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Abstract 

The purpose of this study is to find out how teachers think that they should work to maintain 

students´ interest and motivation for school mathematics in the early years of elementary 

school, and what they think about their ability to conduct the education they want to pursue in 

order to achieve this. Five teachers responded to my questionnaire. Their answers were 

analyzed using phenografic method because I wanted to describe how teachers perceive their 

actions with the purpose of increased student motivation. In the analysis I was looking for 

similarities and differences which then formed the basis of my results. 

 

Of the results that emerged from the survey responses indicates that the teachers need to 

expand their knowledge on how to teach their subject. They need access to the latest research, 

reading reports, attending courses or Lärarlyftet. They need more time to understand the 

curriculum of the compulsory school to be able to put up a good and distinct teaching. The 

teachers also need more instructional time to meet all the demands placed on them. Both the 

requirements of the Swedish National Agency of Education (Skolverket) but also demands 

from students who want to have lessons that are fun, interesting and educative. If this is met, 

future students will feel a greater interest and a greater motivation for mathematics. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärarna själva anser att de ska arbeta för att 

försöka bibehålla elevernas motivation och väcka deras intresse för skolämnet matematik 

under skolåren ett till fem samt vad de anser om sina förutsättningar att bedriva den 

undervisning de vill bedriva för att lyckas med detta. Fem lärare svarade på min enkät. Deras 

svar analyserades med hjälp av fenomenografisk metod då jag ville beskriva hur de uppfattar 

att deras arbete ökar motivationen hos eleverna. Jag letade efter likheter och skillnader i 

utsagorna som sedan låg till grund för mina resultat. 

 

Resultaten som framkommit från enkätsvaren tyder på att lärarna behöver utvidga sina 

kunskaper om hur de ska lära ut sitt ämne. De behöver ta del av den senaste forskningen, läsa 

rapporter, gå kurser eller Lärarlyftet. De behöver få mer tid till att sätta sig in i Lgr 11 för att 

kunna lägga upp en bra och tydlig undervisning. Det behövs också mer undervisningstid för 

att kunna uppfylla alla krav som ställs på lärarna. Både krav från Skolverket men också krav 

från eleverna som vill ha roliga, intressanta och lärofyllda lektioner. Om detta uppfylls 

kommer framtidens elever känna ett större intresse och en större motivation för ämnet 

matematik.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete handlar om elevernas intresse och motivation för ämnet matematik. 

Enligt Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) beskrivs barnens 

motivation som stark i de yngre åren men avtagande i årskurs fem. Elevernas motivation är 

alltså större i årskurserna ett och två och avtar i årskursernas fyra och fem. Eleverna i årskurs 

fem är dessutom mer negativt inställda till matematiken jämfört med de yngre eleverna som 

tycker att det är roligt och spännande.  

 

Att lära sig något är en lång process som sker över tid. Om eleven mitt i denna process tappar 

lusten att lära sig då slutar de att hänga med och för varje årskurs de börjar i kommer de hela 

tiden mer och mer efter. Att eleverna tappar motivation och intresse leder till sämre resultat 

och lägre betyg och det blir allt svårare för dem att följa med i undervisningstakten. Detta 

skulle kunna vara en av orsakerna till att eleverna i de äldre årskurserna presterar sämre i 

olika undersökningar som TIIMSS och PISA, där Sverige 2013 låg på 38:e plats långt efter de 

övriga nordiska länderna (Karlsson & Kilborn, 2015 a).  

 

Redan på 1960-talet visade olika utredningar att många elever i grundskolan inte kunde 

tillgodogöra sig undervisningen i matematik (Karlsson & Kilborn, 2015 a). Detta är alltså 

inget nytt. Men frågan är vad som gjorts för att öka kunskaperna i matematik och öka 

motivationen hos eleverna. Och varför har de åtgärder som gjorts i form av ändrade läroplaner 

och lärarutbildningar inte gett något synbart resultat. 

 

Att känna lust och motivation, att känna att man förstår skapar en meningsfullhet i elevernas 

skolvardag. Jag vill undersöka hur lärare i skolvardagen gör för att skapa ett intresse hos 

eleverna och hålla motivationen för matematikämnet uppe. 

 

Förhoppningen är att detta examensarbete skall kunna bidra med kunskaper om vad som 

fungerar ute i matematikundervisningen och vad som inte fungerar. Genom att försöka få svar 

på dessa frågor så kan jag förbättra min egen framtida matematikundervisning och öka 

motivationen hos eleverna på min skola. Men det kan förhoppningsvis också bidra till en ökad 

motivation hos andra lärare och elever samt leda till att intresset och motivationen kan 

bibehållas under elevernas hela tid i skolan.   
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärarna själva anser att de ska arbeta för 

att försöka bibehålla elevernas motivation och väcka deras intresse för skolämnet matematik 

under skolåren ett till fem samt vad de anser om sina förutsättningar att bedriva den 

matematikundervisning de vill bedriva för att uppnå detta. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Vad har lärarna för uppfattning om hur man skapar goda förutsättningar för att 

bibehålla barnens intresse och motivation för ämnet matematik? 

 

 

• Vad har lärarna för uppfattning om deras förutsättningar att bedriva den 

matematikundervisning de vill bedriva för att öka elevernas motivation? 
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2. Vad säger litteraturen 
 

I detta avsnitt kommer jag först redogöra för vad matematik är och varför vi ska lära oss detta. 

Sedan följer att avsnitt om våra läroplaners historia fram till där vi står i dag med Lgr 11 samt 

kopplat till olika undervisningsmetoder. Jag kommer också att redogöra för begreppet 

motivation samt olika motivationsteorier och avsluta med begreppet lusten att lära. 

 

2.1 Matematik 

Flera tusen år av historia och bidrag från många andra kulturer ligger bakom dagens 

matematik. Den är idag en problemlösande verksamhet i ständig utveckling då den utvecklats 

utifrån människans praktiska behov samt utifrån människans nyfikenhet. Matematik används i 

vardagslivet, i den samhälleliga och i den vetenskapliga verksamheten. Matematiken ska bidra 

till att eleverna känner självförtroende, kompetens samt möjlighet att delta och påverka vårt 

samhälle. Det är en demokratisk rättighet och alla elever ska ha möjlighet att skaffa sig 

matematikkunskaper. Det behövs för att lösa vardagsproblem, värdera och kritiskt granska 

påståenden men också för att granska samt förstå information och reklam. Vår kursplan i 

matematik ska ge eleverna förutsättningar att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivet. I 

Skollagen (2010:800) under Övergripande mål och riktlinjer; Kunskaper står det: 

 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund till fortsatt utbildning.  

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 

utgöra en grund för skolans verksamhet. 

 

2.2 Läroplaner och undervisningsmetoder 

Skolans verksamhet har alltid haft mål att följa. Redan under medeltiden fanns bestämmelser 

om folkbildningens innehåll (Lundgren, 2011). Då skulle allt läras utantill. År 1572, efter 

reformationens seger, godkändes en ny kyrkoordning som också inrymde skolordningen. 

Utbildningen fick en mer betydande roll och kraven på folkbildning stärktes enligt Lundgren 

för att varje människa skulle kunna läsa och tillgodogöra sig tron och Luther utarbetade 

katekesen. 

 

År 1842 påbörjades en annan form av reglering när det gäller mål, innehåll och undervisning.  

Det beslutades att: ”I varje stadsförsamling och varje socken på landet bör finnas minst en, 

helst fast skola med vederbörligen godkänd lärare” (1§ moment 1). Lundgren skriver vidare 

att detta beslut var det första kravet som lades på lärarutbildningen. Nyttan att kunna räkna 

betonades under mitten av 1800-talet enligt Malmer (2002) men tyngdpunkten låg på nyttan 

av att kunna hantera det rena räknandet snarare än matematikens betydelse för den 

intellektuella mognaden. 

 

År 1946 skulle det svenska skolsystemet moderniseras. Karlsson & Kilborn (2015 a) refererar 

till Marklund (1980) som skriver att klassundervisningen dömdes ut som både ineffektiv och 

odemokratisk. Lärarens kunskapsförmedling skulle ersättas av elevens kunskapssökande. 

Eleven skulle vara aktiv, inte passivt mottagande. Karlsson & Kilborn (2015 a) förtydligar att 
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matematikundervisningen på den tiden bedrevs från katedern. Färdighetsträningen bestod till 

stor del på den tiden av att läraren skickade hem läxa. Eleverna hade sällan grupparbeten eller 

diskussioner. 

 

Lgr 62 

Omställningen från det gamla systemet med folkskola och realskola till en nioårig grundskola 

ställde helt andra krav på lärarna, enligt Karlsson & Kilborn (2015 a). Stora krav ställdes på 

variation och på individualisering och detta skulle ske inom klassens ram och med 

arbetsformer och arbetssätt som var både nya och oprövade. Detta var, enligt Karlsson & 

Kilborn (2015 a), de allra flesta lärarna inte utbildade för. Särskilt svårt var det inom 

matematiken. Dels fanns det inte tillräckligt många utbildade lärare och dels saknades det 

läromedel som var anpassade till denna nya skolform med tyngd på individualisering. 

 

Lgr 69 

Denna läroplan betonade enligt Malmer (2002) mängdläran och läroplanen skulle grunda sig 

på förståelse. Undervisningen skulle präglas av konkretion och åskådlighet och läraren skulle 

anknyta till elevernas erfarenhet och ha ett välförsett förråd av lämpliga läromedel enligt 

Karlsson & Kilborn (2015 a). De nya läromedlen som kom var gjorda för att eleverna skulle 

kunna arbeta själva och i sin egen takt. Detta individuella arbetande i matematikboken 

resulterade i att det blev svårt för lärarna att laborera, ha gemensamma genomgångar eller 

diskussioner med eleverna då alla i klassen arbetade inom olika områden i matematiken. 

Lektionerna blev nästan helt läromedelsbundna (Karlsson & Kilborn, 2015 a, Malmer, 2002). 

 

Lgr 80 

Den nya matematiksatsningen på mängdlära visade sig inte fungera som man tänkt. Samma 

erfarenhet drog många andra länder enligt Karlsson & Kilborn (2015 a). Trots stor 

kompetensutveckling av lärarna ledde mängdläran till problem i undervisningen. Lärarna 

övergick därmed till en mer traditionell undervisning igen. När sedan Lgr 80 kom hade 

mängdläran i stort försvunnit och man betonade istället vikten av problemlösning. Bjerneby 

Häll (2006) skriver att de tidigare läroplanerna i matematik mer hade som uppgift att 

förbereda för fortsatta studier men nu med Lgr 80 betonade man vardagskunskaper och 

baskunskaper. De olika momenten i matematik i kursplanen skulle vara till nytta i 

vardagslivet men också i yrkeslivet. Målen i matematikundervisningen uttrycktes inte längre i 

utgångspunkt för ämnesinnehåll utan mer i sociala termer såsom ”förstå användningen i 

praktiska situationer, tillägna sig ”brukbara kunskaper” och utgå från ”vardagsnära problem 

och för eleven konkreta situationer.” Kombinerat med ”själva undersöka” och ”skapande 

verklighet och personlig utveckling” leder detta enligt Karlsson & Kilborn (2015 a) till en 

sänkning av kraven på kunskaper och färdigheter. Resultatet av detta menar Karlsson & 

Kilborn (2015 a) har vi kunnat följa i olika rapporter som IEA, TIMSS och PISA. 

 

Lpo 94 och Lgr 11 

En bärande idé enligt Karlsson & Kilborn (2015 a) inför kursplanereformen 1994 var att 

beslut som tidigare fattats centralt nu skulle fattas lokalt. Tanken var att lärarna skulle ges ett 

större ansvar att utforma lokala pedagogiska mål. De skulle därmed känna sig mer delaktiga 

och då också undervisa bättre. Tidigare läroplaner omfattade inte bara mål utan också 

tolkningar av dessa mål. Bjerneby Häll (2006) skriver att nyttoaspekten var kvar i Lpo 94 men 

skrivningen var mer öppen och matematiken behövde nödvändigtvis inte ha något samband 
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med konkret verklighet. Karlsson & Kilborn (2015 a) beskriver det som att målen var ganska 

öppet formulerade och med en låg grad av precisering. När Lgr 11 kom fanns det inga mål 

alls, bara syften. Karlsson & Kilborn (2015 a) menar att fokus i lärarens uppgifter i och med 

Lpo 94 har flyttats från undervisning och konkretisering till att skriva pedagogiska planer. 

