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Abstrakt 
Syftet med studien är att kartlägga betydelsefulla faktorer som påverkar elevers 
inställning till ämnet matematik. Studien fokuserar på bidragande faktorer som kan 
skapa en positiv inställning till matematik hos elever. Empiri har samlats in via 
individuella elevintervjuer. I intervjuerna ingick intervjufrågor och räkneuppgifter. 
Uppgifternas syfte var att användas som underlag vid intervjuerna. Elevernas resultat på 
räkneuppgifterna anses inte relevant för studiens syfte och redovisas inte i studien. 
Utifrån insamlad data skapas ett resultat som kategoriseras.  
 
I resultatet redovisas fem faktorer som påverkar elevers inställning till matematik, dessa 
kategorier har uppkommit genom en sjustegsmetod i fenomenografi: 

• Uppgiftens betydelse 
• Förhållandet mellan att lära sig/ inte lära sig och ha roligt/ ha tråkigt 
• Hemmets påverkan 
• Förmåga att se samband 
• Självbild 

 
Vidare analyseras kategorierna i förhållande till dynamiskt och statiskt mindset. Syftet 
med analysen är att undersöka hur elevers mindset påverkar deras motivation och 
inställning till matematik. 
 
Nyckelord 
Fenomenografi, dynamiskt mindset, motivationsfaktorer, matematik och elevers 
uppfattningar. 
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1. Inledning 

 
En stor del i vår profession som lärare är att skapa ett lustfyllt lärande och att ge elever 
förutsättningar att nå läroplanens kunskapsmål. Enligt grundskolans läroplan ska 
undervisningen bidra till att elever utvecklar ett intresse för matematikämnet 
(Skolverket, 2011). Tidigare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan 
elevers självbild eller självkänsla och elevers prestationer (Petersen, 2012). Det vill säga 
att elevers inställning, vilja att lära sig, är en avgörande faktor för att lyckas (Boaler, 
2017). Vad som motiverar skiljer sig ofta mellan olika elever vilket resulterar i att lärare 
behöver ha en bred förståelse för olika motivationsfaktorer för att skapa en lustfylld 
undervisning som ger elever en positiv inställning till sitt lärande.  
 
Matematik är ett kärnämne i den svenska grundskolan med detta menas det att elever 
måste ha ett godkänt betyg i ämnet för att få behörighet till vidare studier. På många sätt 
är kunskaper i matematik en förutsättning för att vi människor ska kunna fungera i olika 
vardagssituationer och besultsfattande situationer (Löwing & Kilborn, 2002). 
 
Dagens teknik har bidragit till att elever inte känner samma behov av att utveckla sitt 
logiska tänkande (Löwing & Kilborn, 2002). Detta beror på att många har fel 
uppfattning av innebörden av ett logiskt tänkande. När flertalet av oss idag bär med oss 
en mobiltelefon överallt, som kan användas som både miniräknare och uppslagsverk, 
blir vi människor allt mer omotiverade till att tänka själva. Matematiken i skolan bör 
kontinuerligt ändras för att följa samhällets utveckling. Vi behöver hitta nya vägar för 
att elever ska få en positiv inställning till ämnet matematik. En mellanstadieelev kan 
sällan känna någon relation till pensionssparande eller vilket elabonnemang som är mest 
förmånligt men ändå är det dessa beslutsitationer vi måste förbereda dem för (a.a). De 
elever som läraren anser vara “omotiverade” till skolan är ofta de elever som är kritiska 
mot skolans arbetssätt och som inte anser att innehållet i undervisningen är relevant för 
deras del. Därmed kan skolan misslyckas med att motivera elever och ge dem 
förutsättningar att prestera och lyckas med sitt skolarbete (Blomgren, 2016). 
 
Tidigare fallande resultat i ämnet matematik (Skolverket, 2014), har gjort att Skolverket 
satsat på ett Matematiklyft där bland annat lärare fått kompetensutveckling i matematik. 
Politiska beslut har tagits om att öka antal undervisningstimmar i matematik. Från och 
med juli 2016 har ämnet matematik fått ytterligare 105 undervisningstimmar vilket 
bidragit till att alla skolor enligt Skolverket bestämmelser måste ha minst 1125 
undervisningstimmar i matematik varje läsår från årskurs 4 (Skolverket, 2016). 
Skolverkets satsningar verkar ha gett resultat eftersom den senaste PISA 
undersökningen visar förbättrade resultat i matematik (Skolverket, 2016). Trots detta 
har vi upplevt under våra VFU-perioder att flertalet elever är omotiverade och har en 
negativ inställning till matematik vilket kan hämma deras kunskapsinlärning. Under 
våra veckor i verksamheten har vi hört elever uttrycka sitt missnöje eftersom de anser 
att matematik är tråkigt och onödigt att lära sig. Genom denna studie vill vi kartlägga 
vad som gör att elever blir motiverade och vad som kan visa sig göra elever 
omotiverade samt hur vi som lärare kan påverka elevers nyfikenhet, intresse och skapa 
en positiv inställning till matematik.  
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Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur läraren kan skapa en positiv inställning för 
ämnet matematik hos elever. I studien kartläggs faktorer som påverkar elevers intresse 
för matematik samt hur de påverkar. 
 
Frågeställningar  
Vilka faktorer anser eleverna påverkar deras lust att lära matematik? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer tidigare forskares syn på vilka faktorer som påverkar elevers lust 
att lära matematik att presenteras.  
 
Flera forskare som studerat elevers motivation är överens om att elevers attityd och 
inställning till skolan är betydelsefulla faktorer för att ett lärande ska ske. Motivationen 
är väsentlig för elevers utveckling över tid vare sig det gäller skolprestationer, yrkesval 
eller framtida sysselsättningar (Malmberg, 1998; Andersson & Strander, 2001; Giota, 
2001). Dock finns det olika tankar om vad elevers motivation grundar sig i. Giota 
(2002) skriver att ett tankesätt är att olika typer av undervisning har en stor effekt på 
elevers inställning till skola och skoluppgifter (Giota, 2002). Synsättet kan tolkas som 
ett optimistiskt synsätt där undervisningen kan ge möjlighet till ökad motivation hos alla 
elever. Ett annat synsätt baserar sig istället på individuella skillnader, som till exempel 
hemmets påverkan eller medfödda skillnader, vilket gör att läraren inte har samma 
möjlighet att via undervisning förändra elevers inställning till skolan (Giota, 2002). 
Detta synsätt kan liknas med statiskt mindset. Personer med statiskt mindset hävdar att 
vissa föds med fallenhet för matematik och är därför mer lämpade att ägna sig åt 
matematik. Detta skriver Boaler (2017) är en myt inom matematiken och förespråkar  
istället dynamiskt mindset. Inom dynamiskt mindset menar man istället att alla 
människor kan utvecklas till att vara personer som kan ägna sig åt matematik, oavsett 
vad man är född med (Boaler, 2017; Yeager & Dweck, 2012). För att ta ett exempel på 
en person nämner Boaler Einstein som inte kunde läsa förens i sen ålder eller kom in på 
de utbildningar han sökt till. Men genom att arbeta hårt och bevara en positiv inställning 
till lärande fick även han framgångar inom matematik (a.a).  
 
2:1 Motivation 
 
Definition av begreppet motivation   
Begreppet motivation är ett centralt begrepp i denna studie och därför görs en utförlig 
förklaring av begreppets betydelse i denna studie. Motivation kan förklaras på flera sätt, 
det kan betyda att man antingen är villig, har lust, har beslutat sig, är fokuserade eller att 
ha för avsikt (Hein, 2012).  Ahl (2004) och Hein (2012) beskriver att motivation kan 
delas in i inre och yttre motivationsfaktorer och förklaras på följande vis: 
 
Den inre motivationen handlar om individens egna behov och är kopplat till att 
individen får uppleva att hen klarar aktiviteter på egen hand. Det är en process av 
känslor som bidrar till den inre motivationen. För att skapa inre motivation måste man 
få möta  uppgifter som eleverna blir utmanade av och att eleverna får känna att man 
själv har kontroll och bestämmer över hur uppgifter ska lösas (a.a). 
 
Den yttre motivationen utvecklas genom individer runt omkring dig. Exempel på yttre 
motivation är att du utsätts för belöningar, straff eller tvång bland annat. De yttre 
motivationsfaktorerna kan påverka negativt genom att man agerar av rädsla eller för att 
undvika obehag (a.a.). 
 
2:2 Effekter på elevers motivation  
 
2:2:1 Lärarens roll 
Buyse, Verschueren, Verachtert och Van Damme (2009) beskriver att en framgångsrik 
skola tar hänsyn till vikten av kommunikation mellan lärare och elever. Närhet mellan 
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lärare och elev kan påverka skolmiljön. När elever får tala om sina känslor och 
erfarenheter med läraren och läraren fungerar som ett stöd så utvecklar eleven positiva 
känslor gentemot skolan. Om elever känner stöd från sin lärare kan detta bidra till att 
elever känner sig mer motiverad att engagera sig i skolarbetet (a.a). Blomgren (2016) 
nämner även han vikten i en god relation mellan lärare och elev. Det handlar inte bara 
om relationen kring undervisningsinnehållet utan han menar att en motivationsfaktor 
också är ett mer övergripande tillit och förtroende för varandra. En negativ relation 
mellan lärare och elev kan framkalla aggressivt beteende från eleven och därmed 
påverka elevens arbete i skolan. En sådan relation kan även ge eleven negativa  känslor 
gentemot skolan (Buyse m.fl, 2009). Enligt Jenner (2004) är det pedagogen som bär 
ansvaret över relationen mellan eleven och läraren redan från första stund när de möts 
och det är lärarens ansvar att försöka förstå eleven och inte tvärtom.  
 
Det finns både direkta och indirekta faktorer hos läraren som påverkar elevers 
motivation. Indirekta effekter på elevers motivation kan bland annat handla om 
förväntningar och bemötande. Nivågrupperingar kan exempelvis påverka elevers 
självkänsla vilket i sin tur lägger grunden för elevens självbild och tillit till sin egna 
förmåga (Giota, 2012). Nivågrupperingar i skolan har visat sig leda till märkbara 
skillnader i prestation hos eleverna. Länder som exempelvis Finland och Kina visar 
höga matematikkunskaper och dessa länder använder sig inte av nivågrupperingar i 
matematik utan alla tar del av den högre nivån (Boaler, 2017). Det vill säga att 
förväntningar ställs på alla elever. Samtidigt finns det så kallade direkta effekterna från 
läraren som också påverkar elevens motivation. Det kan exempelvis handla om på vilket 
sätt läraren ger feedback och stöttning (Giota, 2002). 
 
