att 
dina elever tycker om den boken?

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