Fortfarande skall läraren individualisera undervisningen inom klassens ram men eftersom 

målen saknar precision uppstår enligt Karlsson & Kilborn (2015 a) en tvekan mot vilka mål 

läraren ska jobba mot. På många håll blev arbetssättet överordnat innehållet. Rapport 366 

Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder (Skolverket, 

2011) stödjer detta och visar att de laborationer som genomfördes under de lektioner som 

observerades i allmänhet var av låg kvalité. Laborationerna handlade mer om att aktivera 

eleverna än om att konkretisera och lyfta fram innehållet. 

 

2.3 Motivation 

Matematik är viktig för elevernas framtida möjligheter för utbildning men också för att kunna 

hantera sin vardag och situationer i samhällslivet (Skolverket, 2003). Det är därför viktigt att 

eleverna upplever matematiken som något positivt och som något de kan erövra. Enligt 

Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematiken (2003) upplever tyvärr 

många elever matematiken som något negativt och som något som är meningslöst och svårt 

att förstå. Eleverna måste känna sig motiverade. De behöver känna motivation för att kunna 

känna lust. Vad är då motivation? 

 

2.3.1 Begreppet motivationen 
Enligt Imsen (2006) är motivation ett begrepp som kan beskrivas som en drivkraft som 

påverkar individens intresse och lust inför olika handlingar eller händelser. Den är beroende 

av vilka förutsättningar man har och är därmed olika för alla. Omständigheter som kan 

påverka alla personers motivation är egna behov, egna mål samt egna erfarenheter. Imsen 

(2006) fortsätter vidare att motivation påverkas av känslor och av uppfattningar, den binds 

samman av känslor, tankar, intellekt och idéer. Detta leder till att vi känner meningsfullhet, 

syfte och kraft, motivation ger mål och mening. Illeris (2015) beskriver också motivation som 

en drivkraft men menar att man ska vara försiktig med att bara koppla den till känslor utan ta 

hänsyn till förhållandet mellan motivation, vilja och attityd som olika dimensioner av 

drivkrafter då dessa tre är kopplade till lärande. Oftast blir stökiga och ofokuserade barn 

associerade med bristande motivation (Imsen, 2006). Känslan av att inte förstå syftet eller inte 

känna någon meningsfullhet inför en uppgift kan leda till frustration och därmed också 

bristande motivation. Enligt Giota (2002) kan det vara svårt att definiera ordet motivation. 

Giota beskriver motivation som ett flerdimensionellt begrepp bestående av elevens 

uppfattning av sina egna känslor och attityd, elevens egen uppfattning av sin egen kompetens 

samt hur detta sedan kopplas till elevens och dess mål. Motivation kan delas in i en yttre 

motivation och en inre motivation (Imsen 2006). Giota (2002) är kritisk mot denna 

uppdelning och menar att det är en förenkling och att motivation är mer komplext än så. 
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2.4 Motivationsteorier 

 

2.4.1 Yttre och inre motivation 
Imsen (2006) men också Illeris (2015) beskriver att den yttre motivationen kan bero på 

faktorer som förväntningar och krav och styrs till stor del av vad andra förväntar sig. Till 

exempel om en elev utför en uppgift för att det krävs av denne så kan det leda till att eleven 

inte tillgodogör sig kunskaperna då eleven inte förstår uppgiften. Imsen (2006) beskriver det 

som att en elev läser inför ett prov och memorerar svaren men lär sig inte för livet. Imsen 

(2006) skriver vidare att denna syn på lärandet inte ger eleven möjlighet att se det som är 

meningsfullt i undervisningen. Elevens utveckling drivs framåt av lärarens yttre påverkan.  

Karlson och Kilborn (2015 b) menar att lärarens yttre påverkan på matematikundervisningen 

ska präglas av delaktighet och ömsesidighet, där eleven ska erbjudas reflektion, konstruktiv 

kritik och återkoppling. Eleverna ska ges tillfällen att få visa vad de lärt sig och kunna 

använda den kunskapen till ett gemensamt kunskapsbyggande i elevgruppen (Skolverket, 

2003). Detta gör att eleverna känner meningsfullhet och det skapar lust att lära med hjälp av 

yttre motivation.  

 

Imsen (2006) menar att den inre motivationen formas av glädje och lust och styrs till stor del 

av egna beslut. Där kommer en vilja att utföra uppgiften. Detta skapar möjlighet för eleven att 

utvecklas på ett kunskapsmässigt plan men också på ett personligt plan. Kunskaperna får en 

vidare betydelse och ökar förståelsen runt olika problem. Detta kan sedan tas med när 

kunskapskraven ökar med stigande ålder då eleverna getts möjligheten att lära för livet och 

inte kortsiktigt inför ett prov.  

 

En viktig del i en lärares dagliga arbete är att berömma och stödja sina elever. Detta kan enligt 

Imsen (2006) skapa inre motivation men det kan också få motsatt effekt och undergräva den 

inre motivationen om läraren ständigt ger beröm för stor och smått. Imsen (2006) skriver 

vidare att prestationskrav ställda på elever kan beröra den inre motivationen. En elev kan 

finna ett intresse och en motivation men känna en rädsla för att misslyckas. Detta stödjs av 

Illeris (2015) som beskriver det som att eleven kan känna en dubbel press. Dels känner eleven 

att den är osäker på vad som ska läras in och hur det ska läras in men också en press utifrån i 

form av förväntningar från till exempel lärare och föräldrar. Imsen (2006) och Illeris (2015) 

menar att om en elev hela tiden misslyckas gör det att den tappar motivationen. Därför måste 

läraren anpassa uppgifter till eleven så att de känner att de kan lyckas. Uppgifter på rätt nivå 

utmanar elevens förmåga och främjar motivationen och lusten att lära vidare (Illeris, 2015, 

Imsen,2006, Skolverket, 2003). 
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2.5 Vad är lusten att lära? 

Forskare är mer eniga om vad lust att lära innefattar än hur man definierar begreppet 

motivation. Skolverkets rapport nr 221 (Skolverket, 2003) definierar lusten att lära som att 

den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 

tillsammans med andra söka och forma ny kunskap. Imsen (2006) anser att lusten att lära 

kommer ur en stark drivkraft som ger eleven motivation att hantera uppgifter och situationer 

som kan upplevas svåra att klara av. När eleven sedan klarar av uppgiften växer en känsla av 

lycka och tillfredställelse fram och stärker tilliten till den egen förmåga och ökar självkänslan.  

 

Lust och motivation hör ihop. Motivationen styrs av, som Illeris (2015) och Imsen (2006) 

tidigare beskrivit, de egna tankarna, känslorna och uppfattningarna i kombination med den 

yttre påverkan som pedagogen eller undervisningen ger. Även i Skolverkets rapport nr 221 

(Skolverket, 2003) visar det att lust och motivation hör ihop. När man frågade eleverna, som 

återges i rapporten, när de känt lust att lära så svarade många att det var när både kropp och 

själ engagerats. Några hade fått en aha-upplevelse när de kanske äntligen förstått något 

matematikproblem. Gemensamt var att de både känt och tänkt. ”Lusten beskrivs som en 

nästan sinnlig glädje som involverar hela individens utveckling, både emotionellt, 

intellektuellt och socialt.” (Skolverket, 2003 s.8)   

 

2.5.1 Vad påverkar lusten att lära? 
Enligt Skolverkets  rapport nr 221 (Skolverket, 2003) så är det första eleverna säger om vad 

som påverkar lusten att lära att man känner att man kan och förstår, att man lyckas och att 

man lär sig. Detta oavsett ålder på eleverna. Att lyckas med något är en glädje och ur den 

uppstår lusten. När elever talar vidare om lusten att lära sig nämner de ofta de praktiska och 

de estetiska ämnena. Att känna lust är att känna fantasi, glädje och vilja upptäcka saker. Detta 

kan ske i grupp eller enskilt. Enligt Skolverkets rapport nr 221 (Skolverket, 2003) går det inte 

enkelt att säga vilka specifika lärmiljöer som skapar lust eller olust. Det går inte att säga att 

individualisering är bra och att det bara är dåligt med katederundervisning. Alla barn är unika 

och reagerar olika på undervisningen. Detta menar också Carlgren och Marton (2000) och de 

ifrågasätter varför vi ofta diskuterar till exempel om klassrumsundervisning är bättre eller 

sämre än ett mer individualiserat arbetssätt. De menar att dessa frågor är nästan omöjliga att 

besvara då alla elever är enskilda individer och det kan vara olika från fall till fall. Det vi 

enligt Carlgren och Marton (2000) istället borde prata om är vilka elever läraren har framför 

sig, vilket material hen använder, hur det materialet används och till vilket syfte det används.  

Carlgren och Marton (2000) menar att läraren kan skapa situationer som leder till lust att lära 

genom att hen skapar uppgifter som eleverna uppfattar som roliga, att uppgiften fångar 

elevernas intresse. Att läraren ger eleverna problem att lösa och ser till att de alltid har en 

mottagare. En lärare som är där för återkoppling. Även granskningen i Skolverkets rapport nr 

221 (Skolverket, 2003) stödjer detta och betonar att det är en rad olika faktorer som är de som 

skapar lust eller olust. Carlgren och Marton (2000) menar att undervisning som skapar lust är 

varierad och blandar eget arbete med grupparbeten samt ger utrymme för tankar, 

upptäckarglädje och olika aktivitet hos båda pedagoger och elever. Undervisningen har inslag 

av både ett laborativt och ett undersökande arbetssätt. Det är också viktigt att det matematiska 

lärandet har sin utgångspunkt i konkreta situationer menar Malmer (2002). De upplevs då som 

mer meningsfulla. Undervisningen ska använda sig både av lärobok men också uppgifter som 

är hämtade från elevernas egen vardag.  
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Förståelse är viktigare än informationsinhämtning menar Peter Gärdenfors i en intervju med 

Skolverket (2015, Skolverkets hemsida). Det pågår alltid ett informellt lärande där barn lär sig 

hela tiden. De åker skateboard eller spelar dataspel. Barnen är dock inte medvetna om att de 

lär sig. Detta motivationsdrivande lärande är själva bränslet till djupare förståelse, menar 

Gärdenfors. Det är förståelsekunskaperna som är viktiga, menar han och inte 

informationsinhämtningen. Problemet enligt honom är att läroplaner, scheman och lektioner 

inte bygger på vetenskapen om hur vi lär oss utan mer på tradition. Den bästa formen av 

lärande är den som leder till ökad förståelse. Ökad förståelse leder till ökat intresse och ökad 

motivation. 

Lusten att lära hör ihop med att känna att man förstår. Barns kunnande men också deras syn 

på och attityder till matematik grundläggs under tiden före och vid skolstarten. Det är tydligt 

enligt Skolverkets rapport nr 221 (Skolverket, 2003) att det är i skolåren 4-5 som det märks att 

en del inte förstår matematiken medans andra upplever det som spännande när det blir 

svårare. Detta förstärks sedan under resten av skoltiden. Många elever i årskurs 5 tycker att 

det är fortsatt kul med matematiken och de märker att de kan använda matematik i andra 

ämnen och sammanhang. Dock märks det, hos en del elever i skolår 5, att inställningen till 

matematikämnet har börjat kantas av problem. De som inte förstår uppfattar matematik som 

tråkigt men allra mest negativa är de elever som har lätt för sig. De tycker att det är för 

mycket upprepning och för lite utmaning (Skolverket, 2003).  

Imsen (2000) beskriver att om en elev står inför en uppgift så gör den själv en bedömning av 

vilken möjlighet den har att lyckas med uppgiften samt om uppgiften har något värde eller 

mening. Imsen (2006) menar att eleverna har en önskan att lyckas men när en elev hamnar i 

en prestationssituation bedömer den direkt om det är möjligt att klara uppgiften och vilken 

utmaning det innebär. Vidare skriver Imsen (2006) att samtidigt som eleven vill lyckas vill 

hen undvika att misslyckas. Är det en för lätt utmaning blir eleven inte särskilt motiverad och 

är det en väldigt svår utmaning och sannolikheten att lyckas är liten så minskar motivationen. 

