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Syftet med detta examensarbete är att titta på hur lärare motiverar och inkluderar 

sina elever i matematikundervisningen. Vi tittar vidare på elevernas syn på 

undervisningen och vilka faktorer som gör dem motiverade i ämnet matematik. Vi 

har använt oss av en kvalitativ undersökning med semistrukturerad intervjumetod 

där både lärare och elever intervjuats. Studien visar att elevers motivation ofta styrs 

av elevers förkunskaper samt av läraren och lärarens förhållningssätt och 

undervisningsmetoder.  
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1. Inledning 

Matematikresultaten i Sverige har under flera år varit otillfredsställande. Medlemmar 

av vårt samhälle idag kan genom nyhetsrapportering och egna erfarenheter följa 

utvecklingen i matematikundervisningen och de följande resultaten. Vi har på våra 

VFU-perioder kommit i kontakt med omotiverade matematikelever och upplever att 

det är ganska vanligt med elever, och vuxna, som uttrycker att matematik är ett 

tråkigt ämne i skolan. Det finns elever på matematiklektionerna som inte deltar aktivt 

och som genom detta missar undervisning och som en följd av detta kan ha svårt att 

nå målen. Dessa elever kan genom sin brist på motivation och intresse halka efter och 

riskera att inte bli inkluderade i undervisningen. Vi ser även våra egna barn och deras 

negativa utveckling inom matematik. Nyfikenheten har väckts och frågor 

uppkommer, vad gör lärarna för att inkludera omotiverade matematikelever? Vi 

börjar ofta skolan som nyfikna individer med en stark lust att lära oss i de olika 

ämnena som finns i skolan. I skolans ämnen är det ofta ett ämne som sticker ut när 

det gäller att försöka vidmakthålla elevers intresse och motivation genom 

årskurserna, ofta är det matematik. Fenomenet att motivationen sjunker 

framkommer ofta när eleverna börjar årskurs 4-5 enligt Skolverkets rapport Lusten 

att lära - med fokus på matematik (2003). Skolan lyckas tydligen inte att ta tillvara 

elevernas naturliga nyfikenhet och vidmakthålla motivationen hos eleverna i det 

vardagliga lärandet i matematik. 

 

I utredningen SOU (2004:97) tas frågor kring jämlik undervisning upp. Det ska vara 

lika förutsättningar för alla elever att få möjlighet och stöd att lära sig matematik. Det 

ska vara oberoende av personlighet, kön, social och etnisk bakgrund, alla ska få 

möjlighet att lära sig. Denna jämlikhet betyder inte att alla skall få samma 

undervisning, tvärtom kräver den en varierad undervisning där hänsyn tas till elevers 

speciella möjligheter eller svårigheter. Detta betyder att både elever med stor lust och 

förmåga och de med låg motivation eller som har svårigheter måste uppmärksammas 

speciellt och få det stöd de behöver. Tidigare studier inom området påpekar att 

skolan har en viktig uppgift att erbjuda tidig hjälp och väsentlig stimulans för 

eleverna.  

 

Med tanke på just detta som Skolverket (2003) beskriver att elevers motivation 

sjunker i dessa aktuella årskurser, så skulle det vara intressant att ta reda på hur 

lärarna arbetar med detta fenomen i årskurs 6. Förhoppningsvis kan vi då bilda oss 

en uppfattning om lärarna hanterar fenomenet i sin undervisning och planering för 

att motverka motivationstapp hos eleverna. Samt även kunna få en uppfattning hur 

eleverna anser hur de motiveras och inkluderas i sin undervisning i matematik.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om lärare gör elever delaktiga, inkluderade, i 

matematikundervisningen och om detta får eleverna motiverade till lärande i 

matematik. Vidare undersöker vi hur eleverna i årskurs 6 uppfattar undervisningen 

och vad som gör dem motiverade i ämnet matematik. 

 Hur motiverar lärarna sina elever? 

 Är eleverna medvetna om lärarnas försök att öka motivationen i matematik?  

 Vad är motiverande för eleverna? 

 3. Teoretisk bakgrund 

I denna del förklaras ledande begreppen: motivation samt inkludering som 

återkommer regelbundet i studien. Vi tittar på vad styrdokumenten fastslår kring 

våra frågeställningar och tillsammans med tidigare forskning söker vi samband och 

förklaringar på våra frågor. Begreppen motivation och inkludering beskrivs i 

litteraturen och vi kommer använda oss av litteratur som belyser begreppen så som vi 

hänvisar till dem i detta arbete. Genom våra egna studier tillsammans med 

litteraturgenomgång kring begreppen inser vi att begreppen kan belysas på olika sätt, 

beroende på vad syftet är. För att tydliggöra hur vi ser på dessa begrepp tittar vi på 

och refererar till relevant litteratur. 

3.1 Ledande begrepp 

I undersökningen söker vi svar på frågeställningarna och för att underlätta detta 

fokuseras undersökningen på två begrepp. Begreppen motivation och inkludering 

förklaras utifrån den vinkel denna undersökning har, och för att söka svaren på 

frågeställningarna.  

3.1.1 Motivation 

Motivation har enligt Svenska Akademins ordlista (2013) betydelsen av ett system av 

motiv för handlingar. Vi fokuserar i denna studie på att motivation kan beskrivas 

såsom en drivkraft, en lust att orka eller vilja arbeta vidare med något. I Skolverkets 

rapport (2003) beskrivs motivation inom internationell väletablerad forskning som 

strävan mot ett personligt mål med en riktning mot något som känns angeläget för 

den enskildes liv och utveckling nu och i framtiden. I denna strävan blir motivationen 

en motor som sätter människan i rörelse och ger hennes beteende energi och 

riktning. Grunden för motivation är enligt Stensmo (2008) människans vilja till att 

uppnå eller undvika något. Motivation används även som ett begrepp i skolarbetet 

och då kopplat till de egenskaper som har med studieintresse, ambition och 

engagemang att göra (Skolverket, 2003). För i skolan anses motivation vara en viktig 

komponent och förutsättning till lärande samt till att kunna uppnå bra resultat i 

undervisningen (Sjöberg, 2005). 
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Stensmo (2008) delar in motivation i tre områden som styr hur vi reagerar och tar 

oss an de uppgifter vi ställs inför. Det första området är inre motivation där målen 

finns i form av behov som skall tillförställas och känslor som skall följas samt 

potentiella resurser som kan utvecklas. Det andra området är den yttre motivation 

som ligger utanför personen och handlar om belöningar och straff samt materiella 

eller sociala belöningar. Det tredje området är interaktiv motivation som formas i ett 

samspel mellan en situation och en person där vilka mål som domineras styrs av 

tidigare erfarenheter. 

Att lyfta matematiken - intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97) beskriver att 

skolan även ska möta elever som visar speciellt intresse och begåvning för ämnet 

redan tidigt. I många fall drar inte skolan nytta av den stora frihet som faktiskt finns i 

styrdokumenten att planera studier och ge särskild stimulans och tid till dessa elever. 

De lämnas alltför ofta utan undervisning och kan till och med förlora sitt intresse, sin 

motivation, vilket är en förlust både för eleverna själva och för samhället. En relativt 

liten satsning, att tidigt följa upp och ta itu med elevers bristande motivation och 

kunnande i matematik, skulle ge bättre resultat samt elever och studerande med både 

bättre förtroende till sitt lärande och användbara kunskaper i matematik (SOU 

2004:97). Det är känt att lärandet och motivationen stärks om eleven upplever att 

ämnet är meningsfullt. Hur matematik används i olika sammanhang är därför en 

bidragande faktor till motivation och bra resultat. 

I Skolverkets (2003) rapport kan vi läsa om att lusten och glädjen bl.a. uppkommer i 

känslan av att lyckas med någonting och detta i sig är starkt motiverande. Och 

givetvis omvänt, elever som möter ideliga misslyckanden i undervisningen, inte minst 

i matematik, förlorar snabbt motivation och lust att lära. Magne (1998) skriver att 

omkring vart sjunde skolbarn upplever skolmatematiken som ett stort misslyckande. 

Inlärningen för de elever som misslyckas i matematik bör gå ut på att lösa problem 

och söka mening i uppgifterna. Motivation kan beskrivas som en vilja att nå ett 

uppsatt mål. Vidare finner vi att förhållandet mellan svårighetsgraden på uppgifterna 

och motivationen hos eleverna eller viljan att engagera sig finns styrkt i forskning 

(Skolverket, 2003). Undervisning på lämplig nivå som utmanar elevernas kunnande 

maximalt gynnar deras motivation och ambition efter att lära sig i riktning mot 

lärandemål. Att undervisningen utmanar elevernas kunnande maximalt innebär att 

undervisningen ska vara av en sådan svårighetsgrad att uppgifter kan lösas med 

rimlig ansträngning. Uppgifterna ska inte vara för lätta så att de känns meningslösa 

eller för svåra så att de framkallar ångest. 

Andra viktiga faktorer för lusten att lära är lärandemiljön och inte minst läraren själv 

(Skolverket, 2003). Läraren har en avgörande roll i elevernas lust att lära och 

eleverna menar att lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och 

förmågan förmedla kunskapens glädje. Eleverna vill ha lärare som har förtroende för 

elevernas förmåga att lära t.ex. matematik, har kunskaper i ämnet matematik, som är 

lyhörda för vad eleverna har svårt att förstå och som kan förklara bra. Lärare som 

förmedlar lust att lära klarar av att knyta an till verkligheten, intresserar elever i 
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utmanande dialoger och visar hur kunskapen används. Lärarna utgår ofta från egna 

erfarenheter och är inte lika bundna av matematikboken. Läraren är aktiv i 

lärandeprocessen och talar med i stället för till eleven. Det är givetvis inte läraren 

ensam som avgör elevens motivation. I samspelet mellan elev och lärare måste även 

eleven bli medveten om sin viktiga roll för att skapa ett så väl fungerande samarbete 

som möjligt (Löwing & Kilborn, 2002). Det gäller att göra relationen mellan elev och 

lärare så bra som möjligt . Lusten att lära ökar både av att läraren ser eleven och ger 

återkoppling på elevens lärande och av att eleven ser läraren och ger feedback på 

lärararbetet. 