Mcleod (1992) skapade för många år sedan ett ramverk som innehöll olika faktorer som 
påverkar elevers inställning till matematik. En av faktorerna kallar han attityd. Mcleods 
faktorer är tolkningsbara och tillsammans med detta ramverk finns det skiftande 
uppfattningar av begreppet attityd. Känslor och övertygelser styr elevers attityd till 
matematik och attityden påverkas av både skola och hem (Hannula, 2012). Skolan och 
därmed indirekt läraren har en stor roll i elevers attityd och inställning till matematik. 
Hannula (2012) skriver dock att en del lärare istället väljer att se elevers negativa attityd 
till matematik som något som de inte kan påverka och använder det som en anledning 
till varför eleven inte lyckas inom matematiken. 
 
Petersen (2012) förklarar hur man kan öka elevers motivation genom att läraren ger 
elever möjligheten att få uppleva en positiv inlärningssituation. Elever som har lyckats 
med sina matematikstudier har också en högre motivation och tycker att ämnet 
matematik är roligt. När eleverna får uppleva att de har lyckats med något ökar de 
positiva känslorna för ämnet och elever blir motiverade att göra bra ifrån sig och arbetar 
hårdare för att nå bättre resultat. Detta kan kopplas samman till de inre och yttre 
motivationsfaktorerna på så vis att eleven strävar efter att få bättre resultat för att få 
bekräftelse på sin prestation, vilket tillhör de yttre motivationsfaktorerna. Till de inre 
motivationsfaktorerna handlar det om att elever vill ha det roligt och glädjas av att 
upptäcka nya sammanhang. När elever får möta både inre och yttre motivationsfaktorer 
får ämnet matematik en större personlig mening (a.a). 
 
Som nämnts tidigare i studien finns det två synsätt inom matematiken som vi tar upp i 
denna studie. Den ena är statiskt mindset och förklars med att du föds med fallenhet för 
matematik. Den andra synsättet, dynamiskt mindset, beskrivs däremot som följande: 
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...en uppfattning om att “en mattemänniska” inte är något man är - det är något 
man blir, genom hårt arbete och erfarenheter man gör i de sammanhang man 
vistas och agerar (Boaler, 2017:7).  

 
Det är en process att skapa dynamiskt mindset, för att påbörja processen kan läraren 
redan när eleverna börjar en ny klass berätta sina förväntningar på eleverna. Första 
lektionerna kan man tillsammans skapa regler och normer att förhålla sig till under 
lektionstid. Det är viktigt att se till att alla följer reglerna. Dessa regler bör uttrycka att 
läraren tror på alla elever och förväntar sig att alla ska nå en hög nivå och att det finns 
inget som heter “mattesnille”. Läraren förmedlar genom denna regel en norm som säger 
att alla kan lära sig matematik och uppmuntrar därmed eleverna att tro på sig själva. 
Eleverna får veta att mattesnille är inget man föds till utan alla kan nå så långt de vill 
och kämpar för. Regel bör även vara att elever ska våga testa, de måste få lära sig att 
misstag är positivt, med misstag utvecklas hjärnan, gör man misstag eller misslyckas så 
betyder inte detta att du inte är gjord för matematik. Att jobba snabbt imponerar inte 
men däremot att jobba på djupet och att hitta egna lösningar på problem är 
imponerande. Frågor är alltid välkomna, du ska ställa frågor och även svara på andras 
frågor. Matematik är ett ämne som handlar om kreativitet där man kan se mönster, hitta 
lösningar, se samband och kommunicera. Har du lyckats göra dessa regler till normer i 
klassrummet så kan du lyckas skapa ett dynamiskt mindset hos elever (Boaler, 2017).  
 
2:2:2 Elevers uppfattning av ämnet matematik 
Grundskolans undervisningspraktik förändras i takt med att barnen utvecklas och blir 
äldre. Samtidigt sker det också en påtaglig förändring i elevers lust att lära. I 
Skolverkets rapport (2003) skrivs det att det finns märkbara skillnader mellan de tidiga 
och sena skolåren. Hannula (2012) skriver även om en negativ förändring hos elever 
som i takt med skolåren blir allt mer omotiverade till matematik. I de tidigare åren 
finner majoriteten av elever det lustfyllt med matematik. De finns en glädje i att få 
klappa, räkna och leka sig till matematik. Samtidigt ser lärare en tendens till att fler och 
fler barn blivit omotiverade till ämnet. Resonemang bland verksamma lärare finns ifall 
krav och en mer teoretisk matematik även i de tidigare åren ligger till grund för detta 
(Skolverket, 2003). I mellanstadiet finns det fortfarande en del elever som har samma 
glädje till matematiken som tidigare år (Skolverket, 2003). Detta eftersom 
matematikundervisningen fortfarande anses vara förhållandevis praktisk med konkreta 
mål. Några elever kan uttrycka sin lust till ämnet genom att kunna se samband mellan 
sin kunskap i ämnet och saker utanför skolan. Andra elever har svårare att behålla 
samma lust (Skolverket, 2003). 
 
Många elever tycker att ämnet matematik inte utmanar tillräckligt och att det är mycket 
upprepningar. Personer som har lätt för matematik kan visa en negativ inställning till 
ämnet på grund av att de inte utmanas och uppfattar därför ingen progression i sitt 
lärande (Skolverket, 2003). 
 
En uppfattning som finns är att det krävs snabbhet för att vara en duktig matematiker. 
Föreställningen finns att förknippa snabb huvudräkning med intelligens. Det finns dock 
inget som tyder på att den som kan lösa en räkneoperation snabbt har den bästa 
matematiska hjärnan. Tvärtom så är flera av världens mest berömda matematiker 
personer som räknade långsamt i skolan. Den felaktiga bilden av matematik i 
klassrummet gör dock att många elever blir avskräckta för ämnet (Boaler, 2017). 
 
Boaler (2017) skriver att många skolelever ser matematik som ett “dött ämne som inte 
har något med deras framtid att göra” detta beror ofta på att de inte har en korrekt 
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uppfattning av ämnet. Författaren tar som exempel naturens matematik, genom att 
studera mönster i växt och djurriket utforskar vi hur matematik speglar sig i vår 
omvärld. Många elever är dock osäkra på hur spindelnätets mönster kan kopplas till, 
vad de anser är, matematik. Detta tros beror på att deras erfarenheter av ämnet 
matematik till största del grundar sig i tal och räkneoperationer (a.a). Elevernas bild av 
ämnet matematik kan därför uppfattas som styrt och det kan vara svårt för lärare att 
skapa en bredare förståelse för hur matematik kan ges uttryck. Sanderoth (2002) stärker 
denna missgynnande motivationsfaktor med att elevers skolarbete ofta präglas av ett 
“görande” utan att eleverna riktigt har förståelse för varför.  
 
2:2:3 Föräldrars påverkan 
Studier visar att föräldrar har ett stort inflytande i att skapa en positiv inställning till 
skolan och stöd hemifrån är en viktig del i elevers studiemotivation. Ofta finns en stark 
tillhörighet mellan förälder och barn. Detta gör att föräldrar ses som en nyckelperson i 
elevens utveckling och socialisering (Legault, Green-Demers & Pelletier, 2006 ; 
Wentzel, 1998). 
 
Förälderns inställning till skolan speglar i stor utsträckning av sig på nästa generation. 
Om en förälder bär med sig negativa eller positiva erfarenheter av matematik från sin 
skolgång överförs detta i många fall medvetet eller omedvetet över på barnet 
(Skolverket, 2003). 
 
2:2:4 Matematik i skolan 
Boaler (2011) skriver att logiskt tänkande och matematiska färdigheter är några av de 
viktigaste egenskaper som våra elever behöver ha med sig ut i arbetslivet. I dagens 
samhälle behöver elever kunna lösa matematiska problem genom att resonera och 
analysera. Skolan bör bygga en grund så att elever får förtrogenhet att kunna dra 
slutsatser och resonera kring problem (a.a). 
 
Löwing och Kilborn (2002) talar även de om vikten av att förbereda elever för rätt 
saker. Baskunskaper som lärs ut i skolan ska vara relevanta till det samhället efterfrågar. 
Att skapa förståelse för hur elever kommer att behöva bearbeta numerisk information i 
andra sammanhang är en viktig aspekt att lära ut. Elever ska ges förutsättning att utföra 
matematiska tolkningar även i andra skolämnen som exempelvis i SO och NO. Detta 
bidrar till att elever får en djupare förståelse för ämnet matematik (a.a). 
 
Den aktuella läroplanen (Lgr 11) är mer utvecklad för att nå dessa färdigheter än vad vi 
sett i tidigare styrdokument. Det upplevs trots detta som att flertalet klassrum 
fortfarande arbetar med en gammalmodig matematikundervisning vilket kan leda till att 
unga människor slutar sin skolgång illa förberedda för samhället krav (Boaler, 2011). 
Samtidigt som undervisningen behöver uppdateras så får skolan inte tappa den 
förtrogenhet som finns hos tidigare generationer. Löwing och Kilborn (2002:45) skriver 
“Förändringar bör göras på sådant sätt, och i sådant takt, att det kollektiva intellektet 
inte bryts ner [...]”. Detta syftar till att bevara ett av mänsklighetens främsta vapen för 
att överleva, kunskapsutbyte mellan olika generationer. Om skolan och undervisningen 
gör allt för stora förändringar på en gång finns det risk att både hem och arbetsliv 
förlorar kontakten med den yngre generationen (Löwing & Kilborn, 2002).   
 
2:2:5 Förhållandet mellan svårigheter och prestation 
En påverkande faktor i elevers inre motivation kan vara deras självkänsla (Giota, 2002). 
Känslan av att misslyckas leder ofta till att människor undviker situationer där de inte 
känner att de når upp till krav och förväntningar. Om en elev har svårt för matematik 
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kan hen exempelvis undvika att läsa till prov eller göra sina läxor. Elever kan då 
förklara sitt misslyckande med att de inte gjort uppgiften istället för att behöva erkänna 
sina svårigheter för ämnet (Giota, 2002).  
 
Enligt Boaler (2017) når man ett dynamiskt mindset hos eleverna när uppgifter skapar 
uthållighet och engagemang.  Vidare skriver Boaler (2017) hur man kan skapa 
uthållighet och engagemang för eleverna att lösa uppgifter. En metod är att låta eleverna 
göra uppgifter som passar dem. Uppgifter som passar eleverna kan trots att de är svåra 
skapa en nyfikenhet hos eleverna att vilja få reda på svaret. Att dessutom låta eleverna 
få diskutera och föra resonemang om olika förslag på att lösa uppgifter skapar 
engagemang på så vis att elever får uppleva att deras idéer är användbara tillsammans 
med andras idéer. Det krävs att läraren har skapat ett klimat i klassrummet som 
uppmuntrar eleverna att komma med förslag och inte känner rädsla för att göra fel (a.a).  
 