Har eleven däremot en ”lagom” svår, en medelsvår som Imsen (2006) uttrycker det, utmaning 

framför sig där eleven kan se möjligheten att både lyckas och misslyckas så ger det optimal 

motivation och lust att lära. Vidare skriver Imsen (2006) att i kognitivt tänkande om 

motivation ses människan som nyfiken och undersökande. Någon som söker nya utmaningar 

och vill bemästra de uppgifter den fått, det anses ligga i människans natur och det ger en 

mental tillfredställelse att lyckas. 

Att känna lust att lära under en bra lektion innebär enligt några lärarstudenter i studien Allt 

förändras och allt är sig likt (Bjerneby Häll, 2006) att eleverna är engagerade, koncentrerade 

och man får en dialog. Vidare menar Bjerneby Häll att bristen på tid är det som mest påverkar 

undervisningen och därmed lusten att lära. Karlsson & Kilborn (2015 b) skriver att eleverna 

behöver ha tid men lärarna som deltog i Bjerneby Hälls studie (2006) menar att de också 

behöver ha tid. Enligt Karlsson och Kilborn (2015 b) behöver eleverna tid för att hinna 

diskutera och undersöka samt att få återkoppling. Man måste ha tid för att förstå. I Bjerneby 

Hälls studie (2006) upplevde lärarna att tiden påverkade deras matematikundervisning mest, 

eller snarare bristen på tid. Tiden är kopplad till många olika situationer och sammanhang som 

till exempel när det gäller tid med eleverna, antal ämnen läraren undervisar i, antal elever i 

gruppen, elevgruppens sammansättning, förberedelse av lektioner och laborationer men också 

tid för att rätta, dokumentera och återkoppla med eleverna.  
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Enligt Skolverkets rapport nr 221 (Skolverket, 2003) så får eleverna i de tidigare skolåren 

arbeta mycket med lek, temaarbeten och språkstimulerande aktiviteter. De får ett varierar 

arbetssätt, material och läromedel. De målar, ritar, bygger, sjunger, rimmar och ramsar. 

Eleverna får aktivera många olika sinnen och får oftast en direkt och tydlig återkoppling. ”Det 

tycks i allmänhet finnas en medveten strategi hos lärarna i de tidiga skolåren att stödja ett 

lustfyllt lärande” (Skolverkets rapport nr 221, 2003 s.17). Under elevernas tidigaste skolår är 

elevernas glädje och lust att lära fortfarande är mycket levande. Vidare kan man läsa i 

rapporten att eleverna under de lite senare skolåren inte får samma typ av varierande 

arbetssätt. I skolåren 4-5 uppfattar eleverna matematik som tråkigt och allra mest negativa är 

de elever som har lätt för sig. De tycker att det är för mycket upprepning och för lite utmaning 

(Skolverkets rapport nr 221, 2003). 

Carlgren och Marton (2000) menar att vad som är karaktäristiskt för undervisning som skapar 

lust att lära är att den är varierad. Bjerneby Häll uppmanar precis som Karlsson och Kilborn 

(2015 a) att tänka igenom som pedagog vad som menas med varierad undervisning, vad 

lägger vi i ordet variation? Är variation att bryta en lektion för att spela lite mattebingo eller 

spelar ett spel eller är det kanske bara att luras så att eleverna tänker på matematik och 

ingenting annat? Enligt Karlsson och Kilborn (2015 a) ska variationen ligga inom ämnet som 

läraren undervisar i, hen ska ge material eller kunna förklara ämnesinnehållet på olika vis inte 

lätta upp stämningen med en slumpvis vald sång eller ett snabbt inkastat mattespel. Karlsson 

och Kilborn (2015 a) anser att vi inte ska prata om att göra matematiken ”rolig” för då utgår 

man ifrån att den är tråkig från början. Det räcker inte heller med att bara variera sin 

undervisning. Karlsson och Kilborn (2015 a, b) menar att de elever som inte förstår innehållet 

de arbetar med tappar lusten och motivationen. Matematik är i många fall väldigt abstrakt och 

därför måste pedagogen kunna förklara ämnesinnehållet på olika sätt och knyta det till 

elevernas egna erfarenheter.  

 

2.5.2 Lärarens betydelse för lusten att lära 

I Skolverkets rapport nr 221 (Skolverket, 2003) menade eleverna att det är viktigt med en 

lärare som är engagerad och har förmåga att inspirera och motivera. Imsen (2006) beskriver 

det som att om läraren kan motivera sina elever leder det till en lustbetonad erfarenhet eller 

förväntan till en och det skapar en inre glädje. Eleverna fortsätter med att de vill ha en lärare 

som har tilltro till deras förmåga att lära sig matematik. Läraren ska ha goda kunskaper i 

ämnet och känna in när eleverna inte är med utan känner av när de har det svårt. Då ska 

läraren kunna förklara på ett bra sätt. Vidare menar eleverna att en bra lärare anpassar sin 

undervisning till de olika elevernas behov, och har olika undervisningsmetoder och strategier 

som passar de olika elevgrupperna. Uppgifterna som delas ut till eleverna ska vara på rätt 

nivå. Imsen (2006) betonar också vikten av att inte ställa samma krav på alla elever då det 

skapar prestationsångest hos vissa elever och om det upplevs som lätta uppgifter kan vissa 

elever uppfatta det som meningslöst.  

Imsen (1999) skriver att man kan vara en bra lärare på många sätt. Men att vissa 

beskrivningar på en bra lärare återkommer. De ska vara bra på att lära ut, den ska vara 

strukturerad, väl förberedd, tydlig och ställa krav. Men läraren ska också vara positiv och bry 

sig om sina elever. Imsen (1999) redogör för en Nya Zeeländsk studie gjord av Ramsey & 

Oliver, 1995, där det betonas att en bra lärare har en stor repertoar av undervisningsmetoder, 

kan anpassa undervisningsstrategierna till situationen och är uppmärksam på signalerna som 

eleverna sänder ut under lektionen så att de kan ändra planen under processens gång.   
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Enligt Stensmo (2000) behöver en lärare ha tre typer av kompetenser. Det är 

ämneskompetens, didaktisk kompetens samt ledarkompetens. Med detta som grund utvecklar 

sedan alla lärare sitt eget sätt att undervisa. Karlsson och Kilborn (2015 b) betonar vikten av 

lärarens didaktiska kunskaper samt läraren förmåga att leda undervisningen. Imsen (2006) 

menar att det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö för lusten att lära. Det innebär att avsätta 

tid och att skapa arbetsro. Arbetsro är en nödvändig förutsättning för barns och elevers lust att 

lära i skolan. Imsen (2006) betonar också vikten av trygghet och stabilitet. Att eleverna kan 

förvänta sig att någon finns där och kan hjälpa om eller när det behövs. Det behöver vara ett 

gott socialt klimat i klassrummet. Detta skapar trygghet, lugn och ro och en trivsam miljö i 

skolan.  

I Lgr 11,under riktlinjer står det: 

 

Läraren ska 

 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. 

(s.14) 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis vilken metod jag valt för att undersöka min 

frågeställning samt hur mitt urval gått till. Därefter beskriver jag hur jag genomfört 

examensarbetet samt visar på mina etiska ställningstaganden och redogör sedan för 

undersökningens tillförlitlighet och äkthet. 

 

4.1 Design 

Beroende på vad man har för syfte och frågeställning med sitt arbete passar olika typer av 

metoder. Enligt Bell (2006) är det viktigt att tänka till före så att metoden som väljs är den 

lämpligaste. Då jag sökte lärares uppfattningar och deras kunskap om hur de arbetar med sina 

elevers motivation och lust att lära matematik valde jag att göra en enkätundersökning i stället 

för till exempel observation eller personlig intervju. Frågorna besvarades av respondenten 

själv, så kallad self report eller skriftig intervju. Anledningen till att inte välja personlig 

intervju var att ge respondenterna mycket tid att fundera över frågorna. Enligt Marton (2000) 

kan det i en intervjusituation uppstå en maktbalans mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Eftersom jag själv är lärare kan den intervjuade försöka svara som hen tror att jag vill höra. 

Den intervjuade kan komma i ett sorts försvar och känna sig pressad att svara såsom den tror 

är korrekt. Larsson (2011) menar också att det i en intervjusituation är lätt att vid 

följdfrågorna ställa ledande frågor. Vid svar i textform kan man komma förbi detta och jag 

förbehöll mig rätten, om några tveksamheter skulle uppstå i min tolkning av texten, att 

återkomma till dem.  

Enkätens syfte har varit att undersöka respondenternas uppfattning om hur de arbetar för att 

bibehålla barns motivation inför ämnet matematik. Det kan vara svårt att formulera bra 

enkätfrågor och det finns alltid en risk att de som deltar inte orkar skriva allt de tänkt. Det är 

då viktigt, som Johansson & Svedner (2010), samt Trost (2001) påpekar, att ha både 

faktafrågor för att få med bakgrundsinformation och frågor som är mer djupa men som är 

korta och där det tydligt framgår vad man frågar efter. Trost (2001) menar att det är viktigt att 

använda enkla ord och begränsa frågornas antal samt frågornas omfattning så att det tydligt 

svarade mot syftet. Jag läste andras arbeten då Johansson & Svedner (2010) rekommenderar 

att man tittar på vilka frågor andra använt sig av för att kunna konstruera egna bra frågor.  

(se bilaga 1).  

 

4.2 Urval 

Jag kontaktade matematiklärare som undervisar i årskurserna 1-5 på olika skolor. Skolorna 

som lärarna arbetar på ligger både på landet och i stan. En av skolorna är en friskola och de 

andra är kommunala. Jag försökte också få en spridning på de som skulle delta då det gäller 

faktorer så som ålder, hur länge de arbetat som lärare samt nuvarande årskurs de undervisade 

i. Jag kontaktade åtta lärare varav fem valde att delta. Tyvärr kunde ingen helt nyexaminerad 

lärare eller någon som bara arbetat i ett par år medverka. De tre som avböjde att vara med 

gjorde detta efter påbörjad undersökning då de ansåg att de inte skulle hinna. Jag frågade om 

de behövde mer tid men de ansåg oavsett att de inte ville vara med och då gick jag inte vidare 

mer eftersom det var deras rättighet att få avsluta oavsett om de påbörjat enkäten. 



 

12 

 

4.3 Genomförande  

De som deltagit fick personligen en enkät (se bilaga 1) av mig med frågor samt extra papper 

att skriva på av mig. Jag häftade dit 10 papper så att de skulle känna att det fanns gått om plats 

att skriva och att de inte skulle behöva känna att de behövde begränsa sina svar. Jag 

meddelade också att de gärna fick kontakta mig om de behövde fler. Jag berättade sedan 

muntligt samt lämnade skriftig information (se bilaga 2) vad mitt examensarbete handlade om 

samt att det var frivilligt att delta och att de fick avbryta sin medverkan när de ville. De blev 

också lovade att deras medverkan skulle behandlas konfidentiellt och att jag efter avslutat 

arbete skulle förstöra all inhämtad data. De fick veta att jag kanske kunde behöva kontakta 

dem igen vid eventuella oklarheter i texten. Utifall några oklarheter med frågorna skulle dyka 

upp lämnade jag min mejladress och mitt telefonnummer så de kunde kontakta mig. De fick 

välja själva var de satt när de svarade på enkäten då jag inte var närvarande. Jag bad dem 

försöka vara klara efter två veckor. De fem deltagarna svarade på alla frågor och jag ansåg 

inte att jag behövde kontakta någon av dem igen för något förtydligande då jag ansåg att jag 

lyckats tyda och tolka deras svar så vitt jag kan bedöma. 

 

4.4  Analysmetod  

Till min analys av enkäten har jag valt en kvalitativ metod där jag gjort ett empiristyrt arbete 

med en fenomenografisk ansats. Eftersom jag är intresserad av vad någon har för uppfattning 

är en kvalitativ metod att föredra då den som Larsson (2011) skriver beskriver egenskaperna 

hos något, hur det är beskaffat. Vidare menar Larsson (2011) att det centrala i en kvalitativ 

metod är att söka efter kategorier eller beskrivningar som bäst beskriver något fenomen eller 

ett sammanhang i omvärlden. Examensarbetet är ett empiriskt arbete då det, som Larsson 

(2011) skriver, är ett försök att analysera vad ett antal människor har tyckt. Ansatsen är feno-

menografisk och är enligt Marton & Booth (2000) ett sätt att identifiera, formulera och han-

tera forskningsfrågor som framförallt riktar sig mot lärande och förståelse i den pedagogiska 

miljön.  