3.1.2 Inkludering 

Inkludering betyder att inkludera, att inbegripa och att medräkna (Svenska 

Akademins ordlista, 2013). Inkludering är när helheten anpassas till delarna. Att 

inkluderas är att räknas med, i skolan, i barngruppen, i samhället och i andra 

sammanhang. Inkludering används ofta tillsammans med delaktighet. Begreppet 

inkludering började användas under 80-talet och fokuserade till en början på att 

ändra skolsystemet till en skola där elevers olikheter inte bara konstaterades utan 

även sågs som en tillgång (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). 

Vi refererar till inkludering i detta arbete på ett sätt där alla elever ska känna sig 

delaktiga i undervisningen, inte bara elever med olika funktionsnedsättningar eller 

funktionshinder. Skolans uppgift är att värdesätta olikheter, bland lärare och elever 

(Eriksson Gustavsson m.fl., 2011). Med det i åtanke arbetar vi tillsammans för att 

hitta vägar där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga i undervisningen. 

Inkludering i sammanhanget för denna uppsats är att alla elever ges möjlighet att 

vara delaktiga i samma klassrum under matematikundervisningen. Elever som av 

någon anledning hamnar utanför undervisningen (pga. ex läs- och skrivsvårigheter, 

olika neuropsykiatriska diagnoser eller andra svårigheter) behöver identifieras och 

inkluderas i undervisningen. Vi fokuserar på elever som upplevs omotiverade, av 

olika anledningar, i matematikundervisningen. Inkludering av elever som av någon 

anledning inte passar in eller som inte får vara med, som inte känner sig delaktiga, 

anser vi som en viktig uppgift i lärarrollen. 

I vårt arbete har vi fokuserat på de elever som inte är aktiva och medverkande på 

matematiklektionerna. Elever kan vara utanför undervisningen pga. ointresse och 

okunskap. Hur får vi med alla elever i undervisningen och hur hjälper vi alla elever 

att de uppsatta målen, både elevens personliga och styrdokumentens mål? Löwing 

och Kilborn (2002) menar att det först och främst handlar om att välja ett realistiskt 

perspektiv för matematikundervisningens utformning och prioritera det som är 

möjligt och rimligt att genomföra. Utifrån detta synsätt bör lärarna planera sin 

undervisning för att få de bästa förutsättningarna för inkludering av alla elever i 

matematikundervisningen. 

Göransson (2011) beskriver att skolorna arbetar för en inkluderande verksamhet och 

genom detta arbetssätt skapar lärarna en inkluderande kultur. Detta blir synligt då 
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lärarna har en viss enighet gällande grundläggande värden. Ett centralt värde är 

respekten för elevernas olikheter och en ambition att skapa en lärandemiljö som 

passar alla elever, en gemensam miljö. Vidare anser Göransson att man ska utveckla 

ett pedagogiskt arbetssätt som gör det möjligt för alla elever att lära sig tillsammans, 

snarare än enskilt och utveckla former för att ge särskilt stöd inom klassens ram. 

Tillsammans med föräldrar och samhälle bör även skolan arbeta för att ta fram en 

inkluderande värdegrund. 

De flesta inom skolan är överens om att vi ska utveckla en skola för alla (Andersson & 

Thorsson, 2007). Alla skall ha rätt till lärande och undervisning. Däremot skiljer sig 

uppfattningen om hur detta ska tolkas, hur undervisningen ska utformas för den 

enskilde eleven. Här menar en del att de bästa förutsättningarna ges då elever med 

samma svårigheter undervisas tillsammans. Andra tycker att det bästa resultatet 

uppnås i heterogena grupper. Vidare är det också viktigt att läraren utvecklar ett 

förhållningssätt som leder fram till bekräftande möten så att arbetsformer och 

metoder anpassas till undervisningens innehåll och elevens behov. Nu kan det finnas 

svårigheter i utvecklandet av inkluderande undervisning i de konkreta 

undervisningssituationerna då det inte alltid är en garanti för majoritetsbeslut.  

Andersson och Thorsson (2007) menar dessutom att alla inblandade kanske inte har 

samma synsätt på inkluderingssituationen. Att det finns olika synsätt och värdering i 

dagens skolor och arbetslag är inte ovanligt och det leder givetvis till problem i 

utveckling, planering och genomförande av inkluderingen. För att inkluderande 

undervisning ska fungera och för att eleven inte ska hamna i svårigheter är det viktigt 

att undervisningen är välplanerad och att den genomförs på ett sätt där det 

säkerställs att alla elever blir mötta på deras egen nivå och utifrån deras enskilda 

behov. Fortsättningsvis bör lärare sträva efter inkluderande undervisning inom 

ramen av den sammanhållna gemenskapen i klassrummet. Verklighetsanknuten 

undervisning med stimulerande situationer och repetition är viktig i all inlärning, 

både för de högst och de lägst begåvade eleverna. 

Även European Agency for Development in Special Needs Education (2003) som är 

en rapport som 15 europeiska länder har bearbetat med tanke på inkluderande 

undervisning där de har utgått från litteratur och fallstudier. I deras rapport 

framkommer klart att den undervisning som är bra för elever med behov av särskilt 

stöd är bra för alla elever. Rapporten fastslår även att samarbete i undervisningen 

genom gemensam problemlösning, blandade grupperingar och en välstrukturerad 

undervisning underlättar och bidrar till en inkluderande undervisning. 

3.1.3 Styrdokument 

Läraren skall förhålla sig inom ramen till vad styrdokumenten ger för direktiv både 

när det gäller kunskapsmål och elevers personliga utveckling i skolan. Läraren ska 

vidare skapa en så bra plattform som möjligt för eleverna att utvecklas ifrån och då 

gäller det att ha en adekvat och givande undervisning utifrån de direktiv som 

framkommer i dessa dokument. 
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Skolverket (2011) framhåller att skolan ska medverka till en harmonisk utveckling 

hos elever där utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 

skolans verksamhet. Skolan ska se till att erbjuda eleverna strukturerad undervisning 

under ledning av läraren i både helklass och individuellt. Lärare ska enligt 

styrdokumenten sträva efter att balansera och integrera kunskaper i dess olika former 

och då ta hänsyn till varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

i sin undervisning. Skolverket påpekar också att läraren ska stärka elevernas vilja att 

lära och deras tillit till den egna förmågan och då tillåta eleven att själv skapa och 

använda olika uttrycksmedel.  

En lärare ska även stimulera och vägleda elever samt ge särskilt stöd till elever som 

har svårigheter av olika slag. Läraren ska också skapa en atmosfär och miljö runt 

undervisningen så att elever känner att kunskap är meningsfullt och att deras egen 

kunskapsutveckling leder framåt. I detta har skolan som mål att eleverna utvecklar 

och tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Ser man till vad 

kursplanen påpekar så ska undervisningen i matematik syfta till att utveckla 

elevernas kunskaper i matematik samt hur matematik används i det dagliga livet och 

inom olika områden. Undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla ett intresse för 

matematik och få förtroende till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Genom undervisning ska eleverna också ges möjlighet att reflektera 

över betydelsen av matematik samt dess användning och begränsningar i det dagliga 

livet. 

Skolverket (2011) beskriver skolans uppdrag genom ett inkluderande förhållningssätt 

när vi pratar om en skola för alla. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (s. 8).  

 

3.2 Tidigare studier 

Rapporten Att lyfta matematiken - intresse, lärande, kompetens (2004:97) anser att 

lärarens förmåga att ha variation på undervisningen är en avgörande del, till att 

motivera elever och göra dem delaktiga i undervisningen. Även att läraren har en 

dialog med eleverna där det reflekteras över hur man löser matematiska uppgifter 

både individuellt och i olika gruppformationer. Detta ska enligt rapporten ha en 

positiv genomslagskraft på elever som då känner sig delaktiga i sin undervisning 

vilket leder till att upptäckarglädje och engagemang i matematiken. Johansson och 

Wirth (2007) rekommenderar att läraren i dessa dialoger med klassen har noggranna 

genomgångar där eleverna får till sig vad de ska lära sig samt tips på lösningar och på 

så sätt styra elevers tänkande åt rätt håll. Malmer (2002) påvisar också vikten av 

dialoger men tillägger att läraren bör bemöta eleverna utifrån deras egna 

erfarenheter och upplevelser i sin undervisning och därmed kan läraren utgå ifrån 

elevernas egen kunskapsnivå. Detta ska enligt Malmer leda till en ökad förståelse hos 
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eleverna i matematik och då motverka att passivitet uppstår samt att elever får 

motivation till att lösa svårare uppgifter i matematiken. Samtidigt påvisar Skolverkets 

rapport Utökad undervisningstid i matematik (2012) att variationen i undervisningen 

lyser med sin frånvaro och att dagens undervisning fortfarande innebär mycket tid till 

individuellt arbete med matematikboken vilket då leder till tråkiga och monotona 

lektioner.  Genom att variation saknas i undervisningen får läroplanen, kursplanen 

och läraren får en underordnad roll, vilket leder till att den matematiska kunskapen 

som utvecklas i klassrummet påverkas och styrs av lärobokens innehåll och 

uppbyggnad. 