2:3 Sammanfattning av bakgrund 
Genom detta avsnitt har det framkommit några viktiga faktorer att tänka på när lärare 
vill öka elevernas lust för matematik. Avsnittet börjar med att ta upp begrepp som är 
centrala för studien. Vidare tar studien upp fem kategorier inom vad som har effekt på 
elevers lust till lärande. I den första kategorin, lärarens roll, förklaras betydelsen över 
lärarens sätt att kommunicera med elever och hur detta har en stor inverkan på elevens 
inställning till ämnet. I denna kategori presenteras även dynamiskt mindset som 
kommer vara en del av studiens teori. Vidare förklaringar av dynamiskt mindset 
kommer under teoriavsnittet. Ytterligare en viktig faktor som påverkar elevers lust till 
lärande är hur elevers uppfattning till ämnet matematik ser ut. När eleverna bland annat 
får känna sig utmanade och förstår vilken användning de har av ämnet i framtiden 
skapas lust för lärande.  
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3. Teori 

Denna studie kommer att utgå från två olika teorier. I studiens resultatdel kommer den 
fenomenografiska teorin att användas i kategorisering av insamlad data. Till studiens 
analysdel kommer teorin dynamiskt mindset att användas. I detta avsnitt kommer 
huvudtankarna och centrala begrepp i de olika teorierna att presenteras.  
 
3:1 Dynamiskt mindset 

Dynamiskt mindset har kort presenterats i bakgrundsavsnittet men kommer i detta 
avsnitt att förtydligas ytterligare.  
 
Inom dynamiskt mindset menar man att om en elev har matematiska fallenhet beror inte 
på om eleven är född med det utan snarare hur lärare väljer att undervisa (Yeager & 
Dweck, 2012). Undervisningen ska se till att skapa positiva erfarenheter och att bemöta 
alla elever på ett sätt som möjliggör för alla elever att utvecklas till fullo inom 
matematiken (Boaler, 2017). 
 
Elever med ett dynamiskt mindset gör bättre ifrån sig i skolan idag än elever med ett 
statiskt mindset. Detta kan bland annat bero på att elever med statiskt mindset inte 
utnyttjar den hjälp de har att tillgå, som till exempel att ta hjälp av lärare (Blackwell 
2007).  Forskning har visat att personer som vågar och gör fler misstag lyckas bättre 
(Yeager & Dweck, 2012). För att nå uppfattningen om att misstag är positivt måste både 
föräldrar och lärare arbeta med att förändra elevers synsätt. Båda parterna kan betona att 
man lär sig av sina misstag och visa detta genom att diskutera misstag elever har gjort 
och tydliggöra vad de har lärt sig av det (Boaler, 2017). En elev med dynamiskt mindset 
kan känna sig bekväm med att ha fel och vågar testa olika vägar även om det kan 
innebära misslyckande och hanterar motgångar istället för att undvika dem (Boaler, 
2017). Vid motgångar ökar elever med dynamiskt mindset sin intelligens eftersom dessa 
elever arbetar hårt vid motgångarna. Elever med statistik mindset minskar eller står still 
i sin utveckling vid motgångar eftersom de oftast hanterar motgångar med att ge upp 
(Blackwell, 2007; Yeager & Dweck, 2012). 
 
För att tillägna sig ett dynamiskt mindset behöver elever få upptäcka att matematik inte 
bara handlar om regler utan det är ett område där elever får utrymme att reflektera och 
upptäcka samband (Boaler, 2017). Elever behöver ges möjlighet att få upptäcka att 
matematik är ett ämne där de själva har en stor betydelse för hur mycket de utvecklas 
(Blackwell, 2007). En elev som har ett matematiskt mindset visar intresse för ämnet och 
har en medvetenhet om sin egna roll för att ta till sig kunskap. För att elever ska tycka 
att det är roligt med matematik måste de komma ifrån tanken att matematik bara handlar 
om att memorera och att vara snabb, utan att det även handlar om att ta sin tid för att 
reflektera och upptäcka samband. Detta kan göras genom att tidigt börja med 
begreppsundersökande undervisning (Boaler, 2017). Stor del av elevers engagemang 
och intresse för matematik ligger i uppgifternas utformning. Boaler (2017) ger tips på 
många uppgifter som engagerar elever. Det är framförallt uppgifter som öppnar upp för 
flera metoder, tillvägagångssätt och gestaltningar. Elever behöver få se hur kreativt 
matematik kan vara och att det finns många olika sätt att lösa uppgifter på. När man 
förstår att uppgifter kan lösas på flera olika sätt ökar intresset.  
 
Personer med ett statiskt mindset uppfattar matematikämnet som något man antingen är 
bra eller dålig på. Ett statiskt mindset kan leda till att elevers matematiska utveckling 
begränsas (Yeager & Dweck, 2012). Föreställningar finns att bara vissa kan vara bra på 
matematik vilket får till följd att många inte lyckas med sina matematikstudier (Boaler, 
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2017). Forskning som gjorts visar att det går att förändra en persons mindset från 
statiskt till dynamiskt. När detta sker blir deras inställning till inlärning betydligt mer 
positiv och framgångsrik (Blackwell, 2007). Genom detta ser vi en koppling mellan 
dynamiskt mindset och studiens syfte, som uttrycker att vi vill ta reda på hur lärare kan 
skapa en positiv inställning för ämnet matematik hos eleverna. 
 
I denna studie kommer dynamiskt mindset fungera som en teori på så vis att det först 
kommer att tas fram tidigare forskning på hur man kan skapa ett dynamiskt mindset och 
vad som gör att elever har ett dynamiskt  mindset. Sedan kommer det att analyseras hur 
vida eleverna som intervjuats besitter ett dynamiskt mindset eller inte. Vidare analyseras 
det hur det kommer sig att eleverna har ett dynamiskt mindset eller hur man kan ändra 
elevernas statiska mindset till dynamiskt.  
 
3:2 Fenomenografi 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som handlar om att man lägger fokus 
på variation av individers uppfattningar av ett fenomen. Detta innebär att det finns ett 
intresse för olika personers uppfattningar av samma fenomen. Fenomenografi används i 
pedagogiska sammanhang när man vill undersöka saker som är viktiga för lärande och 
förståelse. Man skapar förståelse för lärande ur den lärandes synvinkel (Marton & 
Booth, 2000). Fejes och Thornberg (2015) skriver att fenomen kan språkligt förklaras 
på många sätt och därför blir det en utmaning för den analyserande att skapa en 
förståelse. Flera olika människors uppfattningar av ett fenomen kallas för 
utfallsrummet, dock ska man inte vara säker på att man kan få tag på alla sätt att 
uppfatta ett fenomen. Marton och Booth (2000) förklarar dock att alla människor bär på 
egna uppfattningar av världen och alla dess fenomen. För att få förståelse för 
människors sätt att hantera fenomen måste man först förstå vilka erfarenheter och 
uppfattningar de har.  
 
Larsson (1986) beskriver fenomenografi genom första och andra ordningens perspektiv. 
I första ordningens perspektiv tittar man på fakta och observerar utifrån. I andra 
ordningens perspektiv vill man skapa en förståelse för hur  någon uppfattar något. I 
detta perspektiv är man inte intresserad av vad som är sant eller falskt utan endast en 
persons egna uppfattningar av ett fenomen.  
 
Att använda sig av fenomenografi i en analys innebär att man tar reda på och beskriver 
hur människor har uppfattat omvärlden. I en analys skriver man inte fram hur något är 
utan hur något framstår (Larsson, 1986).  
 
I denna studie används fenomenografi för att nå elevers uppfattningar av studiens 
frågeställningar och det fenomen studien är menat att undersöka. I resultat- och 
analysavsnittet kommer både fenomenografi och dynamiskt mindset att användas. 
Fenomenografi kommer att användas i den del då intervjuerna ska kategoriseras. Genom 
att använda fenomenografi när empirin redovisas kommer det skapas olika kategorier 
utifrån betydelsefulla faktorer. Fenomenet i denna uppsats är inställning till ämnet 
matematik och vilka uppfattningar som elever har av ämnet matematik.  
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4. Metod 

       
I detta avsnitt finns resonemang kring val av metod, datainsamling och urval. Vidare 
redovisas genomförande, bearbetning av data samt analysmetod. Avslutningsvis 
presenteras studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet samt etiska 
överväganden. 
 
4:1 Kvalitativ undersökning 

I denna studie kommer det användas kvalitativa metoder för att samla data. Vid 
användandet av kvalitativa metoder är syftet att förstå den intervjuades perspektiv och 
syn på ämnet. (Kvale & Brinkman, 2014). Denscombe (2016) förklarar att genom en 
kvalitativ undersökning så kan studien nå respondenten på ett djupare plan. Vid 
användandet av kvalitativa metoder samlar man in data via ord, som till exempel vid 
intervju, eller via bild, som kan vara observationer.  
 
I denna studie kommer kvalitativa metoder användas genom intervjuer med elever. 
Detta eftersom fokus i studien ligger på elevers uppfattningar vilket lättast tolkas via 
kvalitativ undersökning. Valet att använda elevintervjuer som grundkälla stärks i att 
Denscombe (2016) anser att det är viktigt i ett forskningsprojekt att ha relevanta källor. 
I denna studie vill vi komma åt elevers sätt att uppfatta ämnet matematik och därför är 
elever den relevanta källan.  
 
I utformandet av intervjufrågor och under intervjun använder vi oss av vad Johansson 
och Svedner (2010) kallar för kvalitativa intervjuer. Denna form av intervju är hjälpsam 
då man vill få så uttömmande svar som möjligt. Frågeområdena är i kvalitativa 
intervjuer förutbestämda men att frågorna sedan kan varieras under de olika 
intervjuerna. Johansson och Svedner (2012) tar även upp vikten av frågornas 
utformning. Frågorna som ställs bör vara lätta att svara på och bygga på tidigare 
forskning. Vi har vid utformning av frågor tagit hänsyn till att de som ska intervjuas är 
unga och därför bör enkla frågor ställas och språket har anpassats så att det är begripligt 
för målgruppen.  
 
4:2 Datainsamling 

Insamling av data till denna studie kommer ske genom individuella elevintervjuer för att 
ta reda på vad elever anser skapar en vilja att lära sig matematik. Intervjuerna är 
semistrukturerade, vilket betyder att ämnen och frågor har bestämts i förväg men under 
intervjuernas gång kan man ändra på ordningen av frågor och vara flexibel. Den som 
blir intervjuad får utrymme att svara öppet och utveckla sina svar (Denscombe, 2016). 
 