 

Forskning utifrån fenomenografin är intresserade av att beskriva hur olika människor betrak-

tar och upplever ett fenomen. Sedan försöker man synliggöra detta och beskriva skillnader 

mellan dessa upplevelser eller uppfattningar. Larsson (2011) skriver vidare att det som är 

grundläggande för ansatsen är distinktionen mellan hur något är och hur något uppfattas vara. 

Marton & Booth (2000) beskriver skillnaden som att se på något i först ordningens perspektiv 

eller i andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fakta och andra 

ordningen handlar om hur någon upplever något. Ett bra exempel som belyser detta kan läsas 

i Larsson (2011). En paranoid person kan uppleva sina kamrater som fientligt sinnade och 

som deltagare i en konspiration  för att förgöra honom. Ur första ordningens perspektiv är det 

falsk fakta men sett ur andra ordningens perspektiv är det en sann bild av hur den paranoide 

upplever det. För att förstå vad paranoia är så räcker det inte med att förstå vad en paranoid 

gör utan man måste beskriva hur den uppfattar sin omvärld. Det är alltså inte en fråga om det 

är sant eller falskt utan handlar om vad man studerar. Larsson (2011) menar att en kvalitativ 

metod kan vara inriktad på beskrivningar av både först och andra ordningens perspektiv men 

fenomenografin är andra ordningens perspektiv.  
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Mitt fenomenografiska arbete kan alltså sammanfattas med att jag vill ta reda på hur lärarna 

har uppfattat barnens lust att lära och deras uppfattning av hur de ökar deras motivation för 

matematik. Mina frågor i enkäten är frågor som ska försöka beskriva hur det framstår för lä-

rarna och inte hur det egentligen är. 

 

Analysen av enkäterna går som Larsson (2011) beskriver det ut på att hitta variationen i upp-

fattningar. Texten läses många gånger för att riktigt lära känna den. Marton & Booth (2000) 

nämner det som att medan analysen utvecklas fördjupas bilden eftersom olika synsätt fram-

träder allt tydligare. Man söker hela tiden efter likheter och skillnader. Genom att jämföra 

skillnaderna och sätta uppfattningarna mot andras uppfattningar så syns det som är karaktär-

istiskt för den uppfattningen. Görs detta med alla uppfattningar så kommer man fram till olika 

beskrivningskategorier under vilket datan kan samlas. Då mina frågor är fokuserade på lust att 

lära och motivation så försöker jag se på texten och hitta den variationen som berör mitt fo-

kus. Marton & Booth (2000) beskriver det som att om man ber någon berätta hur de förstår en 

del av en text de just läst då måste man ignorera vad de tyckte om de andra delarna av texten 

samt hur de läste texten. Detta är på samma sätt jag måste angripa min text. Jag måste leta 

efter variationer, beskrivningskategorier, som är relevanta för mitt arbete. Sammanfattnings-

vis kan den fenomenografiska analysprocessen beskrivas i fyra steg: 1. Man gör sig bekant 

med texten för att få ett första helhetsintryck. 2. Man letar efter likheter och skillnader i tex-

ten. 3. Man kategoriserar uppfattningarna utifrån beskrivningskategorierna. 4. Man studerar 

den underliggande strukturen i de olika kategorierna.  

 

Efter jag fått tillbaka alla mina enkäter transkriberade jag all text. Jag läste igenom all text 

flera gånger och markerade text som var relevant för min frågeställning och strök det som inte 

vad relevant utifrån mitt syfte med arbetet. Jag skrev på nytt ut en sammanfattande text och 

började leta efter ett mönster på likheter och skillnader. Detta bildade sedan de olika 

kategorierna som ligger till grund för resultatdelen.  

 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Jag har genomfört detta examensarbete med en kvalitativ metod då jag anser att den är mest 

lämpad då jag vill se hur något uppfattas vara. Valet blev sedan att ha en fenomenografisk 

ansats då det handlar om någons uppfattningar i pedagogisk miljö. Dock kan jag inte vara 

säker på att de som är med i min studie svarat sanningsenligt eller svarat fullständigt. Problem 

som kan uppstå enligt Larsson (2011) är om den tolkning, som den som utför arbetet gör, är 

rimlig och inte representerar den egna privata uppfattningen. Även Bell (2006) menar att det 

är viktigt att tänka på att inte ha förutfattade meningar eller fördomar eller lägga in egna 

värderingar när de transkriberade utskrifterna analyseras. Jag försökte ha ett öppet sinne och 

tänka på detta när jag läste texterna och när jag försökte hitta likheter och skillnader i svaren. 

Jag har citat tillsammans med mina kategorier och dessa ska inte ses som Larsson (2011) 

skriver som ett bevis för att jag kategoriserat rätt utan skall ses som en hjälp för läsaren att 

förstå vilken innebörd eller kategori en uppfattning fått.  
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4.6 Etiskt förhållningssätt 

Vid genomförandet av detta examensarbete förhöll jag mig till de fyra forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet förespråkar, Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Dessa fyra krav är enligt Johansson & Svedner, 

(2010) till för att skydda individen. Dessa principer delgav jag de som deltog i mitt arbete, 

både skriftlig och muntligt, så att de skulle vara medvetna om de etiska regler som råder 

mellan forskare och deltagare samt det insamlade datamaterialet.  

Informationskravet uppfylldes genom att jag, både skriftligt och muntligt, informerade 

deltagarna om examensarbetets syfte samt om deras roll och rättigheter i undersökningen.  

Samtyckeskravet tillgodosåg jag genom att jag både skriftligt och muntligt framhöll att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst under undersökningen kunde välja att avsluta 

sin medverkan, vilket också tre av de ursprungliga åtta deltagarna valde att göra på grund av 

tidsbrist. 

Konfidentialitetskravet tillgodoses genom att deltagarna inte kan identifieras i mitt 

examensarbete samt att mitt material och personuppgifter bearbetas på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av dem. För att säkerställa detta har jag i min enkät inga namn och därmed 

inte heller i mitt material utan deltagarna skiljs åt genom vilken årskurs de undervisar i.  

Nyttjandekravet följs av att mitt insamlade material endast används till avsett forskningssyfte 

i detta examensarbete.    
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5. Resultat och analys 
 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärarna själva anser att de ska arbeta för 

att försöka bibehålla elevernas motivation och väcka deras intresse för skolämnet matematik 

under skolåren ett till fem samt vad det anser om sina förutsättningar att bedriva den 

undervisning de vill bedriva för att uppnå detta. När det insamlade datamaterialet började 

analyseras, och jag letade efter likheter och skillnader, framträdde snart två grupper av svar 

från lärarna. Jag märkte att det skiljde sig hur lärarna svarat beroende på vilken åldersgrupp 

de undervisade samt beroende på deras erfarenhet i yrket, det vill säga hur länge de arbetat 

som lärare. Det visade sig att de som arbetat kortast tid inom läraryrket undervisade de yngre 

eleverna och de som arbetat längst inom läraryrket undervisade de äldre barnen. Jag kommer 

här nedan att referera till de två olika grupperna av lärare som lärare till de yngre eleverna, de 

undervisar i årkurserna 1-2 och har arbetat inom yrket i ca 8 år samt lärare till de äldre 

eleverna, de undervisar i årskurserna 3-5 och har arbetat inom yrket i ca 17 år.  

  

5.1 Lärares uppfattningar av hur eleverna ser på ämnet matematik 

Något som var en tydlig skillnad, utifrån hur lärarna svarade i enkäten, var på hur de 

uppfattade att eleverna själva tyckte om matematiken. De som var lärare för de yngre eleverna 

svarade att barnen tyckte att det var roligt och tyckte om matematik. De uttryckte det som att 

det var roligt att vara matematiklärare och barnen var nyfikna och tyckte att mattelektionen 

var spännande. De äldre elevernas lärare upplevde inte samma entusiasm hos sina elever. De 

menade att vissa av eleverna i årskurserna 3-5 tyckte att det var roligt medans andra tyckte att 

det var tråkigt med matematik. Lärarna till de äldre elevernas menade att anledningen till att 

de eleverna som tyckte att det var tråkigt med matematik antagligen tyckte så för att de inte 

förstod allt så bra. De misstänkte att eleverna hade svårt att förstå vad som skulle göras och 

hur uträkningar och annat skulle gå till. En av de äldre elevernas lärare menade också att det 

hade att göra med att det var mer arbete i bok och inte lika fritt längre. En lärare i årskurs 1-2 

skriver: ”Det är verkligen roligt att vara matematiklärare för alla barnen blir väldigt glada 

varje gång det är dags för mattelektion.” och en lärare till årskurs 4 skriver: ”De flesta tycker 

att de är roligt. Ibland varierar det med vad vi jobbar med.”  

 

Vad eleverna uppskattade mest enligt lärarna var det också skillnad på. De yngre eleverna 

kände mer glädje över allt på lektionerna och tyckte att det var dagens höjdpunkt med 

mattelektionen. De äldre eleverna valde mer ut särskilda tillfällen och uppskattade mer 

mattespelen och grupparbeten och att få arbeta med kompisar. Det som var likt och 

genomgående för alla åldrarna var att om eleverna tyckte något annat ämne var tråkigare så 

var det de ämnen där de fick skriva mycket i som till exempel svenskan. Det ämne som de 

äldre eleverna tyckte var roligare än matematiken var idrotten.  
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5.2 Lärares uppfattningar om undervisningen 

Likt för både de äldre och de yngre elevernas lärare var att de ansåg att på den perfekta 

lektionen skulle barnen vara glada, nöjda och förstå allt. Skillnaden var dock att de äldre 

elevernas lärare är nöjda när eleverna är nöjda och allt flyter med arbetet som de planerat. De 

yngre elevernas lärare känner samma sak men funderar också i termer som att alla ska våga 

fråga på lektionen. De vill också arbeta mer matematiskt i vardagen och under andra lektioner. 

De vill också ha ett större samarbete med de äldre eleverna. De önskade temadagar där alla på 

skolan arbetar i åldersblandade grupper kring olika matematiska begrepp. Något annat som 

var likt hos både de äldre och de yngre elevernas lärare var att lektionerna leddes av läraren 

som pratade och visade med olika material eller skrev på tavlan. Skillnaden var dock att hos 

de yngre bjöds eleverna in att delta i tänkande och ställa frågor. Hos de äldre var det mer att 

göra efter eller titta på och sedan befästa med stencil eller matematikbok. De äldre elevernas 

lärare tar på sig rollen som den som ska lära ut. Det är de som ska lära eleverna och eleverna 

är mer passiva mottagare. Om de inte lär sig på en gång får de sitta till dess att de kan. De 

yngre elevernas lärare uttryckte sig mer som att de ville ha ett samspel med eleverna och vill 

skapa stunder av diskussion och interaktion. De styr men låter de yngre eleverna vara 

delaktiga i lärprocessen. En lärare i årskurs 3 skriver: ”Att de elever som behöver extra 

mycket förklaring sitter med mig och övar med olika material tills de förstår vad som händer.”  

 

Mer som var likt både hos de äldre och hos de yngre elevernas lärare var att alla lärarna 

använder matematikboken i sin undervisning men i varierande omfattning. Boken används 

som ett träningsredskap. De flesta låter också matematikboken styra upplägget på arbetet och 

upplägget på terminen. Skillnaden här är att ju äldre eleverna är desto mer matematikbok 

använder de och desto mer styr boken upplägget.  

 

På frågan om grupparbeten, laborationer och diskussioner syns det också både likheter och 

skillnader. Likheten var att alla lärarna använder sig av diskussioner och av grupparbeten men 

alla använder inte laborationer. Oftast slog lärarna ihop grupparbeten och diskussionen. 