Många elever och även lärare känner att intresse och motivation saknas i många 

klassrum när det gäller matematikundervisningen, detta menar SOU (2004:97) beror 

på att många lärare som undervisar i matematik på olika nivåer ofta är utan eller har 

en begränsad högskoleutbildning i matematik och/eller matematikdidaktik. Även 

Löwing (2004) poängterar faran med att lärare som inte behärskar 

matematikdidaktiken undervisar i matematik. Löwing anser då att undervisningen 

ofta blir ryckig för eleverna och ibland även obegriplig. Eleverna får då inte möjlighet 

till den kontinuitet som krävs i undervisningen för att kunna konstruera och 

strukturera upp sin kunskap. Allt detta leder till som det som författaren tidigare 

varit inne på, att den traditionella undervisningen får ett starkt fotfäste i 

matematiken där läromedlet är styrningen vilket då leder till små 

variationsmöjligheter i undervisningen för eleverna. Skolverket (2012) påpekar att 

den undervisande läraren bör ha goda, grundläggande och relevanta 

ämneskunskaper i matematik, vilket gör ämnet lättare att undervisa i, där det gäller 

att förstå hur elever tänker och därmed anpassa undervisningen till elevernas 

förkunskaper och situation. Enligt rapporten innebär gedigna kunskaper i matematik 

och för undervisning att lärarna har en kombination av matematiska och 

matematikdidaktiska kunnandet som är mest gynnsamt för 

undervisningssituationen. Både svensk och internationell forskning konstaterar att 

lärarens kompetens är den enskilda faktor som betyder mest för den studerandes 

framgång, inte minst i matematik. Endast elevernas totala hemstudiemiljö kan tävla 

med lärare i betydelse för elevernas kunskapsutveckling i matematik (SOU 2004:97). 

4. Metod 

Undersökningen kommer att stödja sig på en kvalitativ forskningsansats där 

semistrukturerade intervjuer används som insamlingsmetod för att ta reda på vad 

lärarna och elever har för egna åsikter kring undervisningsmetoderna i matematik. 

En kvalitativ undersökning valdes där intervjupersonernas livsvärld och förhållande 

till ett fenomen sattes i centrum. Data från intervjuerna har analyserats utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys där vi eftersökte betydelser i stället för förklaringar och 

försökte identifiera uppfattningar och beskriva dess variationer (Stukát, 2005).  
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4.1 Datainsamlingsmetod 

För att få så innehållsrika redogörelser som möjligt valdes semistrukturerad intervju 

som alternativ där vi utgick från ett antal färdigformulerade huvudfrågor som 

informanterna fick svara på, men vi hade även avsatt tid vid intervjutillfällena för 

eventuella följdfrågor om något behövdes förtydligas.  

Stukát (2005) lyfter upp semistrukturerade intervjuer som ofta leder till ett 

samtalsvänligt klimat mellan intervjuare och informanter. Vilket ger intervjuaren 

möjligheten till att få en djupare och längre intervju och därmed kunna få så utförlig 

och adekvat information som möjligt till studien. Denscombe (2009) påpekar att om 

intervjuaren introducerar ämnet och sedan låter den som intervjuas utveckla sina 

egna tankar och idéer, samt att intervjuaren därmed har möjligheten att ställa 

följdfrågor under samtalet gång, leder till längre och djupare intervjuer. Detta så att 

vi har möjlighet att kunna fånga både lärare och elevers personliga erfarenheter om 

det aktuella ämnet. Där den information som inkommer vid intervju tillfällena bör 

var fundamentet som ligger till den fortsatta kvalitativa databearbetningen och 

analysen (Lantz, 1993). 

4.2 Urval 

För att få så brett material som möjligt gjordes intervjustudierna på två kommunala 

skolor belägna i Mellansverige. På den första skolan är elevantalet ca 650 stycken 

från förskola till skolår 9, denna skola inrymmer även särskola och fritidshem. 

Personalen som arbetar på denna skola ingår i något av skolans fem arbetslag.  

Eftersom vi i studien var intresserade av årskurs 6 så koncentrerade vi oss på 

arbetslaget för årskurs 4-6 där valet föll på två kvinnliga matematiklärare som har 

många års erfarenhet av undervisning i matematik vilket de är behöriga till. Dessa två 

lärare undervisar och ansvarar för planeringen och undervisningen i årskurs 5- 6 på 

skolan vilket innefattar ca 80 elever.   

På den andra skolan är elevantalet ca 660 stycken och även denna skola är från 

förskola till årskurs 9 med särskola och fritidshem. På grundskolan i denna skola 

arbetar de i team där årskursen utgör ett team och i tanke på studiens syfte så valde vi 

två kvinnliga lärare med lång erfarenhet och behörighet för undervisning i 

årskurserna 4-6 med ett genuint intresse för matematikundervisning. Detta för att få 

exempel på undervisning som speglar en positiv atmosfär vid matematiklärande i 

klassrummet. Dessa två lärare planerar och undervisar i årskurs 4-6. 

Då vi också ska belysa i studien hur elever uppfattar hur lärarna via sin undervisning 

tillmötesgår elever som är omotiverade under lektionerna i matematik så kommer 

fem elever från varje skola att intervjuas. Dessa elever kommer att gå i olika klasser 

då vi har två årskurs 6 på varje skola så blir det ett urval från fyra olika klasser. Detta 

då vi anser att varje klassrumsmiljö är unik beroende på de elever som är i klassen. 

Detta innebär ofta att undervisningsmetoderna kan se olika ut i olika klasser. 



12 
 

Dessa 10 elever kommer att väljs ut genom samtal med lärarna, där vi vill intervjua 

de elever som lärarna uppfattar som svåra att motivera i matematiken för att kunna 

få en uppfattning hur dessa elever ser på sin situation. Eleverna är både pojkar och 

flickor i årskurs 6, i en ålder mellan 12 och 13. 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Denscombe (2009) lyfter att alla som genomför någon form av undersökning ska 

vara etiska och respektera deltagarnas rättigheter och värdighet samt se till att ingen 

skada uppstår för de medverkande. Vidare anser författaren att man bör utföra och 

arbeta på ett ärligt sätt och respektera deltagarnas integritet. För att förhindra att det 

uppstår något etiskt dilemma med undersökningen kommer vi utgå ifrån de fyra 

allmänna huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) nämner och ta hänsyn till dessa 

för deltagarna i studien. 

Informationskravet - Forskningsuppgiftens syfte ska förmedlas av forskaren till de 

berörda parterna i den aktuella forskningen (Patel & Davidsson, 2011). 

Informationskravet tillgodoseddes då lärarna och eleverna fick en gedigen 

information om vad syftet med studien var, hur förfarandet skulle gå till, samt vad 

resultatet användas till. Deltagarna kunde när som helst välja att avbryta samt att det 

var frivilligt att delta förmedlades till deltagarna. 

Samtyckeskravet - Deltagarna i en undersökning har rätt att själva avgöra om de vill 

medverka eller ej (Patel & Davidsson, 2011). Samtyckeskravet togs det hänsyn till då 

vi informerade deltagarna om att de själva kunde välja att avsluta samt att vi 

gemensamt kom överens om vilka villkor som de ställde upp på. De blev även 

informerade om att inga negativa påföljder medfördes om de valde att inte delta i 

studien. 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla personer som ingår i en undersökning ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska bevaras på 

ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem (Patel & Davidsson, 2011). 

Frågan om konfidentialitet är tätt sammankopplat med frågan om offentlighet och 

sekretess. Konfidentialitetskravet togs det hänsyn till då deltagarna blev informerade 

om att inga namn samt personuppgifter kommer förekomma i studien. Deltagarna 

informerades att de insamlade uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt.  

Nyttjandekravet - De insamlade uppgifterna rörande enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål (Patel & Davidsson, 2011). Nyttjandekravet 

tillgodoseddes då deltagarna informerades om att de insamlade uppgifterna endast 

kommer användas för studiesammanhang och inte till kommersiellt bruk. 
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är det mått som påvisar hur starkt eller pålitligt den genomförda studien 

är. Reliabiliteten beskriver hur väl studien beskriver det som den skall beskriva och 

därmed avgör tillförlitligheten i studien. Begreppet validitet däremot betyder att man 

ser i vilken utsträckning som studien beskriver det som den avser att beskriva. Ser 

man då på skillnaderna på begreppen validitet och reliabilitet så kan validitet 

beskrivas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av 

slumpmässiga sådana (Nationalencyklopedin, 2013).  

Ser vi då på kvalitativa studier som har en fenomenologisk ansats som sätter fokus på 

vad och hur en individ lär sig samt fånga såväl människors handlingar som dessa 

handlingars innebörder (Stukát, 2005). I dessa studier intresserar man sig för 

fenomen i omvärlden och hur dessa uppfattas av människor. Vidare menar Stukát att 

det gäller att identifiera uppfattningar och beskriva dess variationer istället för att 

hitta förklaringar.  

Patel och Davidson (2011) påpekar att det kan vara svårt att påvisa reliabilitet i 

kvalitativa intervjustudier då varje intervju är ensam i sitt slag och med olika 

förutsättningar. För att motverka detta och öka reliabiliteten i studien kommer vi att 

spela in intervjuerna. Inspelningarna kommer då att underlätta för transkriberingen 

av materialet som framkommer samt att vi ser det som en fördel att även följdfrågor 

som eventuellt uppstår under intervjuerna kan beaktas. Ytterligare en fördel med 

inspelning av intervjuerna är att inget från intervjuerna försvinner efter som vi enbart 

kan koncentrera oss på intervjun och då inte behöver anteckna under själva 

intervjutillfället.  