Insamling av data kommer även ske genom att ta reda på vad tidigare forskning säger 
om elevers lust för lärande av matematik. Tidigare forskning samlas under 
bakgrundsavsnittet. Forskningen som hittas kommer att jämföras med elevers svar från 
intervjuerna och därmed antingen bekräfta eller dementera vad som framkommit i 
tidigare forskning eller komplettera forskningen med ytterligare information. Dessa 
metoder för insamling av data passar studien eftersom det är utifrån ett elevperspektiv 
studien riktar sig mot. 
 
4:3 Urval 

Undersökningen har gjorts på en skola i en medelstor kommun i södra Sverige. Klassen 
som deltagit går i årskurs 5. Detta urval gjordes via vad Denscombe (2016) kallar ett 
bekvämlighetsurval. Det vill säga att vi använt oss av tidigare kontakter. En annan 
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faktor som påverkat vårt urval var att tidigare forskning nämnt att fram till årskurs 5 har 
ofta elever fortfarande kvar sin positiva inställning till matematik från lågstadiet, men 
att det sedan sker en viss förändring hos många elever (Skolverket, 2003). Därmed 
fanns en god möjlighet att studien, via intervjuer, kunde fånga elever med både positiva 
och negativa upplevelser av ämnet. I klassen där intervjuerna gjordes fanns det 25 
elever, varav 20 elever ville ställa upp på intervju. För att få så givande svar som 
möjligt gjordes ett tredje urval. I samråd med läraren valdes fyra elever ut, det var 
framförallt elevernas kommunikativa förmåga som ansågs vara viktig i sammanhanget. 
Studiens storlek och tillgång till resurser gjorde att urvalet för intervju begränsades till 
fyra elever.  
 
4:4 Genomförande  
 
4:4:1 Kontakt 
Via mail kontaktades en klasslärare från vårt tidigare kontaktnät, läraren informerades 
om vår studie och förfrågan om intresse för deltagande i denna studie. Läraren ansåg det 
vara ett spännande ämne och var villig att delta. Via läraren skickades sedan en 
samtyckesblankett (bilaga 1) ut till berörda elever och vårdnadshavare. 
Samtyckesblanketten innehöll information om studiens syfte, deltagarnas roll och 
villkor.  
 
4:4:2 Konstruktion av uppgifter 
När uppgifter konstruerades var syftet att få en variation i svårighet och framförallt i 
uppgiftstyp. Genom en variation i exempelvis representationsformer undersöktes vilken 
typ av uppgift som eleverna föredrog. Boaler (2017) skriver att uppgiften har en stor 
betydelse när det gäller att fånga glädje och engagemang för matematik. Uppgifterna 
användes också som samtalsunderlag vid intervjuerna. Om eleverna svarat rätt eller fel 
på uppgifterna har dock ingen större betydelse för studien och kommer därför inte att 
redovisas på något sätt.   
 
Uppgifterna konstruerade även för att fylla en funktion vid intervjuerna. För att få ett 
bättre flyt och en startpunkt i intervjuerna valde vi att låta eleverna göra uppgifter som 
samtalet kunde starta utifrån.  
 
4:4:3 Genomförande av intervjuer 
Det finns flera metoder på hur man kan ställa frågor till den vars uppfattning av 
fenomen man vill nå. Dels kan det ställas lätta direkta frågor om fenomenet som dock 
kan göra att svaren på frågorna är oreflekterade och svar som har memorerats sedan 
innan. För att komma åt svar som överensstämmer med personens egna uppfattningar av 
ett fenomen uttrycker man inte direkt vad man vill undersöka, man går genvägar för att 
nå information. Vid intervju använder man sig inom fenomenografi av få antal 
förberedda frågor och utvecklar frågor under intervjuns gång. Det är viktigt att man får 
svar som är så uttömmande som möjligt vilket kan ske genom att man ställer 
följdfrågor. Att nicka och vara tyst men visar att man är intresserad kan även vara en 
metod för att få den intervjuade att utveckla sina svar ytterligare. För att analysarbetet 
ska gå så smidigt som möjligt är det nödvändigt att spela in intervjuer för att sedan 
transkribera (Fejes & Thornberg, 2015).  
 
För att ha ett ämne att starta igång intervjuerna valde vi att låta alla elever i klassen 
utföra ett test med olika former av uppgifter (bilaga 3). Fem olika uppgifter skapades 
och skickades till läraren via mail. Läraren var villig att utföra testet med alla elever 
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innan intervjuerna skulle ske. Vi förmedlade instruktioner som läraren kunde återberätta 
för eleverna, bland annat att eleverna själva väljer vilken uppgift de vill börja med och 
att de ska sätta en siffra från ett till fem i den ordningen de valde att lösa uppgiften.  
 
Ytterligare förberedelser inför intervju gjordes genom att skapa en intervjuguide med 
relevanta frågor (bilaga 2). Frågorna har en inledande fas där vi tar reda på i vilken 
ordning eleverna valde att lösa uppgifterna. I den andra fasen går vi över till vad 
eleverna anser om ämnet matematik och de får beskriva tillfällen där de lär sig mer och 
mindre. I nästa fas fokuserar frågorna på elevernas syn på hur nödvändigt det är med 
matematik. Frågorna syftar även till att ta reda på vad eleverna anser vara bra med andra 
skolämnen detta för att undersöka om det finns gemensamma faktorer som kan bidra till 
en positiv inställning. I den sista fasen undersöker frågorna vilken syn eleverna har på 
sig själva när det kommer till matematik.  
 
Innan intervjuerna fick vi hälsa på alla elever och fick innan intervjuerna enskilt titta på 
resultatet från testet eleverna hade utfört vid ett tidigare tillfälle. I samråd med läraren 
valdes fyra elever ut, som alla gett sitt godkännande för deltagande, för intervju. Vi blev 
sedan placerad i ett grupprum där vi kunde utföra intervjuerna. Innan intervjuerna 
bestämde vi att endast en av oss ställer frågorna och den andra observerar. Om den som 
observerar ser ett tillfälle där ytterligare frågor behöver ställas är det okej att hoppa in. 
Läraren skickade in första eleven och vi förklarade vad vi gjorde där och frågade om 
tillåtelse att spela in intervjuerna. 
 
4:4:4 Bearbetning av data 
Första steget i att bearbeta studiens data var att säkerhetskopiera alla intervjuer. Detta 
gjordes för att inte förlora någon data i bearbetningsprocessen. Denscombe (2016) 
skriver att detta steg är viktigt. Han skriver också att kvalitativ data bör bearbetas så den 
på ett meningsfullt sätt kan organiseras och bli tillgänglig för analys därför 
transkriberades alla intervjuer. På så vis skapades en tydlig överblick av insamlad data 
vilket gav bättre förutsättningar inför vår analys (a.a).  
 
4:4:5 Analysmetod  
Fejes och Thornberg (2016) ger förslag på hur ett analysarbete kan gå till inom 
fenomenografi. Denna studie kommer ta stöd av detta förslag som är i sju steg. De sju 
stegen är följande, vidare förklaring av varje steg kommer nedanför.  
 

1. Läsa in sig på den transkriberade texten. 
2. Analysera fram betydelsefulla delar. 
3. Hitta liknelser och skillnader mellan intervjuerna. 
4. Kategorisera likheter och skillnader. 
5. Hitta kärnan av kategorierna. 
6. Namnge varje kategori. 
7. Analysera de betydelsefulla delarna i varje kategori.  

 
Första steget i analysarbetet är att läsa in sig på den transkriberade texten så att den blir 
bekant och skapar en helhetsbild. I steg två ligger fokus på att försöka analysera fram de 
mest betydelsefulla delarna av intervjuerna. Detta görs genom att sortera ut de viktigaste 
delarna av texten för att senare använda som grund i analysarbetet. Steg tre fokuserar på 
att försöka hitta liknelser och skillnader mellan intervjuerna. Eftersom syftet i 
fenomenografi är försöka identifiera variation eller skillnader mellan uppfattningar bör 
detta vara en del av analysarbetet. I steg fyra ska likheter och skillnader som hittats 
kategoriseras och försöka koppla dessa till varandra. Steg fem fokusera på att hitta 
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kärnan av likheterna i kategorierna och fokuserar på att bestämma hur stor variation av 
uppfattningar det får vara i en kategori. I steg sex ska varje kategori ges ett namn. 
Namnet kommer representera det mest betydelsefulla i varje kategori. I det sista steget 
analyseras de betydelsefulla delarna av intervjuerna och tittar om det går att kategorisera 
in dem i fler än en kategori och se om kategorierna går att slå ihop. Detta brukar oftast 
resultera till att antalet kategorier blir färre och varje kategori är uttömd (a.a).  
 
Inför studiens resultat och analysdel följdes dessa sju steg. Vi började med att läsa in 
oss på intervjuerna så att vi blev tillräckligt bekanta med texten för att fortsätta. Detta 
visade sig vara till stor hjälp när vi i resultatavsnittet sammanfattade elevernas svar. De 
mest betydelsefulla delarna av intervjun analyserade vi fram genom att först titta över 
våra frågor och se vilka frågor som hade störst värde för studien. De mest värdefulla 
delarna skapade egna rubriker. Vi började sedan titta på likheter och skillnader för att 
som nämnt ovan hitta variation/skillnader av uppfattningar. I slutändan hade vi lika 
många kategorier som från början men dock enstaka frågor som inte passade inte i 
någon kategori. Vissa frågor uteslöts att ta med i resultatavsnittet då vi ansåg att det inte 
tillför något till studien.  
 
I resultatavsnittet växte det fram fem kategorier. Till varje kategori görs ytterligare en 
analys med kopplingar till bakgrundsavsnittet. Vi tolkar resultatet av den bakgrunden vi 
fått fram. Främst tittar vi på vad som kan tolkas som dynamiskt mindset hos eleverna 
och vad det kan bero på. Vi analyserar också vad som kan tolkas som statiskt mindset 
och vad det kan bero på att det uppkommer ett statiskt mindset hos eleverna.  
      
4:5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

I en kvalitativ studie handlar trovärdighet om att kunna visa att data i studien är exakt 
och trovärdig. Det innebär att empirin ska stämma överens med verkligheten och att 
datan som har samlats in svarar på forskningsfrågan (Denscombe, 2016). I 
metodavsnittet redogörs alla val och tillvägagångssätt vid insamling av data. Stegvis 
förklaras hur datainsamlingen har skett och vad datainsamlingen har bestått av.  
 
Tillförlitlighet handlar i en kvalitativ studie om forskarna. Vid observation och 
intervjuer blir forskarens roll betydande. Man tittar på om resultatet hade blivit 
detsamma oavsett vem som utfört observationer eller intervjuer. För att försöka skapa 
en tillförlitlig studie kan man redogöra för sina metoder genom att återge, beskriva och 
argumentera (Denscombe, 2016). Eftersom denna studie fokuserar på intervjuer är det 
intervjuerna som ska kunna upprepas av annan forskare för att få ett liknande resultat. I 
studien finns därför intervjuernas tillvägagångssätt utförligt förklarade. En intervjuguide 
har även upprättats för att kunna se vilka frågor som ställt och i vilken ordning. 
Intervjuguiden finns bifogad. Analysarbetet av intervjuerna har noga beskrivits i den 
ordning som arbetet utförts. 
 