Grupparbetena är olika typer av kluringar eller textuppgifter som grupperna får lösa själva 

först och sedan redovisa för de andra eleverna. De äldre elevernas lärare arbetar enligt min 

studie endast med textuppgifter i grupp som de först löser själva i grupp och sedan redovisar 

framme vid tavlan och där och då kan en diskussion uppstå. Skillnaden var att lärarna till de 

yngre eleverna utöver dessa även diskuterade många vardagshändelser samt diskuterade och 

räknade på faktiska händelser. En skillnad kan också ses när det gäller laborationer. Det 

användes av de äldre elevernas lärare endast, enligt min studie, i samband med när eleverna 

skulle lära sig om vikt och längd. De yngre elevernas lärares laborerar utöver det också med 

riktiga händelser och matematik i vardagshändelser. De yngre eleverna får också använda sig 

av kroppen eller att rita och måla, klippa och klistra. De äldre eleverna skriver och räknar på 

papper eller står framme vid tavlan och räknar. En av lärarna som har årskurs 3-5 säger att hen 

vet att när eleverna kommer till högstadiet så kommer de arbeta mest i bok och därför tänker 

hen att de inte ska använda sig av laborationer nu heller. En annan lärare som har årskurs 2 

skriver att: ”Pratar vi om pengar använde vi oss av pengar. De får sedan öva på detta, vi fixar 

en affär som vi kan handla i och så turas vi om att stå i den.”  

 

Det syns en likhet i det som styr både de äldre och de yngre elevernas lärare i hur de planerar 

sina lektioner eller sitt upplägg av terminen. Det är tiden, barngruppen, målen och 

kursplanerna. En annan likhet är att alla lärarna anser att de har goda möjligheter att variera 
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sin undervisning. Skillnaden syns dock i att det inte är så stor variation hos de äldre eleverna 

som följer i stort samma mönster under lektionerna och under året, läraren visar, eleverna 

arbetar, oftast i matematikbok eller med stenciler och lektionen kanske avslutas med ett 

mattespel. De yngre elevernas lärare använder sig av en mycket större variation då de kopplar 

in sinnena, kroppen och det estetiska på sina mattelektioner. De vill också arbeta med alla på 

skolan i åldersblandade grupper på olika temadagar där alla kan delta och lära sig. De låter 

också eleverna delta aktivt samt ställa frågor och förklara för varandra. 

 

Det märks en skillnad men också likheter på min fråga om lärarna var nöjda med den 

undervisningstid de hade. Då svarade två av de äldre elevernas lärare att de hade lagom med 

tid och men en av de äldres lärare ville ha 1-2 timmar extra då det var mycket som skulle 

hinnas med och tiden är knapp. De två som är lärare till de yngre eleverna vill också ha mer 

undervisningstid för att hinna med allt som de ville då de förutom den vanliga planeringen 

även vill få in matematiken i de andra ämnena samt arbeta med speciella temadagar. De 

menade också att det kunde skilja beroende på barngruppen. Ibland hann läraren vad hen ville 

men om de hade elever som behövde mer tid så försvann tiden fort. En av de äldre elevernas 

lärare som säger att hen har tillräckligt med tid säger också att om genomgången drar ut på 

tiden för att eleverna inte förstår eller att gruppen behöver träna extra på ett avsnitt så hinner 

hen med det som är tänkt att hinnas med ändå för då skickar hen hem det som läxa. En lärare i 

årskurs 2 skriver: ” På den perfekta lektionen så har vi tillräckligt med tid och alla vågar fråga 

om de inte förstår.” 

 

Fler likheter vad gäller tiden är också att det framkommer på mina tidigare frågor att tiden är 

viktig för både de äldre och de yngre elevernas lärare. Båda grupperna anser dessutom att det 

är en av de viktigaste för att förstå och för att det ska bli en perfekt lektion. Intressant att 

påpeka är att den av de äldre lärarna som ville ha mer tid var den enda av de äldre lärarna som 

pratade om att variera sin undervisning på ett annat sätt då hen ville ha mer utematematik. 

Hen tänkte också att en av anledningarna till bristande lust och motivation var att det var mer 

arbete och mer bok i årskurs fyra. Hen hade tidigare arbetat med de yngre eleverna.  

 

5.3 Lärarnas uppfattning om motivationens roll  

Motivation och att känna lust är viktiga faktorer för att kunna lära sig. Likheten här är att alla 

lärare som deltog i min studie var överens om att när du känner motivation känner du lust att 

lära. På frågan hur lärarna som deltog i min studie åstadkommer detta svarar alla lärare att det 

är viktigt att eleverna förstår det de gör för då blir det lättare att känna lust och motivation. 

Det ska vara enkla och tydliga instruktioner för vad som gällde på lektionen och eleverna ska 

ha arbetsro. En skillnad var att hos de yngre eleverna betonades det också att de ska våga 

fråga och att lärarna vill ha ett öppet klassrumsklimat där alla kan vara med och diskutera för 

det ökar intresset för uppgifterna och därmed motivationen.  En lärare i årskurs 4 

skriver: ”Om barnen förstår vad de gör så blir de motiverade.”  

 

En annan likhet var att alla lärarna var överens om att vi lär oss olika och om eleverna vet vad 

de gör så känner de en större lust till matematiken. Därför förespråkade alla lärarna att 

eleverna skulle ges möjligheten att använda många olika typer av material vid genomgångar 

för att öka deras förståelse. Skillnaden blir dock här själva användandet av de olika materialen 

där de äldre eleverna inte deltar i någon större utsträckning utan mest blir visade och ska 
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sedan lägga efter. De yngre elevernas lärare uppmanade sina elever att stega upp skolgården 

och låter eleverna använder sina olika sinnen för att förstå olika begrepp. En annan skillnad 

var att en av lärarna till de äldre eleverna talade om att utmana de starka eleverna så att de inte 

tröttnade utan kände lust de också. De har en lite svårare matematikbok som de räknar i 

utöver den vanliga. De barnen kan annars känna att det är lite tråkigt men då känner även de 

att de blir utmanade och känner en större motivation. 

 

Ytterligare en likhet hos de yngre och de äldre elevernas lärare var vikten av att variera sitt 

arbetssätt. De vill att barnen ska ha roligt när de arbetar med matematiken och när läraren 

varierar sitt arbetssätt så blir det roligare. Skillnaden här är att de äldre eleverna varieras sitt 

arbetssätt med olika förskrivna textuppgifter, gå ett varv runt skolan eller spela mattebingo. 

De yngre eleverna använder också kluringar som är förskrivna men utöver det också olika 

slags häften, Ipad, mattespel, tallinjer på golvet, sånger och olika kroppsliga lekar. En lärare i 

årskurs 4 skriver: ”Likadant om de har roligt, spelar mattespel eller mattebingo då tycker de 

att matte är roligt och blir motiverade.”  

 

Något annat som var gemensamt för alla lärarna var att ingen av dem hade läst någon av 

Skolverkets rapporter som till exempel Lusten att lära (Skolverket, 2003) som tar upp just 

elevernas sjunkande motivation för matematik och hur man kan arbeta för att öka lusten att 

lära. Ett par hade läst för länge sedan och de kom på att det var nog dags att läsa dem igen 

samt läsa de senaste. En av de äldre elevernas lärare läste i Lärartidningen. Anledningen att 

lärarna inte läst några rapporter var bland annat att de inte hade tiden till det. En lärare i 

årskurs 1-2 skriver. ”Nej jag har faktiskt inte läst dem på länge. Nu när jag tänker efter så 

borde jag nog göra det.” 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet från enkäterna 

Genom analysen av enkäterna framkommer likheter och skillnader. Det framträdde två 

grupper av lärare. De som arbetat kortast tid inom läraryrket och som undervisade de yngre 

eleverna och de som arbetat längst inom läraryrket och som undervisade de äldre barnen. 

Dessa två grupper hade likheter men också skillnader i sättet de undervisade på. Likheterna är 

att alla lärarna vill att eleverna ska förstå och vill att det ska tycka att det är roligt med 

matematik. De vill arbeta varierat och alla lärare ansåg att den perfekta lektionen eller det 

perfekta upplägget var när läraren hann med allt hen tänkt sig och barnen förstod och var 

nöjda. Skillnaderna var att de hade olika sätt att åstadkomma detta på. De yngre elevernas 

lärare varierar sin undervisning för att få eleverna mer motiverade med olika böcker, häften, 

iPad, lekar, grupparbeten och laborationer som inte bara är kopplade till vikt och längd utan 

som också försöker involvera barnens vardag och alla deras sinnen. De äldre elevernas lärare 

varierar med böcker, häften, grupparbeten samt avslutar lektioner med mattebingo eller låter 

eleverna gå ett varv runt huset för att bli mer motiverade. En annan skillnad som sågs i 

analysen var att lärarna uppfattade att de yngre eleverna upplevde matematik som mer roligt 

och spännande än de äldre eleverna. När det gällde tiden såg man både likheter och skillnader. 

Två av de äldre elevernas lärare ansåg att de har tillräckligt med tid men en av de äldre 

elevernas lärare höll med de yngre elevernas lärare och ville ha mer tid.  
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6. Diskussion 
 

I denna del av examensarbetet kommer jag diskutera de resultat som framkommit med 

tidigare presenterad litteratur och forskning. Jag kommer också att diskutera och analysera 

arbetets metodiska ansats och dess relevans för mitt yrke och ge förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur lärarna själva anser att de ska arbeta för 

att försöka bibehålla elevernas motivation och väcka deras intresse för skolämnet matematik 

under skolåren ett till fem samt vad det anser om sina förutsättningar att bedriva den 

undervisning de vill bedriva för att uppnå detta. Utifrån vad som framkommit i 

resultatredovisningen ovan skiljer det sig beroende på ålder på eleverna hur de ser på ämnet 

matematik och deras lust att lära matematik. Det skiljer sig också på hur länge lärarna arbetat 

inom yrket och hur de väljer att utforma sin undervisning.   

 

Mitt examensarbete handlar dels om unika upplevelser av något samt är ganska liten så det 

kan vara svårt att dra några stora slutsatser då det inte behöver vara likadan på en annan ort. 

Men jag känner ändå att eftersom jag kommer nära vad som står i litteraturen jag tagit del av 

så kan man kanske generalisera och påstå att det ligger något i det och att det säkert kan vara 

så här på fler orter.  

 

Jag valde strategiskt ut olika lärare på olika skolor med olika ålder och olika årskurser och 

med olika lång undervisningsvana. Tyvärr kunde inte alla delta. Jag har med lärare som varit 

utbildade i ca 8 år och som nu under mitt arbete undervisar i årskurserna 1-2 och de som varit 

utbildade i ca 17 år och som ni under mitt arbete undervisar årskurserna 3-5. Trots få deltagare 

såg jag en viss mättnad i svaren då de var lika varandra. 

 

Om jag skulle gjort ett nytt arbete eller ny studie igen hade jag velat ha med fler lärare och att 

de representerade fler årskurser. Jag skulle också velat ha med lärare som är nyexaminerade 

eller bara jobbat ett par år för att se om de nyare utbildningarna gör någon skillnad i sättet att 

arbeta. Frågan är om svaren blivit annorlunda om jag haft en nyexaminerad lärare som 

undervisade de äldre samt en lärare med en äldre utbildning som undervisade de yngre 

eleverna. De alternativen fanns inte med i mitt arbete.   

 

Att använda mig av en kvalitativ undersökning med en fenomenografisk metod har gjort att 

jag kunnat lyfta fram lärarnas uppfattning, de som deltog i mitt examensarbete, på ett tydligt 

sätt. Forskning med en fenomenografisk metod är som jag tidigare varit inne på intresserade 

av att beskriva hur människor betraktar ett fenomen för att sedan enligt Marton & Booth 

(2000) beskriva och synliggöra skillnader och likheter i de olika uppfattningarna. Jag kunde 

förutom enkäten ha använt mig av observationer då de enligt Johansson & Svedner (2010) 

ökar tillförlitligheten men då de bygger på första ordningens principer och handlar om fakta 

så valde jag bort detta. Jag valde att bara använda mig av andra ordningens perspektiv som 

handlar om hur någon upplever något för att fånga lärarns upplevelser och uppfattning.  
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När man gör ett fenomenografiskt arbete letar man efter mönster på likheter och skillnader. 

Dessa  bildar sedan de olika kategorierna som ligger till grund för resultatet. Jag kan inte 

bortse ifrån att någon annan hade kommit fram till andra kategorier än de jag valde. 