Inspelningarna från intervjuerna underlättar också då det går bra att lyssna 

upprepade gånger på intervjuerna för att kunna få med varje liten del från 

intervjuerna. Inspelningarna hjälper oss att få en uppfattning om vi undersöker det 

som var tänkt utifrån studiens syfte och frågeställningar, där vi utgår ifrån vår 

teoretiska grund och våra metodval, lärarintervju och elevintervju samt vårt urval av 

informanter. Detta har då underlättat för oss att tolka och analysera resultatet som 

framkommit på ett adekvat och relevant sätt. Samtidigt blir validiteten lättare att 

kontrollera och bedöma i en studie när en beskrivning hur alla moment i 

undersökning som genomförts (Patel & Davidson, 2011).  

4.5 Genomförande 

Inledningsvis tog vi en personlig kontakt med de fyra kvinnliga utvalda lärarna som 

ingår i studien. Vid dessa kontakter förklarade vi initialt vårt syfte med studien, att 

beskriva vad lärare gör i sin undervisning för att motivera och inkludera elever i 

matematikundervisningen. Vid denna kontakt blev lärarna också informerade om att 

vi tänkte intervjua vissa elever, hur de uppfattar undervisningen. Syftet med 

elevintervjuerna är att undersöka om eleverna känner sig motiverade och delaktiga i 
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undervisningen i matematik. Vidare söker vi svaret på om lärarnas insatser för 

omotiverade elever är synliggjort för eleverna.  

När det gäller eleverna så delades ett missivbrev (bilaga) ut till alla elever i klasserna 

för även om eleverna själva vill delta i intervjuerna så behövs ett godkännande av 

vårdnadshavare då eleverna är minderåriga. Samtliga som ingår i studien blev 

informerade om att varken deras eller skolans namn skulle komma att synas i studien 

samt att den information som framkommer kommer att behandlas utifrån 

Vetenskapsrådets (2002) etiska regler. Deltagarna fick också kännedom att det var 

frivilligt att delta samt att de när som helst under studiens gång själv kan välja att 

avbryta sin medverkan. Informanterna fick även information om att intervjun skulle 

genomföras enskilt och att intervjun som skulle ta ungefär 30 minuter skulle spelas 

in. Varken lärare eller elever fick ta del av de frågor (bilagor) som skulle ställas under 

intervjun. Anledningen till detta är att vi önskade få deras egna erfarenheter, 

uppfattningar och egna ord. Vidare ville vi ha möjlighet att kunna ställa någon 

ytterligare fråga eller förklara om något missförstods eller behövde förtydligas. 

4.6 Bearbetning av data 

I vår undersökning strävade vi efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av 

fenomenet i undervisningen och därmed valdes denna metod till undersökningen. 

Eftersom antalet informanter var få och att undersökningar av detta slag ofta kräver 

ett mindre urvalsunderlag och analysen är tidskrävande och sker stegvis (Stukát, 

2005). Det första steget var att studera det insamlade materialet ingående via 

upprepade läsningar för att där kunna tolka likheter och skillnader i informanternas 

påståenden. Detta för att som avslutning kunna utläsa olika mönster som kan 

användas till att kategorisera de uppfattningar som har framkommit vid 

intervjutillfället (Stukát, 2005). 

Vi bearbetar den data som har framkommit enligt Denscombe (2009) och följer de 

fem steg som författaren beskriver om kvalitativ data. Först skapar vi en överblick 

och säkerställer det material som framkommit för att sedan transkribera ner både 

lärare- och elevintervjuerna i text för att kunna läsa igenom materialet noggrant flera 

gånger. Vi studerar transkriberingarna noggrant för att kunna via innehållsanalysen 

plocka ut meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 

frågeställningarna. Dessa meningar och fraser kategoriseras under rubriker som 

sedan ligger till grund för vårt sammanfattande resultat som vi presenterar under 

resultat och diskussionsdel. 

Genom innehållsanalysen kan vi sedan beskriva de eventuella skillnader och likheter i 

respondenternas uppfattningar som framkommer och därmed beskriva dessa 

fenomen på ett överskådligt sätt och då börja besvara frågan om vad dessa fenomen 

har för innebörd för studien Lantz (1993). När det gäller verifiering av data så 

kommer vi att ställa oss frågan om det som framkommit i intervjuerna är relevant 

utifrån studiens syfte och frågeställning. När det gäller presentationen av data valde 
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vi att väva in resultatet under olika rubriker, exempelvis "att motivera", som har 

framkommit via textbearbetningen och innehållsanalysen. 

5. Resultat 

Under följande rubriker presenteras resultatet efter analysen av intervjuerna med 

fyra lärare och tio elever. Lärarna i undersökningen är kvinnor med behörighet i 

matematik, de har anställning på två stora skolor i Mellansverige med elever i 

årskurserna F-9. Lärarna planerar undervisningen utifrån de kunskapsmål som 

kursplanerna anger i Lgr11 (2011) och de undervisar matematik i årskurs 5 och 6. 

Eleverna i undersökningen har dessa lärare i matematik och de valdes ut genom 

samtal och diskussion med lärarna. Eleverna ansågs av olika anledningar som 

svårmotiverade av lärarna. Ett förberett frågeformulär med utrymme för tankar och 

ytterligare frågor vid behov användes vid intervjuerna. Frågorna till lärarna var 

riktade mot deras undervisning och arbete för att motivera elever, vilket arbete de 

utförde. Elevfrågorna var av samma karaktär men inriktade på vad de tyckte om 

undervisningen och vad som är motiverande. Svaren var bra, inget internt bortfall 

(Patel & Davidsson, 2011). Redovisningen av resultat från lärar- och elevintervjuerna 

sammanfattas under rubriker där skillnader och likheter mellan deltagarnas utsagor 

påvisas. Eleverna och lärarna svarade snarlikt på respektive frågor och genom detta 

blir det mer överskådligt med en löpande och sammanfattande text. Vidare anser vi 

att ju fler deltagare desto rörigare blir det med numrering och fiktiva namn, 

innehållet då blir en mer saklig och koncentrerad beskrivning av intervjuerna och 

inte någon utförligare diskussion med generella slutsatser (Stukát, 2005).  

5.1 Lärarintervjuer 

De följande rubrikerna innehåller en sammanfattande presentation med de meningar 

och fraser från resultatet av de intervjuer vi utförde med lärare. De intervjuade 

lärarna är behöriga i matematik och undervisar i årskurserna 5-6 på två stora skolor i 

Mellansverige.  

5.1.1 Elevernas motivation 

Samtliga lärare upplever att flertalet av eleverna de undervisar i matematik är 

motiverade och att ingen elev är direkt omotiverad. Lärarna uppfattar att det är en 

mera glidande skala som är kopplad till vad som skall utföras i matematiken samt 

vilken förförståelse som eleverna har. Just detta med förkunskaperna i matematik 

kan lärarna se som en faktor till att elever visar en bristande motivation till 

matematik. Även att matematiken för dessa elever inte upplevs som 

verklighetsförankrad till deras vardag samt deras erfarenheter och därmed har de 

svårt att se användningen med det som skall räknas, de uppgifter de får. Lärarna 

upplever att betygen eleverna i årskurs 6 nu får upplevs som en motivationsfaktor, 

tanken på betygen gör eleverna mer motiverade och aktiva på lektionerna. 

Vid frågan på hur lärarna mer konkret ser vad eleverna gör när de är omotiverade så 

finner vi att de inte frågar om hjälp, vässar gärna pennan, försöker ofta gå på 
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toaletten eller gärna pratar med bänkgrannen. Hjälp och stöd hemifrån saknas för 

vissa elever, de får inte den backning eller stöd hemifrån som de behöver, de upplever 

att de inte kan fråga om de behöver hjälp i matematiken hemma och detta upplevs 

som motivationsnedsättande. En av lärarna hade fått en kommentar av en förälder 

angående matematik, ”Jag var inte heller så duktig i matematik men det gick ju bra 

för mig ändå” (Lärare) 

Sådana kommentarer kan också ha en inverkan på elevers intresse och motivation för 

matematik då de inte uppfattar ämnet som viktigt. 

 5.1.2 Att motivera 

En förutsättning i arbetet för att motivera elever inser lärarna är vikten av att man 

själv är motiverad och att man som lärare skapar en positiv atmosfär och 

stimulerande klimat i undervisningssituationen. Det upplevs som lättare att motivera 

eleverna när undervisningen har ett elevperspektiv och utgår ifrån elevernas 

erfarenheter. Lärarna i studien påpekar vikten av engagemang och intresse för ämnet 

matematik och att det skapar möjligheter till elevers lärande samt är en stor 

bidragande orsak till att stärka elevers motivation för matematik. Lärarnas 

tillgänglighet är viktig och genom denna kan lärarna skapa en mera personlig kontakt 

där man försöker lösa vad som gör att elevens motivation och intresse för ämnet 

avtar. Det är även viktigt att man som lärare försöker ha variation både på 

lektionerna och på övningarna så att eleverna aldrig ska uppleva 

matematikundervisningen som monoton och tråkig. 

Alla tycker givetvis inte att matte är lika roligt men eftersom jag själv tycker att matte är så 

roligt tror jag att det smittar av sig och att jag kanske slipper elever som med automatik 

säger att ”matte är SÅ tråkigt”. De håller sig eftersom de vet att jag bara kommer stråla och 

säga hur fantastiskt det är med matte. (Lärare) 

Ytterligare en del som har framkommit under intervjuerna är vikten av att prata 

matematik med eleverna och då prata utifrån deras perspektiv där nivån anpassas så 

eleverna känner att de lyckas och därmed kunna stärka elevernas självförtroende i 

matematiken. Samtliga lärare påpekar att en viktig aspekt till elevers motivation är 

att eleverna behöver känna att de lyckas och få en känsla av att de duger i matematik. 