Som forskare måste man förhålla sig till frågan om överförbarhet, ifall studiens resultat 
går att applicera på liknande fall (Denscombe, 2016).  Eftersom vi i denna studie 
använder oss av semistrukturerade intervjuer så kan insamlad empiri variera vilket gör 
att det kan vara svårt att applicera resultatet på liknande fall. Resultatet är specificerat 
på ämnet matematik och kan ses övergripande för alla matematiska områden. 
 
4:6 Etiska överväganden 

Inför en studie som denna som kommer innehålla kvalitativ empiri i form av intervjuer 
med elever finns det fyra etiska övervägande som måste tas i beaktning. Dessa fyra krav 
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är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002) I detta avsnitt kommer dessa fyra krav som tagits hänsyn till vid 
insamling av empiri att presenteras. 
 
I denna studie innebär informationskravet att deltagarna blir informerade om syftet med 
studien. Deltagarna ska bli informerade i förväg om vad deras uppgift i studien är och 
att deltagandet är frivilligt. Det ska även framgå att empirin som samlas in endast 
kommer att användas för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). I en samtyckesblankett 
(Bilaga 1) som skickades ut till vårdnadshavare beskrevs syftet med studien och vad 
deras uppgift i studien är. Eleverna informerades även att deltagandet är frivilligt och att 
de när som helst kan avbryta deltagandet.  
 
Det andra kravet att ta hänsyn till är samtyckeskravet och innebär att samtycke från 
deltagarna ska ges. I detta fall kommer samtycke från vårdnadshavare att behöva hämtas 
in då deltagarna är under 15 år. Samtyckeskravet innebär även att deltagaren bestämmer 
själva på vilka villkor den deltar (Vetenskapsrådet, 2002). I samtyckesblanketten som 
skapades och skickades ut till alla elever fick både målsman och elev skriva under med 
namn om de vill/får delta i undersökningen.   
 
Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och innebär att alla som deltar ska 
hållas anonyma. Inga obehöriga ska få tillgång till personuppgifter om de deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta kravet uppfylls genom att hålla skolan, klass och elever 
anonyma. För att hålla eleverna anonyma har vi valt att använda oss av fiktiva namn på 
eleverna. I denna studie är de fiktiva namnen Fabian, Moa, Vigo och Alice.  
 
Det sista kravet att uppfylla är nyttjandekravet och handlar om att information om 
enskilda personer endast används för vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
Deltagarna till denna studie informerades via samtyckesblanketten och det personliga 
mötet vid intervju. Vid dessa tillfällen informerades eleverna om hur deras uppgifter 
kommer att hanteras. De uppgifter vi tog in var för- och efternamn på både 
vårdnadshavare och elev samt underskrifter.  
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5. Resultat och analys 

 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys av den samlade empirin att 
presenteras. Kategorierna har skapats utifrån studiens syfte som är att kartlägga vilka 
faktorer som påverkar elevernas inställning till ämnet matematik samt hur de påverkar. 
Inledningsvis presenteras resultat från elevintervjuerna. När vi skriver om de 
intervjuade eleverna kommer vi att använda fiktiva namn, Alice, Vigo, Fabian och Moa. 
Deras uppfattningar och erfarenheter kategoriseras utifrån den sjustegsmetoden som 
presenterats i metodavsnittet. Denna kategorisering med fenomenografisk ansats blir 
första delen i vår analys. Utifrån vår första analys får vi fram följande kategorier: 
uppgiftens betydelse, förhållandet mellan att lära sig/inte lära sig och ha roligt/ha 
tråkigt, hemmets påverkan, elevers förmåga att se samband och självbild. Efter varje 
kategori finns ytterligare en analys där resultatet tolkas och förstås med dynamiskt och 
statiskt mindset.  
 
5:1 Resultat av uppgiftens betydelse 

Under intervjun ställdes frågor som kunde placeras in i kategorin om betydelsen av 
olika uppgifter. Eleverna fick svara på frågor som handlade om de fem uppgifterna alla i 
klassen hade löst var för sig. De skulle sätta en siffra framför uppgifterna i den ordning 
de valde att lösa dem. När vi har tittat på alla 20 elevsvar kan vi se att 17 valde att lösa 
uppgifterna uppifrån och ned. Detta gjorde även de fyra intervjuade eleverna som alla 
motiverade valet av ordning med att de brukar göra uppgifter i den ordningen.  
 
Eleverna fick svara på vilken typ av uppgifterna de gillar mest och gillar minst, de fick 
även svara på vilka uppgifter de gillar/inte gillar generellt. Generellt gillar eleverna 
olika uppgifter. Moa ansåg att uppgifter där man kunde få använda sig av uppställning 
var roligast. Alice favorituppgifter var däremot uppgifter med öppna utsagor. Vigo 
gillar att få testa på nya uppgifter och räknesätt som han tidigare inte har stött på. Han 
gillar även när uppgifter är lite kluriga och han får tänka lite extra mycket för att lösa 
den. Fabian gillar många sorters  uppgifter, problemlösning, öppna utsagor och vanliga 
rutinuppgifter.  
 
När eleverna bestämmer sig för om en uppgift är tråkig eller rolig tittar de mycket på 
räkneområdet. Det visade sig att Fabian, Alice och Moa hade vissa räkneområden som 
de inte gillade och tyckte därför att uppgifter inom dessa områden var tråkiga. Vigo 
gillar inte uppgifter som han inte förstår hur han ska lösa, han hade inget speciellt 
räkneområde som han tyckte var tråkigt. Fabian gillar inte att räkna decimaltal, vilket 
var något de höll på med i skolan just nu. Han ansåg att uppgifter med decimaltal inte 
var speciellt svåra, utan tvärtom, enkla och därför var det inte roligt. Alice gillar inte 
rutinuppgifter och Moa gillar inte uppgifter inom området bråk.  
 
Eleverna fick även svara på vilket som är deras favoritämne och varför. Ingen av 
eleverna hade matematik som sitt favoritämne men det som de hade gemensamt var att i 
deras favoritämne fanns det praktiska övningar som gjorde ämnet till ett favoritämne. 
De gillar att arbeta praktiskt och att få röra på sig. Alice och Moa hade båda bild som 
favoritämne och båda gillar bild för att man får pyssla mycket. Moa gillar även NO för 
att de fick göra många praktiska övningar i detta ämne. Fabian gillar både idrott och 
engelska. Engelska gillar han för att han tycker om att lära sig nya språk och idrott för 
att man får röra på sig. Även Vigo hade idrott som favoritämne för att man fick röra på 
sig och för att han gillar att sporta.  
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5:1:1 Analys av uppgiftens betydelse 
Elevernas svar tyder på att de är mer fokuserade på räknesätt än på utformningen av 
uppgift. Rika matematiska problem öppnar upp för att använda olika metoder och 
resonemang vilket gör att eleverna inte blir lika låsta till räknesätt.  
 
Elevers intresse för matematik påverkas av förväntningar och utmaningar. Får eleverna 
rimliga utmaningar där de får känna framgång samtidigt som upplever en progression i 
sin utveckling skapas en inställning till att vilja bli bättre (Petersen, 2012). Fabian 
uttrycker att det inte är roligt att räkna med decimaltal. Enligt han själv har han lätt för 
räkneområdet och uppgifterna utmanar inte. Tidigare forskning nämner att några av de 
mest omotiverade eleverna är vanligtvis de som har lätt för matematik (Skolverket, 
2003). Det är därför viktigt att vara förberedd på att kunna utmana och stimulera även 
de elever som har lätt för ämnet.  
 
När en elev förstår att det krävs utmaningar för att utvecklas inom matematiken visar 
det att hen har ett dynamiskt mindset. Personer som enbart vill arbeta på den nivån de 
befinner sig har en mindre chans att utveckla en djupare förståelse för matematik 
(Boaler, 2017). 
 
Föräldrar och lärare har ibland uppfattningen att det krävs övning och repetition för att 
elever ska lära sig. Till viss del är detta sant och frågan är omdiskuterad. Enligt Boaler 
(2017) är vägen till ett dynamiskt mindset att låta eleverna få återkomma till 
matematiska tankegångar för att lära sig på djupet. Dock menar hon att detta inte 
betyder att elever ska räkna sida upp och sida ner med uppgifter som helt är tagna ur sitt 
sammanhang. Boaler skriver att arbetsblad som upprepar samma exempel inte hjälper 
eleverna framåt i sin matematiska utveckling utan istället kan ge motsatt effekt och 
skrämma bort eleverna (a.a). 
 
5:2 Resultat av förhållandet mellan att lära sig/inte lära sig och ha 
roligt/ha tråkigt 

Eleverna fick beskriva fyra olika lektioner i matematik, en lektion när de har roligt, en 
när de har tråkigt, en när de lär sig mycket och en när de lär sig mindre. Lektioner när 
de har roligt svarade alla någon form av praktisk övning. När lektionen innehöll 
antingen mattespel eller mattelek var matematik roligt. Alla motiverade varför mattespel 
och mattelek var så roligt med att man kunde jobba tillsammans då, och om det blev 
svårt kunde man hjälpa varandra. Eleverna tyckte även att när det gick bra för dem, så är 
det roligt med matematik. Fabian tycker även att när de får jobba med kluriga uppgifter 
att matematiklektionerna blir roliga.  
 
På frågan när det är som mest tråkigt med matematik svarade de flesta att det blir 
tråkiga lektioner när de jobbar i matematikboken. Alice ansåg att matematikboken och 
lösblad var det tråkigaste de kunde göra under lektionerna. Fabian tyckte att långa 
lektioner kunde vara jobbiga men annars är det rättså kul med matematik. Moa gillar 
inte att jobba i matematikboken eller arbetsblad. Arbetsblad kunde ge en stressande 
effekt för att det blev så många som man skulle hinna göra färdigt och därför var dessa 
inte roliga. Vigo gillar inte att jobba i matematikboken och speciellt inte när det inte går 
så bra för honom antingen på grunda av att han inte förstår eller om lektionerna blir för 
långa.  
 