 

Att välja enkät istället för intervju är också ett medvetet val då jag tror att det är lättare att få 

den intervjuade att svara som hen tror istället för vad hen tror att jag vill höra då jag själv är 

lärare. Det kan bli så att den intervjuade försvarar sig och tänker att den borde svara såsom 

den tror är korrekt. Larsson (2011) menar också att det i en intervjusituation är lätt att vid 

följdfrågorna ställa ledande frågor. Jag menar att jag kan komma ifrån detta då mina 

respondenter svarar ensamma i textform med så kallad self report eller skriftlig intervju.   

 

Om jag gjorde ett nytt arbete hade jag provat att göra intervjuer istället för enkäter. Det hade 

varit intressant att se om min tolkning på svaren hade blivit annorlunda då man samtalar och 

ställer direkta följdfrågor i en intervju till skillnad mot när jag tolkar deras text.    

 

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt lärarna som deltog i mitt examensarbete så upplever de yngre eleverna matematiken 

som rolig och spännande. Det är en lektion att se framemot både för eleverna men också för 

lärarna. En av de yngres lärare uttryckte att det var roligt att vara matematiklärare. Bland de 

äldre eleverna var intresset däremot delat. Det fanns de som fortfarande tyckte om 

matematiken men de allra flesta tyckte inte att det var lika roligt längre. Detta bekräftar bilden 

från Skolverkets rapport nr 221 (Skolverket, 2003). Lärarna som deltog i min studie lyfte fram 

vikten av att förstå och anpassa undervisningen, variera arbetssättet och att ha roligt som 

viktiga komponenter för att öka motivationen hos eleverna. För att kunna bedriva den 

undervisning de vill för att uppnå detta var för de flesta tiden viktig. Min studie indikerar 

också på vikten av lärarens roll när det gällde att motivera eleverna till att känna en lust att 

lära matematik. Jag kommer att diskutera runt dessa frågor. 

6.2.1 Att förstå och anpassa undervisningen 
Att eleven förstår vad den gör är viktigt för att kunna känna lust enligt lärarna som deltog i 

min studie. Ingen vill sitta och arbeta med något som känns svårt och obegripligt. Det gör att 

man inte känner lust. Detta stämmer bra överens med forskningen och kan dessutom, menar 

Imsen (2006), leda till att en elev kan känna en rädsla för att misslyckas. Vidare skriver både 

Imsen (2006) och Illeris (2015) att om en elev hela tiden misslyckas gör det att den tappar 

motivationen. Därför måste läraren anpassa uppgifter till eleven så att de känner att de kan 

lyckas. Illeris (2015) beskriver också att eleven kan känna en dubbel press. Dels är eleven 

osäker på vad som ska läras in och dels på hur det ska läras in men kan också känna en press 

utifrån i form av förväntningar från till exempel lärare och föräldrar. Detta tog lärarna upp i 

min enkät och menade att det är viktigt att eleverna förstår vad de ska göra och att lärarna 

utformar genomgångarna och lektionerna så att eleverna lär sig grunden i det område som 

klassen förnärvarande arbetar med. Det är viktigt att eleverna får arbeta med olika material för 

att öka förståelsen och att de utmanas där de är för då blir det lättare att känna lust och 

motivation. Detta stämmer helt med vad Illeris (2015), Imsen (2006) och Skolverket (2003) 

skriver att uppgifter på rätt nivå utmanar elevens förmåga och främjar motivationen och lusten 

att lära vidare. 
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För att åstadkomma detta arbetar de äldre eleverna i matematikbok och med diverse 

arbetsblad och har grupparbeten runt givna textuppgifter. Mycket av tiden hos de äldre 

eleverna läggs på att arbeta i matematikbok och de använde sig inte av några större 

laborationer eller fördjupande grupparbeten. Matematikböckerna används hos de äldre 

eleverna för att de ska kunna arbeta individuellt och i egen takt. De elever som enligt läraren 

kommit långt fram i sin matematikutveckling fick en matematikbok med mer utmanande 

uppgifter att arbeta i bredvid den gamla. Detta stämmer väl med forskningen. Det är viktigt att 

inte glömma de som kommit långt fram i sin matematikutveckling då de enligt Skolverkets 

rapport (2003) var de som mest tröttnade på matematiken och Imsen (2006) betonar vikten av 

att inte ställa samma krav på alla elever då uppgifterna kan uppfattas som meningslös om de 

upplevs som för lätta.  

 

Att låta eleverna jobba i matematikboken i egen takt och arbeta med arbetsblad då och då för 

att befästa kunskapen menade lärarna till de äldre eleverna var att individanpassa 

undervisningen och enligt Lgr 11 ska läraren anpassa undervisningen inom klassens ram. Var 

och en räknar i sin takt och med sin matematikbok och detta ökar motivationen och intresset 

för matematik enligt de lärare som undervisade de äldre eleverna och som arbetat längst inom 

yrket. Att individanpassa undervisningen är snarare enligt Imsen (2006) och Illeris (2015) att 

uppgifterna eleverna arbetar med ska vara på rätt nivå för just den eleven för då utmanas hens 

förmåga och det leder till att motivationen och lusten att lära vidare ökar. Även här, är det 

viktigt att tänka på eleven som läraren har framför sig. Är det en för lätt utmaning blir eleven 

inte särskilt motiverad och är det en väldigt svår utmaning så minskar motivationen. Har 

läraren däremot en ”lagom” svår  uppgift så kan enligt Imsen (2006) eleven se möjligheten 

och det ger optimal motivation och lust att lära. 

 

Lektioner som innehåller mycket räkna i matematikboken blir enahanda och det visade sig 

också att en del av de äldre elevernas lärare svarade att deras elever tyckte att det var tråkigt 

med matematik. Detta stärks av Skolverkets rapport nr 221 (2003) där man såg mycket enskilt 

arbete och arbete i bok och lite grupparbete och upptäckarglädje. Carlgren och Marton (2000) 

menar att undervisning som skapar lust är varierad och blandar eget arbete med grupparbeten. 

Även i Skolverkets rapport nr 221 (2003) tas det upp att det är viktigt, enligt den meta-

kognitiv teori, att arbeta med problemlösningar av olika slag. Det ska förekomma mycket 

dialog och diskussioner. Att arbeta mycket i matematikboken eller för den delen med 

arbetsblad från matematikboken gör att eleverna inte känner någon meningsfullhet inför 

uppgiften och detta kan enligt Imsen (2006) leda till bristande motivation. Att lärarna 

uppmärksammar att flera av de äldre eleverna tycker att det är tråkigt och att anledningen till 

detta dessutom tros vara för eleven inte riktigt förstår ändå fortsätter med samma 

lektionsupplägg är tvärtemot vad man som lärare borde agera enligt den studie gjord av 

Ramsey & Oliver, 1995, (Imsen, 1999). Där betonas det bland annat att en bra lärare har en 

stor repertoar av undervisningsmetoder, kan anpassa undervisningsstrategierna till situationen 

och är uppmärksam på signalerna som eleverna sänder ut under lektionen så att de kan ändra 

planen under processens gång.  

 

De som arbetade mest i matematikboken var de lärare som undervisade de äldre eleverna och 

de lärarna har också längst tid inom yrket. De har därmed sett fler läroplaner komma och gå 

än de yngre elevernas lärare och har kanske påverkats av att de har en tidigare utbildning samt 

har mött mentorer, handledare och tidigare kollegor som färgats av de äldre läroplanerna. 
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Genom att titta på de tidigare läroplanerna kan en av anledningarna till att eleverna arbetar 

mycket i matematikboken eventuellt spåras. I Lgr 69 skulle undervisningen vara konkret och 

åskådlig samt anknyta till elevernas erfarenhet. Detta åstadkom man genom att ha många 

lämpliga läromedel enligt Karlsson & Kilborn (2015 a). Det medförde att det kom många 

läromedel som gjorde att eleverna skulle kunna arbeta i sin egen takt och individuellt. Även 

idag 2016, enligt min studie, så planeras lektionerna och terminerna utifrån matematikbokens 

upplägg. 

 

En annan anledning till att lärarna använder sig av mycket arbete i matematikbok i sin 

undervisning  kan spåras bakåt med början i Lgr 80. Där socialiserade man målen och 

frångick kunskapsmålen som var baserade på ämnesinnehållet. Matematiken skulle kunna 

användas i vardagen. Eleven skulle ”förstå användningen i praktiska situationer” och ”själva 

undersöka”. I Lpo 94 skriver Bjerneby Häll (2006) var nyttoaspekten kvar men skrivningen 

var mer öppen och matematiken behövde nödvändigtvis inte ha något samband med konkret 

verklighet. Karlsson & Kilborn (2015 a) beskriver det som att målen var ganska öppet 

formulerade och med en låg grad av precisering. När sedan Lgr 11 kom fanns det inga mål 

alls, bara syften. Eftersom målen saknar exakthet uppstår enligt Karlsson & Kilborn (2015 a) 

en tvekan mot vilka mål lärarna ska jobba mot. På många håll i skolorna blev arbetssättet 

överordnat innehållet. Detta kan vara en av anledningarna till att eleverna arbetar så mycket 

själv och i matematikbok. Läraren följer matematikbokens upplägg för att vara säker på att 

hinna med allt. Dessutom har alla elever att göra hela tiden om de arbetar i matematikboken 

eller med arbetsblad och de hittar inte på annat som kan störa lektionen. Carlgren och Marton 

(2000) beskriver det som att stopp i arbetet blir inte bara ett driftstopp utan oordning och oro 

kan sprida sig i klassrummet. Det är inget fel att få eleverna att arbeta eller att hålla dem 

sysselsatta men det bör inte som Carlgren och Marton (2000) skriver det ses som en enda 

grupp och ges samma arbetsuppgifter.   

6.2.2 Ett varierat arbetssätt  
Även de yngre arbetar en hel del efter matematikboken och dess upplägg men däremot ser vi 

hos de yngre eleverna precis som i Skolverkets rapport från 2003 att de yngre eleverna också  

arbetar med olika laborationer och grupparbeten som innefattar mycket lek. Eleverna målar, 

ritar, bygger, sjunger, rimmar och ramsar. Lärarna varierar arbetssätt, material och läromedel 

och genom detta får de yngre eleverna aktivera många olika sinnen och får en tydlig 

återkoppling. När eleverna ,som ingick i Skolverkets rapport (Lusten att lära 2003), fick 

frågan när de känt lust att lära så svarade många att det var när både kropp och själ 

engagerats. Några hade fått en aha-upplevelse när de kanske äntligen förstått något 

matematikproblem. Gemensamt var att de både känt och tänkt. Lärarna till de yngre eleverna 

var överens om att ett arbetssätt som kopplar in många sinnen ökar motivationen och intresset 

för matematik. Detta arbetssätt stärks av Karlsson och Kilborn (2015 b) som  betonar vikten 

av lärarens didaktiska kunskaper samt lärarens förmåga att leda undervisningen. Imsen (2006) 

menar vidare att det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö för lusten att lära och betonar 

vikten av trygghet och stabilitet. Eleverna ska kunna förvänta sig att någon finns där och kan 

hjälpa om eller när det behövs. Carlgren och Marton (2000) beskriver det som att ge eleverna 

problem att lösa och se till att de alltid har en mottagare, en lärare som är där för återkoppling 
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Alla lärarna i mitt examensarbete ville att eleverna skulle tycka att det var roligt och intressant 

med matematiken. Detta uppnådde de genom att variera sitt arbetssätt och växla mellan olika 

aktiviteter. Eleverna blir motiverande och känner lust att lära om de har roligt, menar lärarna 

som deltog i min studie. Enligt Skolverket (2003) så är varierad undervisning blandat med 

eget arbeta och egna tänkta tankar och olika aktivitet hos båda pedagoger och elever som 

skapar lust. Imsen (2006) beskriver det som att om läraren kan motivera eleverna så leder det 

till en lustbetonad erfarenhet av, i det här fallet matematiken, eller förväntan till en och det 

skapar en inre glädje hos eleverna. Detta stämmer bra in på hur de yngre elevernas lärare 

arbetade. De arbetade med mycket av samma sak fast med olika arbetssätt. De spelade iPad, 

gjorde mattespel, lekte med tallinjen, gjorde en affär eller stegade upp skolgården och allt var 

inom arbetsområdet. Precis som Malmer (2002) skriver hade de en undervisning som var både 

laborativt och undersökande och utgick från elevernas vardag.  