De elever som eventuellt behöver andra, lättare uppgifter skall fortfarande känna sig 

utmanade av de uppgifter de får. Samtidigt anser lärarna att man skall utnyttja 

resurserna som finns på skolan för de elever som har behov av extra hjälp eller stöd. 

Specialpedagog eller resurslärare bör användas i de fall då det finns behov av detta. 

Lärarna påpekar också att man inte bör särskilja på eleverna utan försöka i så stor 

utsträckning som möjligt undervisa eleverna i sitt klassrum. Undervisning 

tillsammans med sina klasskamrater i sitt klassrum är givetvis väldigt viktigt för 

inkluderingen av elever och för elevernas självkänsla. Undervisning i klassrummet 

tillsammans med övriga klasskamrater minskar risken för dessa elever att känna sig 

utanför eller sämre än övriga elever vilket då eventuellt leder till att motivationen 

sjunker hos dessa elever. 



17 
 

5.1.3 Planering och inkludering 

Samtliga fyra lärare säger i intervjun att det har en relativt god kontroll på de elever 

som ofta hamnar i motivationsbrist och att intresset avtar för matematik. De kan ofta 

genom att bara se vilket område som det skall beröra i matematiken ha en 

handlingsplan och planering till dessa elever då de upplever att elevers motivation 

ofta är kopplad till deras förkunskaper i området. Genom detta anser lärarna att de 

ofta kan förutse vilka problem som kommer att uppstå för eleverna och på så sätt 

anpassa planeringen efter eleven. Samtidigt påpekar lärarna att dessa elever i största 

möjliga mån skall få arbeta i klassrummet inom samma område men med eventuellt 

uppgifter som då är snarlika de övriga elevernas men mera anpassade för deras 

kunskapsnivå. Just detta att eleverna är inom samma område gör att ingen känner sig 

utanför och det blir lättare att få en sammanhållning på lektionerna vilket då ofta 

underlättar om eleverna skall arbeta i olika gruppkonstellationer enligt lärarna.  

Givetvis finns det områden enligt lärarna där vissa elever har så pass bristande 

kunskaper att de är i behov av extra stöd. När ett sådant problem uppstår försöker 

lärarna i samråd både med specialpedagog, resurslärare och givetvis med den 

aktuella eleven ringa in problemet och utarbeta en plan för att underlätta så att en 

fortsatt utveckling i matematiken fortgår för eleven.  Denna planering kan innebära 

t.ex. att eleven får lättare böcker, får använda miniräknare eller göra uppgifter på 

dator. Lärarna uttrycker att de planerar undervisningen och för att inkludera alla 

elever i det ämne som behandlas anpassar de uppgifterna efter den eleven. En elev 

säger så här om sin lärares anpassning av undervisningen; 

Ja, han har extralärare, dock har han valt att stanna kvar i klassrummet med henne de sista 

gångerna istället för att gå iväg. Sen har han fått en ”egen” bok och lärt sig använda 

miniräknare som ett hjälpmedel. Han får sällan frågan när det är helklass, bara när han kan. 

Han får egna genomgångar. Jag tror att han känner att han blir lite gullad med och han 

uppskattar det men nackdelen är att han tror att det han gör nu kommer leda till ett bra 

betyg. Han ligger ju på en annan nivå och får anpassad nivå för att eventuellt klara av ett E, 

ex pysparagraf. Han är nu på F och vi kämpar för att han ska kunna uppnå ett E. (Lärare) 

Läraren i denna intervju hänvisar till den s.k. PYS-paragrafen vilken vi för 

Grundskolan hittar i kap. 10, 21 § i Skollagen. PYS-paragrafen är en 

undantagsbestämmelse som finns inskriven i den nya Skollagen. 

21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från 

enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med 

särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som 

inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst 

kunskapskrav. (Lag  2011:876) 

 Alla fyra lärare är av den uppfattningen att dessa elever bör få denna hjälp i sitt 

klassrum för att inte känna sig utanför och på så sätt inte känna att de duger men 

givetvis förekommer det att elever sitter i med specialpedagogen eller resursläraren i 

en annan miljö men då är det ofta att eleven själv har efterfrågat detta. 
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 5.1.4 Positiva resultat 

Alla fyra lärare är överens om att den tid som de lägger ner på att planera och 

utforma sin undervisning och att få alla elever att känna sig delaktiga i 

undervisningen ger både tillfredställande resultat och motiverade elever. Försöken 

att få alla elever med på tåget, där de känner att de får en mera utvecklad förståelse, 

ökar även motivationen och lusten till att utveckla sina förmågor i matematik.  

Man måste ju ta reda på vad det beror på, att de inte vill, om det är för svårt, för lätt eller 

bara övermäktigt. Många elever svarar bra på beting och de känner att de klarar av de 

uppgifter som just de får, vad som förväntar göras. Skala av deras uppgifter. När du är färdig 

kanske du kan spela på dator och det kan motivera många elever. (Lärare)  

Enligt lärarna är det absolut viktigast att eleverna själva inser att de sitter på den 

största motivationsfaktorn för att de skall lyckas i matematik och tycka att ämnet är 

roligt. Eleverna behöver känna lusten att lära och genom arbete känna sig motiverade 

nog att fortsätta sökandet efter kunskap. Eleverna behöver vilja komma vidare själva, 

de behöver hitta den inre motivationen. Tillsammans med eleverna söker lärarna 

efter lusten att lära, det ska vara roligt att lära sig matematik. På frågan om arbetet 

”lönar sig” svarar en lärare ” Det tycker jag! När de känner att de har mer koll och kan 

mer så blir de mer motiverade och intresserade av matematiklektionerna.” (Lärare) 

5.1.5 Sammanfattning lärarintervjuer 

Lärarintervjuerna har genomförts enskild i skolmiljö och den avsatta tiden var 30-45 

minuter. Den avsatta tiden användes, och lite till, i alla fall. Lärarintervjuerna har gett 

oss många spännande och intressanta svar som ger oss möjlighet att se hur lärarna 

ser på matematik och motivation. De svar vi fått har varit genomtänkta och utifrån 

lärarnas planering och undervisning. Lärarna i undersökningen motiverar sina elever 

genom att visa engagemang och glädje inför matematiken. De upplever också att 

deras försök att anpassa undervisningen för att skapa mer motivation är synliggjort 

för eleverna.  

5.2 Elevintervjuer 

Under dessa rubriker kommer vi presentera resultatet från de elevintervjuer vi 

genomfört. Eleverna har av olika anledningar valts ut att medverka i studien och 

anses av olika orsaker vara mindre motiverade till matematikundervisningen. 

5.2.1 Matematik och motivation 

Det vi har kunnat utläsa av våra intervjuer med eleverna om ämnet matematik är att 

det ofta framkommer en form av hatkärlek till ämnet. Eleverna ser det ofta som ett 

viktigt ämne och ofta kopplat till att är man duktig i matematik så är man smart. Men 

i nästa mening så verkar det nästa vara generaliserat att det är ett ämne som det är 

helt okey att vara mindre bra i och nästan fult att vara duktig i. Matematik är ett 

ämne som det finns många synpunkter om, även utanför skolan, och flera elever har 
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vuxna i sin omgivning som påverkar med historier från deras egen skoltid. "Mamma 

var inte duktig i matematik så det kanske är därför jag inte är det?" (Elev) 

Det som styr mycket av elevernas motivation i ämnet matematik är mycket kopplat 

till deras förkunskaper och vad lärarna har för undervisningsformer. Elevernas 

förkunskaper är viktiga att ha kunskap om och med den kunskapen kan läraren 

planera och anpassa undervisningen så att den passar alla. Elever som inte har de 

förkunskaper de behöver för att klara av ett visst område inom matematiken får svårt 

att förstå och genom detta kan de tappa lusten att lära och motivationen. "Det är på 

det sättet som man undervisar på som jag tycker är tråkigt." (Elev) 

Det som framkommer i intervjuerna är ett klart mönster att när det är en mera 

praktisk undervisningsform så tycker eleverna att det är både intressant och roligt 

med matematik. Eleverna är medvetna om att det finns mer matematik än den 

matematik som finns i matematikboken. Även om de känner att det blir lite lek när de 

exempelvis får spela spel vet de att de faktiskt lär sig genom spelet. Kunskapen de 

hämtar genom spel eller andra praktiska moment tycker eleverna är lite lättare att 

förklara, vilket kan vara följden av att de faktiskt pratar matematik och genom detta 

får en djupare förståelse. Undervisning som varieras med inslag av praktiska moment 

finner eleverna som mer motiverande och roliga, eleverna tycker även att matematik 

blir roligare när de får prata matematik. Men när undervisningen är mera styrd av 

matematikboken och då blir en mer abstrakt matematik som skall utföras och ofta via 

en form av katederundervisning så tycker eleverna att det är tråkigt och ointressant 

med matematik. Undervisning som inte är varierande ökar inte heller glädjen utan 

ökar känslan av ointresse och saknaden av motivation. Även den känslomässiga 

faktorn har en inverkan på eleverna för att känna sig motiverade i matematiken. 

Detta är då ofta kopplat till glädjen att lyckas lösa uppgifter och känna sig kunnig och 

duktig som ofta leder till ökad motivation och självförtroende i matematiken. 