En lektion när eleverna tycker att de lär sig mycket är när de får arbeta i 
matematikboken. Alice ansåg att hon lärde sig mest när hon fick jobba på egen hand 
som i t.ex. matematikboken. Fabian tyckte dock att han lärde sig mest när han fick 
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jobba i grupp. Han tycker om att få diskutera uppgifter och få utbyta tankar och idéer 
med andra klasskompisar och det var då han lärde sig. Fabian ansåg även att det måste 
vara lugn och ro i klassrummet för att han ska kunna lära sig. Moa lär sig också mest 
när hon jobbar i matematikboken och vid genomgångar på tavlan. Matematikboken 
lärde hon sig mest av eftersom alla får rätta sina egna böcker och på så vis lär man sig 
tills det har blivit rätt. Vigo ansåg att vid genomgångar av ett nytt område i 
matematikboken eller av någon ny uppställning var lärorikt för honom. 
 
Eleverna hade lite olika syn på hur en lektion såg ut när de lär sig mindre. Fabian och 
Alice ansåg att det måste vara tyst i klassrummet. De lär sig minst när det är högljutt, 
pratigt eller tramsigt. Vigo tyckte att han lärde sig mest när det var genomgångar och 
ansåg därför att efter genomgångarna lärde han sig minst. Moa ansåg att hon lär sig 
minst när de håller på med mattespel även om de är roligt.  
 
5:2:1 Analys av förhållandet mellan att lära sig/inte lära sig och ha 
roligt/ha tråkigt 
Som tidigare nämnts i studien har räknesättet en större betydelse för eleverna än 
uppgiftstypen. Från elevernas svar kan vi också se att aktiviteten under lektionen är en 
viktig faktor för vad som skapar glädje för matematik. Eleverna vill arbeta praktiskt och 
uppskattar lektioner där de får samarbeta med andra. Detta stärker det Skolverket (2003) 
nämner, att elever uppskattar matematik när den är praktisk (a.a). Samtidigt finns en 
medvetenhet från eleverna att det inte alltid är den aktivitet som är roligast som är den 
som är mest lärorik. 
 
Eleverna nämner i intervjun att matematikspel är det bästa med matematiken i skolan 
och att det är på dessa lektioner de har en positiv inställning till matematik trots att de är 
medvetna om att de inte är det mest lärorika arbetssättet. De uttrycker också att det 
ibland har svårt att koncentrera sig längre stunder och då uppskattar att få göra något 
annat. Boaler (2017) skriver i sin bok att för att elever ska känna lust att lära sig högre 
matematik behöver de ha ett dynamiskt mindset. För att detta ska ske behöver eleverna 
uppmuntras till att se sin potential och lära sig förstå hur matematiken är uppbyggd. 
Ibland behöver vi därför förändra vår syn på matematikundervisning och komma ifrån 
tanken att matematik bara handlar om memorering och snabbhet (Boaler, 2017).  
 
5:3 Resultat av hemmets påverkan 

Eleverna fick besvara frågan på om de har någon hemma som brukar hjälpa dem med 
matematikläxan. På denna fråga svarade alla att de hade någon hemma som kunde 
hjälpa dem om de hade fastnat. Det kunde dock variera i hur mycket hjälp man behövde 
hemma. Alice, Moa och Vigo brukar få hjälp av en förälder. Fabian menade dock att 
han sällan behövde hjälp hemma men om det skulle hända så kan han fråga sin syster.  
 
5:3:1 Analys av hemmets påverkan 
Som vi nämnt i stycket ovan har de intervjuade eleverna tillgång till hjälp med läxor 
vilket visar att hemmet stödjer elevernas utveckling i matematik. Tidigare forskning 
visar att föräldrars inställning till ämnet matematik speglar av sig på barnet. En 
avgörande motivationsfaktor är därför att det finns en positiv inställning och ett stöd 
hemifrån (Wentzel, 1998). De intervjuade eleverna har enligt dem själva bra stöd 
hemifrån vilket därmed ger goda förutsättningar för att eleven ska skapa en god relation 
till ämnet matematik. Eleverna känner sig trygga i att be om hjälp vilket blir en 
bidragande faktor i deras utveckling. De ställde sig också positiva till att få läxor i 
ämnet och uppskattar när de får kluriga uppgifter att lösa, något som kan kopplas till det 
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Boaler (2017) kallar ett dynamiskt mindset för matematik. Begreppet innefattar att våga 
utmana sig själv och tro på sin egen förmåga.  
 
Boaler (2017) ger exempel på föräldrar som visar ett statiskt mindset till matematik. 
Trots att resonemangsförmåga är en viktig del i kunskapskraven kan vissa föräldrar inte 
förstå varför deras barn ska behöva visa hur det löst en uppgift så länge det blir rätt. Ett 
statiskt mindset låser dem vid tanken på att matematik alltid måste handla om rätt och 
fel. Som tidigare nämnts i studien så har föräldrarna en stor påverkan över sitt barn 
uppfattning av ämnet och det är därför viktigt att även föräldrar komma ifrån ett statiskt 
mindset (2017). 
 
5:4 Resultat av elevers förmåga att se samband 

För att få en överblick över de intervjuades inställning till matematik idag ställdes 
frågan vad de tycker om ämnet matematik. Ingen av eleverna har matematik som 
favoritämne och därför var det vanligaste svaret att det kan vara kul ibland med 
matematik. Det som avgör om det är roligt med matematik beror på vad de gör. Alice 
gillar till exempel inte att räkna och tycker därför inte att matematik är kul. Moa och 
Fabian anser inte att matematik är något favoritämne men att det kan vara kul ibland, 
vad som är roligt motiveras under en senare fråga. Vigo tycker att matematik oftast är 
kul men det är inget favoritämne, vilket också motiveras tydligare under en senare 
fråga.  
 
Eleverna fick svara på frågor om de tycker att det är viktigt att lära sig matematik och 
om de kunde se någon koppling mellan matematik och ett framtida yrke. Alla 
intervjuade elever ansåg att det var viktigt att lära sig matematik. Fabian tror att det är 
viktigt att lära sig matematik för framtida studier. Han vill bli läkare i framtiden och tror 
att de använder sig av matematik. Vigo tror att det är viktigt beroende på vilket jobb 
man vill ha. Själv vill han bli fotbollsspelare och tror inte att han kommer ha så stor 
användning av matematik i sin roll som fotbollsspelare. Alice tror att bara vissa delar är 
viktiga, sådant som man har användning för när man ska gå till affären eller sälja 
jultidning. Alice vill bli kock och kan se att hon behöver kunna matematik i detta yrke. 
Moa tycker det är viktigt att lära sig matematik för att kunna få jobb. Vissa jobb tror 
hon kräver att man kan mer matematik. Moa vet inte vad hon vill bli men hon vet att det 
blir ett yrke som inte har med matematik att göra.  
 
5:4:1 Analys av elevers förmåga att se samband 
Resultatet visar att eleverna är medvetna om att matematiska kunskaper kommer krävas 
av dem i framtiden. Att eleverna upplever matematiska kunskaper som något 
nödvändigt inför framtiden kan tolkas som att de kan relatera det som händer i skolan 
med situationer utanför skolan vilket är en viktig motivationsfaktor. Tidigare forskning 
(Boaler, 2017) säger att motivationsbristen hos elever kan bero på att elever uppfattar 
ämnet matematik som något meningslöst och kan inte se någon koppling med 
matematik och deras egna framtid. Vilket är en felaktig uppfattning av ämnet. Eleverna 
vet att det är viktigt med matematik men kan i de flesta fall inte beskriva på vilket sätt 
matematik kommer att vara viktigt för deras framtid. Ett dynamiskt mindset bidrar till 
att eleven kan se samband och reflektera över sitt lärande (Boaler, 2017).  
 
Om elever har ett dynamiskt mindset kan eleverna förstå vikten av matematik. De kan 
förstå att matematik ökar deras intelligens och att man blir smartare av att lära sig 
matematik. För att skapa detta tankesätt behöver både lärare och föräldrar påverka 
eleverna i tidig ålder. Eleverna behöver gå från att uppfatta matematik som ett ämne 
med snäva frågor och gå till att uppfatta matematik som ett ämne med oändligt många 



  
 

19 

frågor där man får möjlighet att fråga och upptäcka samband. Detta tankesätt skapar 
man genom att låta dem tidigt får upptäcka samband genom pussel, former och tal 
(Boaler, 2017). De intervjuade eleverna visade på olika sätt att se på matematik. En del 
har greppat att matematik är viktigt för framtiden medans några inte kunde förstå 
matematikens innebörd för framtiden och visar därmed på ett statiskt mindset.  
 
5:5 Resultat av självbild 

Eleverna fick placera sig själva på en skala mellan 1-10 på hur bra de tycker att de är i 
matematik. Alla intervjuade placerade sig på en sjua och motiverade det med att de var 
väl inte jätteduktiga men de klarar sig och kan det mesta. Vid ett samtal med läraren 
efter intervjuerna framgick det att läraren blev mycket överraskad av elevernas egna 
placering. I de flesta fall ansåg hon att eleverna placerat sig högt upp på skalan.  
 
Som avslutning fick eleverna svara på frågor kring hur de hanterar uppgifter som de 
upplever att de inte kan lösa eller förstår. Alla fyra hade gemensamt att de försökte lösa 
uppgiften. Eleverna valde att göra på lite olika sätt. Alice och Vigo tog tag i uppgiften 
med en gång och Fabian och Moa räknade klart andra uppgifter och återgick sedan till 
den svåra. Ingen såg någon mening med att bara hoppa över den utan tyckte att man 
skulle göra sitt bästa och försöka lösa den. Om eleverna sedan fick tillbaka resultatet 
och såg att de hade fått fel påverkades de inte nämnvärt av resultatet. Däremot om 
eleverna fick tillbaka resultatet och såg att de fått fel på en uppgift de var säkra på att de 
skulle klara, blir de först arga. En del kunde känna igen sig i att de ofta gör slarvfel och 
det var anledningen till att de reagerar med att bli arga på sig själva.  
 
5:5:1 Analys av självbild 
Eleverna visar på en god självkänsla i ämnet matematik och de känner sig förtrogna 
med sin egen förmåga att lösa matematiska uppgifter. Eleverna uttrycker en förståelse i 
att det är bättre att försöka och misslyckas än att inte testa alls. En elev citerar sin lärare 
och säger att “man i alla fall kan få ett poäng för att man börjar en uträkning och 
försöker”. Genom att läraren visar att det är okej att göra fel blir även eleven mer 
självsäker i att försöka vilken krävs för att det ska ske en progression i ämnet. En god 
relation mellan lärare och elev, är enligt tidigare forskning, en viktigt faktor till att 
elevers inställning till att lära sig matematik blir positivt (Buyse m fl., 2009).  
 