 

Förslagen på variation hos de äldre elevernas lärare var att gå varv runt huset eller att spela 

mattebingo. Dessutom förutom att det är roligt så blir det ytterligare ett sätt att variera sin 

undervisning. Att göra lektionerna roliga är lite av en varningssignal för vad menas med att ha 

roligt och vad är egentligen ett varierat arbetssätt. Bjerneby Häll och Karlsson och Kilborn 

(2015 a) menar att pedagogen måste tänka igenom vad som menas med varierad undervisning 

och vad den lägger i ordet variation. Variation är att ge material eller kunna förklara 

ämnesinnehållet på olika vis inte lätta upp stämningen med en slumpvis vald sång eller ett 

snabbt inkastat mattespel. Särskilt de äldre eleverna bröt för att variera och ha roligt på 

lektionen genom att spela mattebingo eller gå ett varv runt huset. Många gånger blir också, 

enligt Carlgren och Marton (2000), extrauppgifterna lite av samma sort eller ”more of the 

same” och fungerar som ett sätt för att hålla eleverna lugna och för att de elever som ligger 

långt fram i boken ska ha något att göra medans de väntar in de andra. Självklart ska eleverna 

få röra på kroppen och till exempel gå en promenad om de behöver det. Eleverna ska också få 

ha roligt och göra roliga saker som mattebingo och liknande men då ska det tas för vad det är. 

En kul grej som lättar upp stämningen. Det är ingen variation i arbetssättet. Det är läraren som 

ska skapa situationer på lektionen som leder till lust att lära genom att förbereda uppgifter 

som eleverna uppfattar som roliga och som fångar elevernas intresse. 

 

Ett sätt att öka förståelsen och samtidigt variera sitt arbetssätt är att laborera och undersöka 

olika matematiska begrepp eller situationer i grupp eller enskilt. Enligt Rapport 366 Laborativ 

matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder Skolverket 2011 visar det 

att de laborationer som genomfördes under de lektioner som observerades i allmänhet var av 

låg kvalité och laborationerna handlade mer om att aktivera eleverna än om att konkretisera 

och lyfta fram innehållet. Tyvärr verkar mitt examensarbete bekräfta detta åtminstone vad det 

gäller de äldre eleverna. Laborationerna hos de äldre eleverna bestod i att mäta och väga. En 

del av orsakerna till detta tillvägagångssätt kan hittas om genom att titta på tidigare läroplaner.  

 

Då man gick från Lgr 62 till Lgr 69 var det meningen att skolans arbetssätt skulle förändras 

och gå från den mer formella katederundervisningen och de diskussionslösa lektionerna till att 

konkretisera och åskådliggöra för att knyta matematiken till elevernas erfarenhet. Detta borde 

redan då lett fram till att eleverna skulle få laborera och upptäcka mer men det ansågs också 

viktigt med många lämpliga läromedel. Även Lgr 80 tryckte på lämpliga material och 

läromedel och det kom många läromedel som var självdiagnostiserande. Detta mynnade ut i 

att eleverna arbetade med dessa läromedel mycket själva och i egen takt. Då och nu försvårar 
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det individuella arbetandet i matematikboken lärarnas möjlighet att laborera, ha gemensamma 

genomgångar eller diskussioner med eleverna då alla i klassen arbetar inom olika områden i 

matematiken. Lektionerna då var nästan helt läromedelsbundna (Karlsson & Kilborn 2015 a, 

Malmer 2002) och fortfarande idag består lektionerna av individuellt arbete i matematikbok.  

Detta sätt att arbeta med läromedel har en lång tradition i Sverige Det är också ett problem  

enligt Peter Gärdenfors (2015, Skolverkets hemsida) att läroplaner, scheman och lektioner 

inte bygger på vetenskapen om hur vi lär oss utan även där mer på tradition, så som vi alltid 

har gjort. Trots att det kommit flera olika rapporter från till exempel Skolverket samt 

författare som Imsen, Karlsson och Kilborn, Carlgren och Marton, Malmer med flera som 

understryker vikten av att eleverna ska ges möjlighet att laborera och undersöka mer fritt i 

matematikundervisningen så är det tydligt enligt mitt examensarbete svårt att släppa dessa 

fasta läromedel och dessa förutbestämda lektioner.  

De äldre läroplanerna omfattade inte bara de mål som läraren skulle arbeta mot utan också 

tolkningar av dessa mål. Enligt Lgr 11 är målen ganska öppet formulerade och inte så precisa. 

En av anledningarna till att det är mer öppet är enligt Karlsson & Kilborn (2015 a) för att 

lärarna ska känna en större delaktighet och känna att de kan utforma sitt upplägg själva. 

Tanken med det är att de därmed ska bli mer engagerade och också då bli bättre lärare. 

Kanske är det svårare att konkretisera och lyfta fram innehållet än vad man tänkt och därför 

blir arbetssättet överordnat innehållet. Lärarna laborerar mer för att arbeta praktiskt och i 

grupp och att visa på sammanhanget kommer mer som en bonus. Det som talar emot detta är 

lärarna till de yngre eleverna. De arbetade mer med öppna frågor där de klippte, klistrade, 

ritade för att förstå och använde sina kroppar för att till exempel mäta skolgården.  

6.2.3 Tiden  
På min fråga vad som styr lärarna i deras arbete så är svaren barngruppen, tiden och 

målen/kursplanerna. Lärarna pratar mycket om att ha tid, hinna med göra vad de tänkt. De 

uttryckte det också som att de styrs något av vad de har för barngrupp då alla är unika och lär 

sig olika lätt och arbetar olika fort. Vilket också har med tid att göra. På min fråga om den 

perfekta lektionen eller det perfekta upplägget så är allas svar att hinna med allt som de 

planerat. Ändå är det inte alla som anser att de behöver mer tid. De yngre elevernas lärare som 

arbetar med många olika saker kände att de behövde mer tid. Enligt de äldre elevernas lärare, 

som mer använde ett traditionellt arbetssätt liknande katederundervisningen, så räckte tiden. 

Ett sätt att få tiden att räcka till och hinna med vad som skall göras har en av de äldre 

elevernas lärare en lösning på. Om till exempel genomgången drar ut på tiden för att eleverna 

inte förstår eller grupparbetet tog längre tid än vad det var tänkt så skickar hen hem 

matematikboken som läxa. Då menar hen att de kan befästa sin kunskap och dessutom så 

hinner eleverna räkna ifatt sig i boken som de missat på lektionen.  

 

Det finns ett undantag hos lärarna för de äldre eleverna och det är läraren i årskurs fyra. Hen 

ville gärna utveckla sitt arbetssätt och kanske ta in utematematik i sin undervisning. Hen hade 

tidigare arbetat med de yngre eleverna. Jag kan inte uttala mig om hur hen arbetade då men 

hen säger själv att nu med de äldre eleverna är det mer bok och mindre fritt tänkande. Kan 

man då se någon skillnad på miljöer eller undervisningssätt vilket som är bäst ur 

undervisningssynpunkt? Är det bättre eller sämre med så kallad katederundervisning än ett 

mer fritt undervisningssätt. Blir alla elever bättre på matematik om läraren har utematematik 

med dem?  
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Carlgren och Marton (2002) menar att det inte går att särskilja ut en miljö eller säga att 

katederundervisning är fel sätt att undervisa på. Det beror på att alla elever är enskilda 

individer och att det kan vara olika från fall till fall. Det man istället bör prata om är vilka 

elever läraren har framför sig, vilket material hen använder, hur det materialet används och till 

vilket syfte det används. Det är läraren till årskurs fyra möjligtvis typisk för. Hen undervisar 

traditionellt men ser de starka eleverna och utmanar dem där de är med extra svår 

matematikbok. Läraren vill ha mer tid så att hen kan variera sin undervisning med 

utematematik då läraren anser att hen arbetar för mycket i matematikboken. Eleverna är några 

av dem som tycker att det inte är lika roligt i matematiken längre och läraren drar slutsatsen 

att det kan bero på att det räknas mer i bok i fyran. Läraren vågar inte avvika från 

matematikboken då hen är rädd att inte hinna med allt som måste göras och att eleverna inte 

ska hinna lära sig allt i tid.  

 

Enligt Karlsson & Kilborn (2015 b) behöver eleverna ha mer tid men också lärarna som 

deltog i Bjerneby Hälls studie (2006) menar att de behöver ha mer tid. Eleverna behöver ha 

tid för att hinna diskutera och undersöka samt att få återkoppling och för att vi helt enkelt lär 

oss i olika takt. I Bjerneby Hälls studie (2006) behövde lärarna tid till förberedelse av 

lektioner och laborationer men också tid för att rätta, dokumentera och återkoppla med 

eleverna. Carlgren och Marton (2000) betonar också vikten av att ha tid till att ta reda på vad 

varje elev kan och inte kan för att kunna individualisera undervisningen på ett bra sätt. Annars 

är det lätta att läraren tar till ett arbetssätt som är mer kollektiva och ger arbetsuppgifter som 

alla i klassen ska göra snarare än som tränar den enskilda elevens färdigheter.  

6.2.4 Lärarens roll 
Det tar tid att lära ut matematik och tid att lära sig matematik om man ser till den forskning 

som finns inom området och som jag tidigare presenterat. Det är enklare att bara följa 

matematikbokens upplägg än att planera in olika laborationer och undersökande lektioner med 

efterföljande diskussion. Läraren behöver heller inte tolka Lgr 11. Följer bara lärarna  

matematikbokens upplägg hinner de med att täcka de områden som de nationella proven 

sedan tar upp, man ”hinner med allt”. I matematikboken finns det som man bör kunna. Ja 

teoretiskt så finns allt men det var ju det där med lusten att få uppleva och erövra för att orka 

hålla på med matematiken i det längre perspektivet. Ingen av lärarna i min studie hade läst 

någon av rapporterna som gjorts av Skolverket för att få tips på hur vi kan göra på 

matematiklektioner för att eleverna ska känna motivation och lust att lära.  

Jag kan inte uttala mig om ämneskompetens eller ledarkompetens hos lärarna i min studie då 

jag inte tittat på detta. Men jag kan uttala mig något om deras didaktiska kompetens när det 

handlar om hur de uttalar att de försöker motivera sina elever och jämföra det med de 

rekommendationer som framkommit i min litteraturgenomgång. I min studie så leddes alla 

lektioner av läraren som pratade och visade och sedan släpptes eleverna in i olika grad. Hos 

de äldre eleverna (år 4-5) fick de efter genomgången göra efter alternativt titta på och sedan 

befästa med stencil eller matematikbok. Alla lärarna förespråkade att eleverna skulle ges 

möjlighet att använda många olika typer av material. Detta är helt förenligt med det som 

Carlgren och Marton (2000) skriver att det går att skapa situationer som leder till lust att lära 

genom att läraren gör uppgifter som eleverna uppfattar som roliga och som fångar elevernas 

intresse. Skillnaden i användandet av de olika materialen är att de äldre eleverna inte deltar 

utan blir visade. Det är lärarens uppgift att överföra färdig och anpassad kunskap till eleven. 

De yngre elevernas lärare uttryckte sig mer som att de ville ha ett samspel med eleverna och 
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de bjöds in att delta i tänkande, förklara för varandra och ställa frågor. Imsen (1999) skriver 

att man kan vara en bra lärare på många sätt. Men att vissa beskrivningar på en bra lärare 

återkommer. Den ska vara bra på att lära ut, den ska vara strukturerad, väl förberedd, tydlig 

och ställa krav. Men läraren ska också vara positiv och bry sig om sina elever. Alla lärarna  i 

min studie var allt detta fast på olika vis och i olika grad. Om vi jämför med den Nya 

Zeeländska studie gjord av Ramsey & Oliver, 1995, i Imsen (1999) där det betonas att en bra 

lärare har en stor repertoar av undervisningsmetoder, kan anpassa undervisningsstrategierna 

till situationen och är uppmärksam på signalerna som eleverna sänder ut under lektionen så att 

de kan ändra planen under processens gång så kanske vi kan särskilja dem lite mer. En lärare 

kan vara bra på många sätt. De äldre elevernas lärare verkade inte anpassa sina strategier till 

de elever de hade framför sig utan verkade köra på med samma metod, trots att de fångat upp 

signaler om att eleverna inte riktigt förstod eller tyckte att det var särskilt roligt med 

matematik. De yngre lärarna stämmer mer in på dessa krav och de hade också mer motiverade 

elever. De äldre elevernas lärare hade ändå mycket av det som var bra, enligt litteraturen, och 

hade trots det lite mindre motiverade elever. Men är då en bra lärare samma sak som att alla 

elever tycker att det är roligt i matematiken? 