Samtidigt är det vissa elever som känner det som pinsamt att inte kunna och att det 

är för svårt i de uppgifter de skall lösa vilket då har en motsatt inverkan på deras 

matematik utveckling och lust till att lära. Eleverna upplever här att läraren är viktig 

för motivationen och lusten att lära. 

Jag kan ibland få lite mindre antal tal att arbeta med, när jag kommit efter. Det tror jag hon 

gör för att jag inte ska tycka det är ändå tråkigare. Det är skönt att slippa jobba med alla tal. 

Då känns det som om jag hinner mer. Det är flera som får mindre tal att jobba med så det 

blir inte konstigt. (Elev) 

 

5.2.2 Lärarens roll 

Lärarens roll är viktig och eleverna inser att läraren har en betydande roll för deras 

kunskapsinlärning i skolan. Hur eleverna ser på lärarens roll i undervisningen i 

matematik är att de ska kunna skapa inlärningstillfällen som är både motiverande 

och roliga samt att de ska vara tillgängliga. Att skapa inlärningstillfällen som är 

utvecklande och motiverande är inte bara att planera en varierande undervisning 

utan inkluderar även saker som gruppering, miljö och inspiration. Planering av en 

varierande undervisning är ett arbete där flera delar behöver tas hänsyn till. Läraren 
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behöver tänka på vilket område som behandlas, hur elevgruppen ser ut, vilka 

förkunskaper eleverna har, vilket material som finns tillgängligt och hur 

undervisningsmiljön är utformad. Eleverna anser även att undervisningen ska utgå 

från ett elevperspektiv där deras behov och svårigheter sätts i fokus och bearbetas 

utifrån dessa behov och svårigheter. Undervisningen bör sedan, enligt eleverna, vara i 

varierande metoder och former samt innehålla praktiska moment. 

Ibland jobbar vi bara på och då blir det jättetråkigt. Extra tråkigt blir det när vi jobbar med 

ex minus som jag tycker är jättesvårt. De är mycket roligare med lektioner då vi gör roligare 

saker, kul med whiteboardtavlorna! (Elev) 

Eleverna tycker även att det är viktigt att lärarna låter dem lyckas med uppgifterna 

och på så sätt få känna sig duktiga och kunniga. Eleverna tycker att det blir roligare 

när läraren har förväntningar på dem och att de genom dessa förväntningar får visa 

att de är duktiga och att de kan. Lärarens roll är bl.a. att motivera eleverna och den 

inre motivationen finner eleverna lättare om de har en tro på sig själva, att de har ett 

bra självförtroende.  

Jag har en annan bok och får andra uppgifter. När det är något som de andra tycker är svårt 

får jag möjlighet att visa för de andra framme vid smarten. Det är roligt och jag fattar att hon 

gör det för att jag ska känna mig duktig. (Elev) 

Läraren upplevs som den viktigaste delen i möjligheten att bli motiverad och lyckas i 

matematik. De delar som läraren kan påverka är många och ofta hänger det ihop med 

bra matematikresultat, att läraren är bra. Vilken lärare som är bra skiljer givetvis lite 

från person till person men gemensamma synpunkter vi fått från eleverna är att en 

bra lärare är intresserad, kunnig, glad, snäll och har förmågan att förändra det som är 

tråkigt till något roligt. 

I skolan tycker jag att det mesta är roligt, men ibland är allt ganska tråkigt. Det beror på 

vilket lärare vi har och var vi gör. Jag tycker om att gå till skolan och träffa mina kompisar. 

Jag har roligt i skolan. Men ibland gör vi tråkiga saker. (Elev) 

5.2.3 Sammanfattning elevintervjuer 

Intervjuerna har genomförts enskilt i skolmiljö och avsatt tid var 30 minuter. Den 

avsatta tiden användes i olika stor utsträckning, en del intervjuer var kortare och 

andra var längre beroende på hur mycket respektive elev ville prata. Arbetet med 

elevintervjuerna har varit lärorikt och spännande. Det utmanande i att inte kunna 

planera för hur lång eller kort intervjuerna blir, hur mycket eller hur lite information 

vi får fram i intervjuerna är väldigt inspirerande. Vi tycker även att det är intressant 

att se vad eleverna upplever som motiverande. Eleverna berättar att de är medvetna 

om lärarens försök att motivera och anpassa undervisningen, de upplever att lärarna 

motiverar dem genom individuella anpassningar. Eleverna önskar undervisning som 

utgår ifrån deras perspektiv och gärna med inslag av praktiska moment. Motiverande 

för eleverna är en kunnig och inspirerande lärare som utmanar dem på den nivå de 

befinner sig. 
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6. Diskussion 

Information kring analysen av undersökningen beskrivs i detta avsnitt, med en 

motivering till de gjorda valen. Vidare beskrivs tillvägagångssättet i undersökningen 

och förklaringar ges till detta. Under diskussionen diskuteras den analys som gjorts i 

denna undersökning. Tillsammans med undersökningsmaterial, analysresultat och 

litteratur besvaras sedan frågeställningarna utifrån syftet. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie utgick vi i från kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. 

Detta val gjorde vi för att kunna, precis som Stukát (2005) påpekar, dra nytta av det 

samspel som ofta uppstår i mellan intervjuaren och respondenterna och att det då 

underlättar chansen till att ställa följdfrågor i anslutning vid intervju tillfället om så 

behövdes. Problemet med en semistrukturerad intervju kan bli att respondenten 

svävar ut i frågor som inte är relevanta för studien, detta kan undvikas genom tydliga 

instruktioner hur intervjun kommer genomföras.  

Tiden som avsattes för varje intervjutillfälle var anpassat så att respondenterna 

kunde känna sig fria till eftertanke och att de hade möjlighet att stanna upp om så 

behövdes. Lantz (1993) poängterar detta psykologiska utrymme som en viktig 

ingrediens i intervjuer då det gäller att skapa en god kontakt samt ett gott klimat med 

en avslappnad atmosfär där frågorna får ta sin tid. Med det i tanken anpassades tiden 

för varje enskild intervju då alla situationer och människor är unika och med rätt 

anpassning blir resultatet av just den situationen adekvat.  

Intervjuerna spelades in och detta sågs som en styrka i studien då möjligheten att få 

med det som var relevant samt kunna sålla bort sådant som inte var aktuellt för 

studien. Både lärare och elever intervjuades och de blev informerade om studiens 

syfte, dels via personlig kontakt och via missivbrev. Det tillvägagångssättet gav 

studien förutsättning att jämföra och analysera om det fanns likheter och skillnader i 

hur informanterna såg på motivation och inkludering i matematikundervisningen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Genom undersökningar har vi fått fram ett resultat som vi analyserat och under 

denna rubrik kommer diskutera. Diskussionen utgår ifrån de frågeställningar vi har 

och finns även förankrat i vårt syfte.  
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6.3 Lärarintervjuer 

Vi genomförde fyra stycken intervjuer med behöriga lärare i matematik. Vi spelade in 

våra intervjuer och kunde genom detta val samtala fritt utifrån de frågor vi hade med 

oss på vårt frågeformulär. 

6.3.1 Elevernas motivation 

Den viktigaste faktorn som styr när det gäller elevers motivation enligt lärarna i 

studien är vilka förkunskaper som eleverna har i ämnet.  I detta anser vi att man som 

lärare har ett ansvar gentemot eleverna där läraren är väl förbered och påläst om de 

elever som skall undervisas. Där läraren är insatt i elevernas förkunskaper i 

matematik och på så sätt kan anpassa undervisningen med hänsyn till elevernas 

förkunskaper och därmed förhindra att motivationen hos eleven minskar. Just detta 

att lärare sällan kopplar samman elevers olika förkunskaper och förmågor som de har 

i matematiken påpekar Löwing (2004)  som en förklaring till att elever blir 

omotiverade. Detta innebär i stort att alla elever får samma förklaring på hur en 

uppgift ska lösas vilket ofta är en förklaring som är för abstrakt till eleverna och som 

inte alltid har en verklighetsförankring hos eleverna. 

Det som har framkommit i intervjuerna med lärarna är att kopplingen i matematiken 

till elevers vardag är en stor motivationsfaktor hos eleverna. En viktig uppgift är att 

man som lärare anpassar stoffet och förklaringarna till respektive elevs 

kunskapsnivå. Löwing (2004) beskriver att läraren först och främst måste kunna ta 

ett elevperspektiv och att det inte räcker att man som lärare själv har förstått utan 

man bör alltid reflektera över att det man själv förstår också kan tolkas på ett annat 

sätt. Läraren ska i sin undervisning beakta vilka förkunskaper och erfarenheter som 

krävs för att förstå innehållet på olika nivåer och sätt. Även Löwing och Kilborn 

(2002) påvisar vikten av att innan läraren sätter igång att undervisa om något, bör 

man göra klart vad undervisningen går ut på samt hur olika elever förmår uppfatta 

och tillämpa den aktuella kunskapen. 

Precis som lärarna i studien tror vi att vi genom att visa en positiv attityd till 

matematiken, vilken strävas att överföras till eleverna, skapar ett lärandeklimat för 

elever där de tycker det är roligt att räkna och lära matematik. De bästa 

möjligheterna att skapa dessa förutsättningar för lärande tror vi finns i 

grundläggande och relevanta ämneskunskaper i matematik, där läraren via sin 

positiva attityd gör ämnet möjligt att undervisa i genom att ha förmåga att anpassa 

undervisningen till elevers förkunskaper och den aktuella situationen. 