Boaler (2017) skriver att i de flesta fall brukar elever ge upp att försöka lösa en svår 
uppgift när de möter motstånd. Det har visat sig speciellt vara vanligt hos elever som 
har det svårare för sig i matematik. Eleverna som intervjuades svarade alla att de 
försöker lösa uppgiften även om den känns omöjlig. Som nämnts tidigare i studien är 
detta ett tecken på uthållighet och engagemang (Boaler, 2017). Inom dynamiskt mindset 
ger läraren uppgifter som skapar en nyfikenhet hos eleverna. Uppgifter som kan kännas 
omöjliga vill ändå lösas eftersom elever blir nyfikna på svaret (Boaler, 2017). Att 
eleverna från intervjuerna berättar att de alltid försöker lösa uppgifter visar även att 
läraren lyckats skapa ett klimat som uppmuntrar eleverna att försöka. Det visar också att 
eleverna inte känner någon rädsla för att göra fel. Vid ett samtal efter intervjuerna 
framkom det från läraren att hen alltid uppmuntrar eleverna att de ska försöka med alla 
uppgifter. Läraren berättar även att det är ord som måste upprepas många gånger och att 
det tagit tid att få eleverna att våga testa sig fram med alla uppgifter.  
 
Ett dynamiskt mindset är ett optimistiskt mindset där elever via undervisning kan nå 
matematiska färdigheter. Detta mindset nämner också att misslyckande är en viktig del i 
en persons matematiska utveckling (Boaler, 2017). Elevernas beskrivning av läraren 
inställning till misstag visar på att hen ser misslyckande som något lärorikt. Att eleverna 
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väljer att försöka lösa en svår uppgift tyder på att de inte uppfattar ett eventuellt 
misslyckande som jobbigt utan att de ser det som ett tillfälle att utmana sig själv. Hade 
läraren istället haft ett statiskt mindset är det lätt att eleverna undviker misstag och inte 
kommer vidare i sin inlärning (a.a). 
 
Personer med ett dynamiskt mindset är ofta medvetna om sina misstag och kan 
reflektera över dem. Eleverna nämner i intervjun att de kan känna besvikelse när de 
gjort “slarvfel” och de är ofta medvetna om vad som ligger till grund för misstaget. 
Personer med ett statiskt mindset är i högre grad omedvetna om att de gör misstag och 
framförallt vad misstaget kan bero på (Boaler, 2017).  
 
5:6 Sammanfattning av resultat och analys 

I resultatet har fem kategorier presenterats. Kategorierna är uppgiftens betydelse, 
förhållandet mellan att lära sig/inte lära sig och ha roligt/ha tråkigt, hemmets 
påverkan, elevers förmåga att se samband och självbild.  
 
Från resultatet kan faktorer såsom föräldrar och lärare, det vill säga utomstående 
personers påverkan, ha stor betydelse för elevers inställning till matematik. Dessa 
personers mindset blir därmed avgörande för hur vida elever utvecklar dynamiskt eller 
statiskt mindset.  
 
Studiens analys visar på vikten av att ha ett dynamiskt mindset. Självbild och elevers 
förmåga att se samband, som är två faktorer som utkristalliserats från empirin, speglar 
hur elevens mentala uppfattning behöver vara optimistisk för att elever ska lyckas med 
matematiken. En viktig del i att utvecklas är att våga göra misstag och samtidigt tro på 
sig själv.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras diskussioner kring studiens resultat och metod. Vidare ges 
förslag på fortsatt forskning. 
 
7:1 Resultatdiskussion  

Genom studien har vi kartlagt vilka faktorer som påverkar elevers inställning till 
matematik. Vi har även tittat på vilka faktorer eleverna anser är viktiga för att skapa lust 
för lärande. 
 
Utifrån tidigare forskning och elevintervjuer har vi uppmärksammat betydelsefulla 
kategorier som påverkar elevens inställning till matematik. Faktorerna visar att det är 
många olika aspekter att ta hänsyn till när det gäller att skapa en positiv inställning för 
ämnet. Resultatet kan tolkas som att det krävs en medvetenhet för elevens inre och yttre 
motivationsfaktorer för att skapa en positiv inställning. Inre motivationsfaktorer är en 
positiv faktor som bland annat skapas utifrån elevens känslor gentemot något, det kan 
exempelvis vara känslan av att lyckas (Ahl, 2004; Hein, 2012). I denna studie har 
begreppet inre motivation tolkats och inkluderats i Boaler (2017) begrepp dynamiskt 
mindset. Via en analys av resultatet har vi uppmärksammat dynamiskt mindsets 
betydelse för en positiv inställning till ämnet. Resultatet visar att ett dynamiskt mindset 
gör att eleverna vågar utmana sig själva och lära sig av sina misstag. Detta är något som 
Boaler (2017) menar är viktigt för att utveckla matematiska kunskaper. 
 
Genom intervjuerna kom vi fram till några faktorer som eleverna anser påverkar deras 
lust för lärande. Eleverna lägger stor fokus på området som behandlas i matematiken. 
Antingen är det ett för svårt eller för lätt område som gör att de tappar lusten. En viktig 
faktor blir i och med detta att se till att eleverna känner sig stimulerade oavsett vilket 
område som behandlas. Om en elev anser att området är för lätt bör man hitta uppgifter 
som utmanar eleven. Är det ett för svårt område bör man hitta nya vägar för att skapa 
förståelse.  
 
Elevernas syn på vad som är viktig faktor för ett lustfyllt lärande är också att få vara 
kreativa och aktiva. Matematik är inget favoritämne men ämnen som idrott och bild  är 
favoritämnen just för att deras behov av aktivitet och kreativitet stimuleras. Alla elever 
var överens om att arbeta i matematikboken var det minst stimulerande. Resultatet 
visade att det finns en medvetenhet hos eleverna på skillnaden av vad som är roligt och 
vad som är mest lärorikt.   I detta fall gäller det att hitta metoder som gör att eleverna får 
vara mer aktiva och kreativa under lektionerna. Enligt Malmer (2002) är det ett svårt 
uppdrag för lärare att skapa matematiklektioner där elever får vara aktiva men ser det 
som nödvändigt för att stimulera alla elever. För att skapa undervisning som kan 
stimulerar alla elever måste lärare våga tro mer på sig själva och sin egna planering. 
Många lärare förlitar sig för mycket på läromedel och har alldeles för lite mod för att 
våga testa nya vägar. Det kan även vara mer tidskrävande att planera aktiviteter som ska 
passa alla elever och tillgång till medel för att skapa aktiv undervisning saknas i de 
flesta skolor (Malmer, 2002).  Elevernas egna åsikter om vad som skapar en lustfylld 
lektion är en lektion med matematikspel eller matematiklek. Boaler (2017) nämner just 
matemaikspel och appar som bra verktyg att använda sig av för att uppmuntra elever att 
lära sig matematik. Praktiska matematikaktiviteter är överlag det mest uppskattade inom 
matematiken och när matematikämnet övergår till att bli mer teoretiskt tappar många 
elever motivationen (Skolverket, 2003) 
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Eleverna finner glädje i att få arbeta tillsammans med andra vilken både skapar en 
positiv inställning till ämnet och samtidigt bjuder in för diskussioner och att resonera 
tillsammans. Detta är något som bör uppmärksammas och uttnyttjas i arbetet med att 
skapa en positiv inställning till matematik exempelvis genom problemlösning i grupp 
 
Ytterligare en faktor vi kunde analysera fram som viktig för eleverna var att de får 
känna sig utmande i arbetet med matematik. När områden blev för lätta tappade de 
intresset för ämnet. Men även när det blev för svårt för dem tappade de intresset. Det 
gäller att man känner sina elever och kan hitta en balans i uppgifterna man ger eleverna 
för att de ska känna sig tillräckligt utmanade.  
 
Tidigare forskning nämnde att många har inställningen att ett ”mattesnille” är den eller 
de personer som räknar snabbt (Boaler, 2017). Resultatet visar att eleverna har en god 
självbild och tror på sina matematiska kunskaper samtidigt som de uttrycker att ”de inte 
är snabbast” eller ”jag är redan på sista sidan i kapitlet”. Att ligga långt fram i 
matematikboken kan därför tolkas som något som används för att mäta matematiska 
färdigheter. Läraren bör definiera hens uppfattning av ett ”mattesnille”. Att det inte 
handlar om snabbhet utan att matematiska färdigheter handlar om att gå ner på djupet i 
uppgiften och att använda olika metoder och resonemang för att lösa problem. På så sätt 
får eleven en djupare förståelse. Kan läraren förmedla detta till sina elever finns 
möjlighet att hen lyckas skapa ett dynamiskt mindset som hjälper eleverna att få en 
positiv inställning till matematik (Boaler, 2017). Tillsammans med klassen kan läraren 
sätta upp regler och normer som kan bidra till ett mer dynamiskt mindset, det vill säga 
en mer optimistisk syn på att alla kan lära sig matematik. På så sätt kan också elever 
uppmuntra och motivera varandra att utvecklas.  
 
Som nämnts i resultatavsnittet visade det sig att eleverna har en positiv inställning till 
matematik, dock är det inte deras favoritämne. För att skapa en positiv inställning till 
matematik är det viktigt att integrera matematiska uträkningar i andra ämnen. Läraren 
kan exempelvis utnyttja elevers favoritämnen och låta dem möta numerisk information 
där för att på så sätt komma ifrån en negativ inställning till matematik (Löwing & 
Kilborn, 2002). Boaler (2017) skriver att eleverna skapar sig en djupare förståelse för 
matematik om de får möta ämnet i andra sammanhang. Foskning visar att många tappar 
intresse och lust för matematik när de kommer upp i ålder eftersom matematiken då blir 
mer abstrakt. En viktig del i att bli motiverad är att eleven känner att kunskapen är 
nödvändig för dem att lära sig (Skolverket, 2003). Att exempelvis låta eleverna göra en 
undersökning i ämnet slöjd, som under intervjuerna framkom som ett favoritämne, kan 
bidra till att eleverna lättare kan anknyta sina matematiska kunskaper till vardagliga 
sammanhang. Uppgiften kan vara att anteckna varje gång de anser att de använder sina 
matematiska kunskaper under en textil/träslöjdslektion. Troligtvis skulle eleverna 
upptäcka och kanske förvånas över hur många gånger deras matematiska kunskaper så 
som att räkna, mäta eller lösa problem används. 
   
7:2 Metoddiskussion 

När en studie utförs är val av metod en betydelsefull aspekt för att få ett gynnsamt och 
tillförlitligt resultat. Utifrån vårt syfte, att kartlägga vilka faktorer som påverkar elevers 
inställning till matematik och hur de påverkar, valdes teorierna fenomenografi och 
dynamiskt mindset. Studien utgår från ett elevperspektiv och en kvalitativ metod i form 
av individuella elevintervjuer användes för att samla in relevant empiri. Det som kan 
komma att påverka tillförlitligheten är att intervjuerna är semistrukturerade vilket 
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betyder att det ges möjlighet att svara öppet, utveckla och reflektera. Detta kan ge olika 
svar vid olika tillfällen. 
 