 

För vilja lära sig behöver eleven ha en inre motor, en drivkraft, som gör att hen känner sig 

motiverad. Imsen (2006) skriver att motivation är som en inre drivkraft som påverkas av 

känslor och av uppfattningar men som Illeris (2015) betonar det är viktigt att inte bara tänka 

på drivkraft i form av känslor utan att drivkraften också kan vara just motivation men också 

vilja och attityd. Lärarna behöver skapa förutsättningar för att eleverna ska känna motivation 

och de behöver både lite av den yttre och mycket av den inre motivationen för att uppnå 

optimal lust. För att skapa yttre motivation menar Karlson och Kilborn (2015 b) ska lärarens 

matematikundervisning präglas av delaktighet, eleverna ska vara med och tänka och 

diskutera, undersöka och fråga. Läraren ska också ge eleven konstruktiv kritik och tydlig 

återkoppling. Med detta menas också att eleven ska ges tillfällen att få visa vad den lärt sig 

och kunna använda den kunskapen. Eleven känner att den lyckas och att hen har erövrat ny 

kunskap och vågar sig på nya utmaningar  Detta gör att eleverna känner meningsfullhet och 

det skapar lust att lära.  

Den inre motivationen menar Imsen (2006) formas av glädje och lust och styrs till stor del av 

egna beslut. Där kommer en vilja att utföra uppgiften. Lust och motivation hör ihop. 

Motivationen styrs av, som Illeris (2015) och Imsen (2006) tidigare beskrivit, de egna 

tankarna, känslorna och uppfattningarna i kombination med den yttre påverkan som 

pedagogen eller undervisningen ger. Men läraren ska också som Carlgren och Marton (2000) 

menar utöver det ta hänsyn till de elever som läraren har framför sig, vilket material man 

använder, hur det materialet används och till vilket syfte det används. 

 

Som lärare önskar vi att eleverna har så stor inre motivation som möjligt när de kommer till 

oss. Vi vill att de ska vara intresserade och att de ska tycka att det vi lär ut är spännande och 

roligt. Vi önskar oss elever som är nyfikna och med en inre lust att lära. När vi som lärare ska 

ta hänsyn till vad som skapar lust att lära är eleven en stor del i det hela, det behövs 

motivation, vilja och attityd. Läraren måste sälja in ämnet matematik som vi vet är ett roligt, 

intressant, spännande, häftigt och helt fantastiskt ämne. Men eleverna vet inte det ännu. Det är 

vi lärare som ska försöka visa detta och locka fram lusten att lära matematik hos eleverna.  
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6.3 Slutsats 

Mitt syfte med denna studie var att försöka ta reda på hur lärarna själva anser att de ska arbeta 

för att försöka bibehålla elevernas motivation och väcka deras intresse för skolämnet 

matematik under skolåren ett till fem samt vad det anser om sina förutsättningar att bedriva 

den undervisning de vill bedriva för att uppnå detta. Jag hade två olika frågeställningar och 

jag svarar under dessa nedan.  

 

 
• Vad har lärarna för uppfattning om hur de kan skapa goda förutsättningar för att 

bibehålla barnens intresse och motivation för ämnet matematik? 

 

De yngre elevernas lärare menar att eleverna får sin motivation och att deras intresse för  

matematik väcks genom att de varierar sitt arbetssätt och blandar matematikbok med att de 

leker fram upptäckter. Förutom att det var viktigt att eleverna förstod tyckte de yngre 

elevernas lärare också att ett varierat arbetssätt och att växla mellan olika aktiviteter gjorde 

det roligare för eleverna och därmed kände de en större lust att lära. 

 

De äldre elevernas lärare, som arbetat längst inom yrket, menar att eleverna får sin motivation 

och sitt intresse att vilja lära sig mer matematik genom att få lov att arbeta i sin egen takt. Att 

förstå är viktigt och de lära sig genom att arbeta i sin bok eller med arbetsblad, mycket av 

samma sak, i sin egen takt.  De äldre elevernas lärare tyckte att förutom att det är viktigt att 

eleverna förstår vad de gör, för då blir det lättare att känna lust och motivation, så var det 

viktigt att variera sitt arbetssätt. Att växla mellan olika aktiviteter. Det gjorde lektionerna 

roligare och eleverna känner sig mer  motiverande och de känner lust att lära om de har roligt. 

Förslagen var att gå varv runt huset eller att spela mattebingo. Detta blir förutom att det är 

roligt också ett sätt att variera sin undervisning. 

 

Utifrån min studie märker jag att det skiljer på de olika lärarna hur de arbetar med motivation 

och lust att lära. Alla lärarna, i min studie, försöker göra sitt bästa och vill att det ska vara 

roligt och intressant men har olika sätt att göra detta på. Detta sätt att arbeta på skiljer sig dels 

på hur länge de arbetat inom yrket men också på vilken ålder de arbetar med, ju äldre eleverna 

blir desto mindre lek och upptäckarglädje får de på lektionstid och desto mer arbete i 

matematikbok. 

 

 

• Vad har lärarna för uppfattning om deras förutsättningar att bedriva den 

matematikundervisning de vill bedriva för att öka motivationen? 

 

De yngre elevernas lärares förslag på hur de ska arbeta var att arbeta mycket med samma sak 

fast med olika arbetssätt. De spelade iPad, spelade mattespel och lekte affär. De anser att tiden 

är viktig och vill hinna med allt de planerat men känner att de skulle behöva ha mer tid för att 

kunna göra allt de vill och bedriva den undervisning de vill. De yngre elevernas lärare i min 

studie, har en nyare utbildning, har arbetat kortare tid inom yrket samt arbetar med de yngre 

eleverna.  
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De äldre elevernas lärare anser att tiden är viktig och vill hinna med allt de planerat men anser 

att de har tillräckligt med tid. De anser sig kunna bedriva den undervisning de vill bedriva 

med ett undantag, den läraren som haft yngre elever men  nu har årskurs fyra. Hen skulle vilja 

ha mer utematematik men i övrigt använda samma upplägg på lektionerna. De äldre elevernas 

lärare har en äldre utbildning, har arbetat under fler år och därmed arbetat utifrån fler 

läroplaner och undervisar äldre barn.   

 

Det jag tycker mig kunna utläsa av lärarnas utsagor och mitt examensarbete är att lärarna 

behöver mer tid till att sätta sig in i Lgr 11 för att kunna lägga upp en bra och tydlig 

undervisning samt tid till att ta del av den senaste forskningen, läsa rapporter och kanske gå 

kurser eller Lärarlyftet. Detta skulle kunna leda till att de får möjlighet att utvidga sina 

kunskaper om hur de ska lära ut sitt ämne på ett sätt som ökar motivationen hos eleverna. De 

skulle också behöva mer undervisningstid för att utföra det. Lärarna i min studie skulle 

behöva mer tid till att se vad varje elev kan och vad varje elev behöver lära sig mer samt tid 

till att lägga upp en plan för detta. Utifrån lärarnas utsagor och mitt examensarbete menar jag 

att om detta uppfylls är lärarna redo att bedriva den undervisning som Skolverket vill men 

också möta de krav som kommer från eleverna som vill ha roliga, intressanta och lärofyllda 

lektioner.  

 

6.4 Pedagogiska implikationer 

Min studie handlar dels om unika upplevelser av något samt är förhållandevis liten så kan 

man inte dra några stora slutsatser då det inte behöver vara likadan på en annan ort. Men jag 

känner ändå att eftersom jag kommer nära vad som står i litteraturen så kan man kanske 

generalisera och påstå att det ligger något i det och att det säker kan vara så här på fler orter. 

Jag kommer att kunna använda mig av denna studie för att bli en bättre lärare. Jag tror också 

att de lärare som läser denna kan lära sig av resultaten genom att de börjar fundera över hur de 

själva arbetar med att bibehålla motivationen hos sina elever. Det är viktigt att vara inläst på 

den senaste forskningen och se hur man kan göra för att möta eleverna på bästa sätt. Det är 

också en lärdom att dra att mycket av samma sak har samma ursprung men ser inte likadant 

ut. Mycket av samma sak är olika saker och olika sätt men som lär ut samma sak.  

  

6.5 Vidare forskning 

Detta examensarbete handlade om hur lärare anser att man bör arbetar för att öka 

motivationen för matematik. Det skulle vara intressant att titta på eleverna. Att motivationen 

minskar med åldern kan bero på olika saker. När de är sju är de fyllda av upptäckarlust och 

tycker att det mesta är spännande, gör det fortfarande det när de är elva? Har de barnasinnet 

kvar eller är det så att de ”växer ifrån” det? Spelar omgivningens attityder någon roll? 

 

Då det syns ett visst mönster i min studie hade det varit intressant att se om det syns i ett 

större perspektiv. Spelar någon roll hur länge sedan läraren utbildade sig? Blir lärarna bättre 

på sitt yrke om de fortbildar sig? 

  

Att matematik är ett ämne som har ett sjunkande intresse hos eleverna skulle kunna leda till 

ett arbete som jämför motivationen för ett annat kärnämne som svenska. Vad har svensk 

lärarna för upplägg då de tydligen inte har elever som tappar lusten i samma utsträckning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätfrågor 

Enkätfrågor till studien hur man i sin undervisning behåller intresse och motivationen för 

ämnet matematik hos barn under skolåren 1-5. Frågorna  ska besvaras med utgångspunkt i 

matematikundervisningen. 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Hur länge har du undervisat? 

 

3. Vilken årskurs undervisar du just nu? 

 

4. Hur känner barnen, enligt din uppfattning, inför ämnet matematik. Finns det, enligt din 

uppfattning, något annat ämne de föredrar bättre eller sämre? 

 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på när du utformar dina lektioner? 

 

6. Om du har gemensamma genomgångar hur ser de vanligtvis ut? 

 

7. Hur använder du matematikboken i din undervisning? 

 

8. Använder du dig av grupparbeten, laborativt arbete, diskussioner? Hur kan det se ut 

då? 

 

9. Hur/vad gör du för att väcka/bibehålla intresset och motivationen hos eleverna? 

 

10. Vad styr ditt arbetssätt och vad har du för möjlighet att variera din undervisning? 

 

11. Anser du att du har tillräckligt med undervisningstid? Om inte hur mycket mer skulle 

du behöva tror du? 

 

12. Har du tagit del av några av Skolverkets olika rapporter, Lusten att lära och liknande? 

I så fall vad anser du om dessa? 

 

13. Hur ser ”den perfekta lektionen” i matematik ut om du inte behövde ta hänsyn till 

resurser, tid m.m.? 

 

14. Hur ser ”det perfekta upplägget” på all din matematikundervisning ut om du inte 

behövde ta hänsyn till resurser, tid m.m.? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 
Hej! 

 

Tack för att du vill vara med i min studie om hur man behåller motivationen och lusten att lära 

matematik hos barnen under skolåren 1 till 5. Det har visat sig att intresset och lusten att lära 

sig matematik minskar ju äldre barnen blir. Jag vill därför försöka ta reda på hur man kan 

bibehålla lusten och intresset hos barnen genom sin matematikundervisning. En del i denna 

studie är att fråga lärare som arbetar med barn i dessa åldrar hur de tänker och hur de utformar 

sin undervisning. 

 

Här kommer några frågor som jag vill att du tar ställning till och svarar på efter bästa 

förmåga. Tanken är att du skriver dina svar och dina tankar på de papper som är bifogade. På 

så sätt blir du inte begränsad till mina förutbestämda rader. Det kan vara så att jag behöver 

höra av mig med kompletterande frågor. 

 

Undersökningen är konfidentiell och materialet kommer att förstöras efter arbetet är klart. 

Ingen mer än jag kommer att veta vilka personer som deltagit eller på vilken skola personerna 

arbetat. Deltagandet är helt frivilligt och du får avbryta din medverkan när som helst under 

studiens gång. 

 

 

Hör av dig till mig om du har några frågor. 

 

Vänliga Hälsningar 

AnnSofie Ölvestam 

 

Mejl: XXXX 

Mobil. XXXX 

 

 