6.3.2 Att motivera 

Mycket av det som har framkommit i studien från intervjuerna med lärarna, där de 

förklarar hur de motiverar sina elever i undervisningen. Så är mycket kopplat till 

sådant vi redan nämnt som, att lärarna via sitt engagemang försöker skapa en positiv 

atmosfär och klimat i undervisningssituationerna där de utgår ifrån ett elevperspektiv 

och elevers egna erfarenheter. Lärarna har även belyst vikten av att prata matematik 
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med eleverna och på så sätt kunna variera undervisningen utifrån elevernas 

kunskaper så att de får lyckas i matematiken vilket även Löwing (2004) poängterar. 

Just glädjen att lyckas i matematiken anser Skolverket (2003) är starkt motiverande 

för elever och omvänt för elever som möter ständiga misslyckanden i skolarbetet. 

Med detta i minnet så anser vi att lärare bör ta hänsyn till uppgifternas 

svårighetsgrad och elevernas motivation. Där elever får uppgifter på rätt nivå som 

utmanar elevernas förmåga och har sådan svårighetsgrad att de kan lösas med rimlig 

ansträngning, men samtidigt bör uppgifterna inte vara för lätta så att de känns 

meningslösa eller för svåra så att elever ger upp. 

En annan faktor som påpekas av lärarna som minskar motivationen hos elever är om 

de känner sig utanför eller sämre än de övriga. I detta har läraren enligt oss en väldigt 

viktig uppgift att se till att undervisningen är väl planerad och att den genomförs så 

att den bemöter alla elevers olika behov men är ändå inom ramen så att 

sammanhållningen vidmakthålls i klassen. Enligt Johansson och Wirth (2007) är det 

viktigt att eleverna befinner sig inom samma kunskapsområde för att kunna 

motverka en för stor spridning i kunskaperna i klassen. Detta för att kunna bevara 

gemenskapen i klassen då alla är inom samma kunskapsområde men eventuellt på 

olika nivåer. Vidare anser vi att detta ger läraren möjlighet att utnyttja gemensamma 

genomgångar där eleverna tillsammans med läraren kan reflektera över vad de ska 

lära sig eller har lärt sig utan att någon behöver känna sig utanför gemenskapen eller 

att man har sämre kunskaper.  

6.3.3 Planering och inkludering 

Ser vi vad lärarna säger om planering och inkluderingen av elever som har 

motivationsbrist så anser de att de har så pass bra kontroll över dessa elever att det 

ofta inte är några problem. De hinder som de ibland kan uppleva är när de kommer 

till områden inom matematiken som vissa elever har bristande kunskaper om. Ofta i 

dessa situationer samarbetar läraren med specialpedagog och resurslärare för att 

kunna ringa in problemet. Enligt rapporten European Agency for Development in 

special Needs Education (2003) är just samarbete i olika former en viktig faktor för 

att kunna lyckas med inkludering i undervisningen. Lärarna behöver vara flexibla i 

både stöd och samarbete med sina kollegor med tydliga och gemensamma regler i det 

sociala samspel som uppstår i ett klassrum. Lärarna tycker att detta samarbete 

fungerar utmärkt på de skolor de undervisar på och att de ofta försöker behålla alla 

elever i klassrummet om inte elever själva efterfrågar en lugnare miljö.  

När det gäller planering så utgår lärarna mycket från elevernas förkunskaper där de 

väger in deras tidigare erfarenheter och kunskaper för att kunna förhindra att 

eleverna blir omotiverade och uttråkade på lektionerna. Enligt Löwing och Kilborn 

(2002) gäller det först och främst att bestämma sig för ett realistiskt perspektiv för 

matematikundervisningens utförande och prioritera det som är möjligt och rimligt 

att genomföra. Utifrån detta synsätt bör lärarna planera sin undervisning för att få de 

bästa förutsättningarna för inkludering av alla elever i matematikundervisningen.  



24 
 

Detta gör de genom att vissa elever får utnyttja hjälpmedel, vissa får lättare uppgifter 

eller böcker. Det som vi tycker är en viktig detalj i planeringen är att man som lärare 

ställer sig frågan som Johansson och Wirth (2007) påpekar och funderar över, vad 

vill jag att barnen ska lära sig idag?  För ställer man sig den frågan så behöver läraren 

tänka på vad eleverna har lärt sig tidigare och vad är det då lämpligt att de lär sig idag 

för att kunna vidareutveckla det som de har lärt sig tidigare i matematiken. På detta 

sätt tror vi att motivationen vidmakthålls då varje lektion inte blir den andra lik och 

monotonin försvinner från matematikens undervisning. 

6.3.4 Positiva resultat 

Samtliga av lärarna är överens om att de genom väl planerade lektioner och att 

undervisningen är utformad så att alla elever känner sig delaktiga ger både bättre 

resultat och motiverade elever. Plus att de gemensamt med sina elever via en positiv 

inställning till matematik där de får med eleverna i sin undervisning på ett naturligt 

och harmoniskt sätt så kommer även kunskapen och motivationen att öka hos 

eleverna enligt lärarna. Vi kan även tycka för att uppnå positiva resultat så bör 

undervisningen utgå ifrån som Magne (1998) framhåller det, att eleven skall stå i 

centrum pga. att elever har olika förutsättningar och lär sig på olika sätt och därmed 

behöver även en lärare gå olika vägar i sin undervisning för att kunna bemöta alla 

olika elever i sin undervisning. 

6.4 Elevintervjuer 

Elevernas intervjuer genomfördes efter våra lärarintervjuer. Information från lärarna 

samt erfarenheter ifrån undervisningen gjorde att valet föll på dessa elever. Eleverna 

som intervjuades upplevdes av olika anledningar som mindre motiverade. Bristen på 

motivation visar sig på olika sätt och orsaken bakom den bristande motivationen är 

även den olika. 

6.4.1 Matematik och motivation 

Ämnet matematik är ofta ett ämne som automatiskt förknippas med ordet "tråkigt". 

Det vi har kunnat utläsa av våra intervjuer med eleverna om ämnet matematik är att 

det ofta framkommer en form av hatkärlek till ämnet. Enligt Magne (1998) upplever 

omkring vart sjunde skolbarn skolmatematiken som ett stort misslyckande vilket ofta 

beror på att det saknas meningsfullhet i uppgifterna. Motivation kan beskrivas som 

en vilja att nå ett uppsatt mål. En vikig faktor för att skapa motivation i matematik är 

elevernas förkunskaper, det är svårt att känna sig motiverad när det är svårt och 

saknar mening. En meningsfull undervisning där lärarna har en bra plan och tanke 

med metoderna hjälper också eleverna att motiveras. Under våra intervjuer visar det 

sig att eleverna upplever en praktisk undervisning som roligare, meningsfullare och 

mer intressant. Utifrån tillförlitlig erfarenhet framkommer att en förståelseinriktad 

matematikundervisning, som bygger på problemlösning och kommunikativ/praktisk 

matematik som också består av elevers förmåga att resonera matematiskt ger en god 

förtrogenhet hos eleverna (Skolverket, 2012) . Undervisning som är mestadels styrd 
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av matematikboken och på så sätt blir en mer abstrakt matematik tycker många 

elever är tråkigt och ointressant.  

Vi finner stöd i våra tankar om att förkunskap, glädje och variation är viktigt för 

motivationen i Skolverkets rapport (2003). Rapporten uttrycker att många elever 

säger ”matte är kul när man fattar”. Eleverna tycker att det blir besvärligt när 

räknandet förlorar mening, när man inte förstår vad man håller på med, varför man 

gör det man gör eller när det ska användas. I glädjen och motivationen finner vi 

förståelsen. Variationen är även den enligt Skolverket (2003) viktig och det blir 

besvärligt när lektionerna blir alltför ensidiga och då tappar man lust, motivation och 

förmåga att på egen hand skapa den mening och förståelse som behövs för att kunna 

gå vidare och för att bibehålla lusten att lära. Drivkraften, motivationen förändras när 

undervisningen upplevs som tråkig eller svår. 

Eleverna i våra intervjuer känner att de blir motiverade av sina lärare när de anpassar 

undervisningen till deras behov. Anpassningen av undervisningen för att skapa 

motivation är viktigt och vi anser, precis Skolverket (2003), att 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. Relationen mellan uppgifternas 

svårighetsgrad och elevernas motivation eller vilja att engagera sig finns också belagd 

i forskning. Uppgifter på rätt nivå som utmanar elevernas förmåga optimalt främjar 

deras motivation och strävan efter att lära sig i riktning mot lärandemål. Det innebär 

att uppgifterna ska vara av en sådan svårighetsgrad att de kan lösas med rimlig 

ansträngning. Uppgifterna ska inte vara för lätta så att de känns meningslösa eller för 

svåra så att de skapar ångest. Eleverna i våra elevintervjuer berättar att de får en 

positivare syn på matematiken och undervisningen genom anpassning av materialet. 

De upplever inte anpassningen som något negativt utan ser istället att de klarar av 

det som förväntas av dem och genom detta mår de bättre och får en bättre 

självkänsla. Eleverna får av sina lärare uppgifter som ligger på rätt nivå, oberoende av 

orsak till anpassningen, och genom dessa uppgifter upplever eleverna att de klarar av 

undervisningen. Uppgifterna kan variera i art och kan vara att uppgiften ska 

redovisas framme på tavlan inför resten av klassen. De anpassade uppgifterna 

fokuserar på de behov som just den eleven har.   