Forskningsansatsen som används är fenomenografi och ligger till grund för val av 
datainsamlingsmetod. Med hjälp av fenomenografi kan vi nå eleverna på ett djupare 
plan vilket stärker vårt resultat. Inför intervjuerna gjordes urval utifrån bekvämlighet, 
storlek på studie och elevers kommunikativa förmåga. Kriteriet god kommunikativ 
förmåga ansågs viktigt då studiens storlek har gjort att vi fått begränsa elevintervjuerna 
till fyra personer. Andra kriterier som hade kunnat vara aktuella är genus, bakgrund 
eller eventuella svagheter i ämnet. Reflektioner har gjorts angående påverkan av resultat 
ifall studien valt att utgå från andra kriterier. Vi ansåg dock att utifrån studiens syfte var 
det mest gynnsamt att utgå från elever kommunikativa förmåga då fenomenografi, 
elevers olika uppfattning av ett fenomen, används som forskningsansats. 
 
Att använda uppgifter som underlag för samtal uppfattas som givande för insamlad 
empiri. Uppgifterna bidrog till att eleverna kom in i ett matematiska tankegångar vilket 
ledde till att vi fick fram utvecklade svar på våra intervjufrågor. Vidare tanke finns om 
uppgifterna kunnat utformats annorlunda för att bidra med ytterligare information som 
varit intressant för studien. 
 
Vidare till resultatredovisning så valdes en fenomenografisk ansats för att tolka och 
skapa kategorier utifrån elevintervjuerna. Fenomenografi ansågs vara en passande teori 
då studiens syfte var att fånga elever uppfattning av ämnet matematik. Ytterligare en 
analys gjordes för att djupare analysera faktorernas påverkan och hur faktorerna kan 
förändras för att skapa en positiv inställning till matematik. Teorin var då dynamiskt 
mindset och bidrog till att få en djupare förståelse för elevers inställning till matematik. 
Tidigare var tanken att använda motivationsteori som forskningsansats men denna teori 
valdes bort då vi ansåg att den var svårtolkad som ramverk utifrån studiens 
frågeställning.  
 
Genom studien har vi fått lära oss mycket användbart. Det kan vara svårt att veta hur 
man kan motivera elever som inte har intresse för matematik. Men hjälp av denna studie 
har vi uppmärksammat många bra metoder för att i framtiden ändra elevers inställning 
till matematik och göra eleverna mer motiverade.  
 
7:3 Vidare forskning 

I denna studie har några faktorer som har stor betydelse för eleverna lust att lära 
matematik analyserat fram. Detta har gjort utifrån ett elevperspektiv. Vidare forskning 
kan därför vara att titta utifrån ett lärarperspektiv och jämföra om elevers och lärares 
synsätt på vad som motiverar elever stämmer överens.  
 
I denna studie har det också framkommit att uppgifterna inte har lika stor påverkan på 
elevers inställning till matematik som räknesätt. Elever fastnar ofta i att det ska räkna ett 
visst räknesätt utan att reflektera över uppgiftstyp. Vidare forskning kan vara att 
undersöka uppgiftens betydelse ytterligare genom att studera olika räknesätt och hur de 
påverkar elevers motivation. 
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8. Populärvetenskaplig sammanfattning 

Att kunna räkna och lösa matematiska problem kan för många ses som en självklarhet 
för att i framtiden kunna få jobb eller ens fungera i samhället. Skolverket har gjort olika 
satsningar som exempelvis kompetensutveckling för verksamma lärare och utökade 
undervisningstimmar i matematik, allt för att nå bättre resultat i internationella 
kunskapsmätningar. Sverige har det senaste åren stigit i mätningarna vilket är positivt 
men trots detta upplever vi att många elever i grundskolan är omotivativerade och har 
en negativ inställning till ämnet matematik. Tidigare forskning visar att elevers 
inställning till matematik påverkar deras prestation. Det vill säga att om eleven inte är 
motiverad till att lära sig så finns det risk att de inte heller gör det. Genom att hitta 
faktorer som motiverar elever och skapar en vilja att lära sig matematik finns det stora 
möjligheter att elever når en högre utveckling. 
 
Med denna bakgrund växte tankar kring studiens frågeställning. För att kunna ge elever 
förutsättningar att ha en positiv inställning till matematik krävs det en medvetenhet om 
vad elever anser motiverar dem. I vårt blivande yrke som matematiklärare känner vi att 
det var viktig att kartlägga vilka faktorer som påverkar elevers inställning till matematik 
och samtidigt analysera hur dessa faktorer kan behöva förändras för att skapa en positiv 
inställning. Med den kunskap studien ger oss vill vi kunna skapa förutsättningar som 
bidrar till att alla elever utveckla sina matematiska kunskaper tack vare en positiv 
inställning till ämnet matematik.  
 
För att besvara vårt syfte tog vi kontakt med en lärare i en årskurs fem och genomförde 
fyra enskilda elevintervjuer. Före intervjuerna fick hela klassen lösa fem räkneuppgifter. 
Dessa uppgifter användes som samtalsunderlag vid intervjun samt för att kunna 
undersöka om det fanns någon typ av uppgift som eleverna föredrog. Under intervjuerna 
använde vi öppna frågor som exempelvis, kan du beskriva ett tillfälle när du tycker det 
är roligt med matematik? Genom att ställa öppna frågor gav det störst möjlighet att nå 
elevers olika uppfattningar. 
 
Elevernas svar tolkades och kategoriserades utifrån teorin fenomenografi. Den 
fenomenografiska teorin handlar om att undersöka personers uppfattning av ett 
fenomen, som i denna studie är matematik. Resultatet blev följande fem kategorier: 
uppgiftens betydelse, förhållandet mellan att lära sig/ inte lära sig och ha roligt/ ha 
tråkigt, hemmets påverkan, förmåga att se samband och självbild. Efter att resultat har 
skrivits fram gjordes en analys av varje kategori för att titta på vad som motiverar och 
hur vi i vårt framtida yrke som lärare kan ändra elevers negativa inställning till ämnet 
matematik.
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BILAGA 1 

 
Växjö 1704 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi är två studenter, Caroline Kronstedt och Louise Ribbestam, som läser vårt fjärde och 
sista år vid lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under kommande veckor 
samlar vi in material till vårt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att få kunskap 
om elevers inställning till ämnet matematik och vilka faktorer som påverkar deras 
motivation.  
 
Vi är intresserade av att intervjua några elever i åk 5, för att göra detta behöver vi ha 
vårdnadshavares tillstånd. Det är av betydelse att varken elever som deltar i 
undersökningen, skolan eller lärarna kommer att identifieras i uppsatsen. Deltagandet i 
undersökningen är frivilligt och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 
närmare motivering. Inför intervjun kommer eleverna att få utföra 5 matematikuppgifter. 
Uppgifterna kommer användas som utgångspunkt när vi ställer frågor om motivation. 
Under intervjun kommer vi bland annat ställa frågor om motivation samt lyssna på 
elevernas egen uppfattning av ämnet matematik. Resultatet från intervjuerna kommer 
endast att användas till vårt examensarbete. Elevernas namn kommer att bytas ut i arbetet 
så man kommer inte kunna avläsa vem som har deltagit. Intervjuerna kommer att spelas in 
för att underlätta det kommande analysarbetet.  
 
Vi frågar därför om ert barns medverkan i studie och om vi får ert tillstånd att intervjua ert 
barn? Var vänlig fyll i pappret och återlämna det till skolan senast 24/4. Har ni några 
frågor hör gärna av er till oss eller vår handledare Helén Sterner: 
 
Student               Student  Handledare 
Caroline Kronstedt              Louise Ribbestam  Helén Sterner 
ck222ia@student.lnu.se                lr222ex@student.lnu.se hse@du.se  
Tel: 073-5440554              Tel: 073-4054988  Tel: 023-778753 
 
Med vänliga hälsningar  
Caroline Kronstedt och Louise Ribbestam  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi samtycker härmed till att vårt barn medverkar i studien. Vi känner till 
att  deltagande är frivilligt och att det när som helst går att avbryta medverkan 
utan några som helst negativa följder. 

 
Vi samtycker INTE till att vårt barn medverkar i studien. 

 
Elevens underskrift___________________________________________ 
 
Elevens namnförtydligande__________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift ____________________________________________ 

 
Vårdnadshavares namnförtydligande___________________________________________
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide  

• Hälsa på eleverna, förklara vilka vi är. 
• Förklara intervjun. Ta upp att den ska spelas in om det är OK, vad den ska 

användas till, att det går att avbryta när man vill, det finns inga rätta eller fel 
svar, vi kommer inte säga om det är rätt eller fel.  

• Starta inspelning och intervju. 
 

- Vilken uppgift började du med? Varför? 

- Vilken typ av uppgift gillar du mest? 

- Vilken typ av uppgift gillar du minst? 

- Beskriv vad ni gör i matematiken i skolan? 

- Vad tycker du om ämnet matematik? 

- Kan du beskriva en lektion när det är roligt med matematik? 

- Kan du beskriva en lektion när du har lärt dig mycket matematik? 

- Kan du beskriva en lektion när det är tråkigt med matematik? 

- Kan du beskriva en lektion när du inte har lärt dig mycket i matematik? 

- Vem hemma hjälper dig med matteläxan?  

- Är det viktigt att lära sig matematik? 

- Vad vill du jobba med när du blir vuxen? Kommer du behöva använda 

dig av matematik i det jobbet? Exempel? 

- Vilket är ditt favoritämne? Vad är det som gör detta ämnet så intressant?  

- På en skala 1-10 hur duktig tycker du att du är i matematik? 

- Vad är det som gör att du placerar dig där på skalan? 

- Du ska skriva ett prov och ser en fråga som du tycker verkar jättesvår 

och tror att du inte klarar den. Gör du uppgiften i alla fall eller hoppar du 

över den? Om du får fel på uppgiften sen, hur känner du då? 

 
• Avsluta intervjun. Stäng av ljudinspelningen. 
• Tacka för intervjun. 
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BILAGA 3 
Här kommer lite uppgifter du ska försöka lösa. Du väljer själv i vilken ordning du 
vill göra uppgifterna och du behöver inte börja med den som står längst upp. 
Markera uppgifterna med 1, 2, 3, 4, 5 efter vilken ordning du väljer att lösa dem.  
 

 

 
 

     
Anna köper en tröja som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. 
Hur mycket får hon tillbaka?  
Svar: _____  
 

 
 
6x3 =___                   68+12 =___                 9x2=___             164 - 
23=___ 
 

 
 
Emil gick till djurparken med sin pappa. Där såg han en giraff. Halsen var 
dubbelt så lång som benen. Benen var hälften så långa som svansen. 
Hur lång var halsen om svansen var 1 meter? 
Svar:____________________ 
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