Vi fokuserar i denna studie på att motivation kan beskrivas såsom en drivkraft, en 

lust att orka eller vilja arbeta vidare med något. Stensmo (2008) delar in motivation i 

tre områden som beskriver hur vi reagerar och hanterar de uppgifter vi får. Det första 

området är inre motivation där målen finns i form av behov som skall tillfredställas 

och känslor som skall följas samt möjliga utvägar som kan förbättras. Eleverna 

behöver själva komma fram till vad som driver dem vidare på sin väg efter kunskap, 

de behöver vilja lära sig mer. Det andra området är den yttre motivation som ligger 

utanför personen och handlar om belöningar och straff samt materiella eller sociala 

belöningar. I vårt resultat ser vi att eleverna i vår undersökning upplever 

lärandemiljön och lärarens insats som den yttre motivationen. Det avslutande 
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området kallar Stensmo (2008) för interaktiv motivation som formas i en interaktion 

mellan en situation och en person de mål som är tydligast styrs av tidigare 

erfarenheter. Den interaktiva motivationen finner eleverna i samspelet med sina 

kompisar, läraren och med hjälp av tidigare lyckade resultat. 

6.4.2 Lärarens roll 

Läraren har en viktig roll i utveckling av elevernas matematikkunskaper och bör ha 

ett förhållningssätt som leder till positiva möten där arbetssätt och metoder anpassas 

till undervisningens innehåll och elevernas behov (Andersson & Thorsson, 2007). 

Läraren ska anpassa undervisningen utifrån den elevgrupp som finns och utifrån de 

förutsättningar som finns. Eleverna i vår studie påpekar att det är lättare att arbeta 

när det är lugnt och tyst i klassrummet. I Skolverket (2003) kan vi läsa om att lusten 

och glädjen bl.a. uppkommer i känslan av att lyckas med någonting och detta i sig är 

starkt motiverande. Och givetvis omvänt, elever som möter ideliga misslyckanden i 

undervisningen, inte minst i matematik, förlorar snabbt motivation och lust att lära. 

Förhållandet mellan svårighetsgraden på uppgifterna och motivationen hos eleverna 

eller viljan att engagera sig finns också styrkt i forskning. Undervisning på lämplig 

nivå som utmanar elevernas kunnande maximalt gynnar deras motivation och 

ambition efter att lära sig i riktning mot lärandemål. Att undervisningen är utnyttjar 

elevernas kunnande maximalt innebär att undervisningen ska vara av en sådan 

svårighetsgrad att uppgifter kan lösas med rimlig ansträngning. Uppgifterna ska inte 

vara för lätta så att de känns meningslösa eller för svåra så att de framkallar ångest. 

Andra viktiga faktorer för lusten att lära är lärandemiljön och inte minst läraren själv 

(Skolverket, 2003). Läraren har en avgörande roll i elevernas lust att lära och 

eleverna menar att lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och 

förmågan förmedla att kunskap är en glädje i sig är central. Eleverna vill ha lärare 

som har förtroende för elevernas förmåga att lära t.ex. matematik, har kunskaper i 

ämnet matematik, som är lyhörda för vad eleverna har svårt att förstå och som kan 

förklara bra. Lärare som förmedlar lust att lära klarar av att knyta an till verkligheten, 

intresserar elever i utmanande dialoger och visar hur kunskapen används. Dessa 

lärare utgår ofta från egna erfarenheter och är inte lika bundna av matematikboken. 

Läraren är aktiv i lärandeprocessen och talar med i stället för till eleven. Det är 

givetvis inte läraren ensam som avgör elevens motivation. I samspelet mellan elev 

och lärare måste även eleven bli medveten om sin viktiga roll för att skapa ett så väl 

fungerande samarbete som möjligt. Det gäller att göra det så bra som möjligt 

relationen mellan elev och lärare. Lusten att lära ökar både av att läraren ser eleven 

och ger återkoppling på elevens lärande och av att eleven ser läraren och ger feedback 

på lärararbetet. 

Lärarens roll är viktig och eleverna i våra intervjuer inser att den har en betydande 

roll. Eleverna ser lärarens roll i undervisningen i matematik att de ska kunna skapa 

inlärningstillfällen som är både motiverande och roliga samt att de ska vara 

tillgängliga. Eleverna anser även att undervisningen ska utgå från ett elevperspektiv 

där deras behov och svårigheter sätts i fokus och därefter bearbetas och detta ofta i 
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varierande undervisningsformer, med praktiska moment. Eleverna tycker även att 

det är viktigt att lärarna låter dem att lyckas med uppgifterna och på så sätt få känna 

sig duktiga och kunniga (Skolverket, 2003). Lärarna planerar denna anpassade 

undervisning och genom denna kan de ge rätt uppgifter till rätt elev. Vi anser att 

lärarna genom anpassad, varierad och meningsfull undervisning har möjlighet att 

skapa motiverade och intresserade elever. I Skolverkets rapport (2003) finner vi just 

dessa tankar och det beskrivs att det är nödvändigt att läraren ger elever en chans att 

uppleva matematiken som ett både relevant, begripligt och utmanande ämne som 

stärker elevernas självkänsla. 

Eleverna anser, liksom rapporten (Skolverket, 2003), att lärarna bör vara kunniga i 

att identifiera faktorer i lärmiljöerna som skapar lust respektive olust att lära samt 

skicklighet i att använda olika och varierande arbetssätt och välja innehåll som svarar 

mot elevgruppens behov.  

7. Sammanfattning 

Arbetet med denna studie har varit intressant och inspirerande. Vi har lärt oss 

mycket om matematikundervisningen utifrån både elevers och lärares synvinklar. Vi 

anser att resultaten i denna studie kommer vara oss till hjälp i vårt framtida yrkesliv. 

Det är väldigt inspirerande att se hur stor och viktig roll vi kommer ha som lärare när 

vi börjar arbeta i skolan efter avslutad utbildning. Samma inspirerande tanke är 

samtidigt skrämmande när vi tänker på våra egna barn och deras brist på motivation 

där läraren inte har samma inspirerande roll som de elever vi har intervjuat. I dessa 

situationer behöver vi verkligen vara närvarande och lyhörda för att kunna hjälpa 

våra barn på bästa sätt. Hur får vi våra egna barn motiverade i skolan när de upplever 

att deras lärare inte tar den rollen som vi i denna studie visat på behövs?  

Lärarna i denna studie motiverar sina elever genom att vara inspirerande och visa 

glädje för ämnet matematik. Lärarna anpassar undervisningen utifrån de olika 

elevernas olika behov och genom en varierande undervisning finner de mer 

motiverade elever i sitt klassrum. Eleverna vi intervjuat känner att deras lärare 

försöker få dem intresserade och motiverade av ämnet matematik och uttrycker alla 

att läraren har en viktig och avgörande roll för intresset och motivationen i 

matematik. Vi har arbetat med lärare och elever och tillsammans sammanställt och 

analyserat de intervjuer och det resultat som kommit fram genom studien.  

7.1 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se ifall motivationen, eller bristen på motivationen, kan 

kopplas till elevernas betyg i matematik. Den nuvarande betygsskalan är väldigt ny 

och följderna av den vet vi inte riktigt, kommer eleverna att uppleva de nya betygen 

som inspirerande eller stressande? Påverkar de nya kunskapskraven undervisningen i 

matematik? Kommer det blir lättare eller kanske svårare för lärarna att variera 

undervisningen och våga frångå matematikboken? Vidare vore det intressant att se 

en liknande studie där även observationer ingår som underlag.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

  

Vi är två lärarstudenter som heter Jenny Callin och Thomas Åberg som studerar till 

lärare för de tidigare åren med inriktning matematik. Vi skriver nu under våren vårt 

examensarbete som handlar om att beskriva hur lärare gör elever motiverade och 

delaktiga i undervisningen, samt hur elever uppfattar undervisningen så att de 

känner sig motiverade i ämnet matematik. 

 

Vi skulle vilja få ta del av era barns erfarenheter och uppfattningar genom en intervju. 

Intervjun beräknas ta högst 30 minuter och kommer att spelas in. De uppgifter som 

era barn delger oss kommer att användas i vårt examensarbete och banden kommer 

efter studiens godkännande att förstöras. Identifierbara uppgifter kommer att skrivas 

om eller uteslutas så ingen identifiering är möjlig av utomstående.  

 

Intervjuns syfte är att få ta del av era barns erfarenheter och uppfattningar om hur 

läraren undervisar i klassen så att elevernas motivation i ämnet matematik ska 

vidmakthållas eller återupprättas. Era barns deltagande i studien är självklart helt 

frivilligt och de har rätt att avbryta när de så önskar och helt avsluta sin medverkan 

under intervjun. 

  

Vänligen, 

Jenny och Thomas 

  

Beviljas                                       Beviljas ej 

  

  

  

  

Målsmans underskrift 

 Jenny Callin                                      Thomas Åberg 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor – lärarintervju 

 

 Upplever du att det finns elever i klassen som saknar motivation i matematik? 

 

 

 

 På vilket sätt visar sig den eventuella bristen på motivation? 

 

 

 

 Varför tror du att de eleverna saknar motivation? 

 

 

 

 Hur arbetar du för att motivera dessa elever? 

 

 

 

 Är arbetet med att motivera synliggjort, är eleverna inkluderade i planeringen?  

 

 

 

 Ger arbetet resultat? Ökar motivationen hos eleverna? 
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Bilaga 3 

 

 

Intervjufrågor – elevintervju 

 

 Berätta om matematiklektionerna! Intressant/ointressant? 

 

 

 

 Är det något inom matematiken som är svårt? 

 

 

 

 Vad är det som gör lektionerna/undervisningen svåra/tråkiga? 

 

 

 

 Hur hjälper läraren dig att lyckas i matematik? 

 

 

 

 Hur skulle du vilja att matematiklektionerna såg ut? Varför? 

 

 

 

 

 


