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Sammanfattning  
 
Enligt undersökningar som exempelvis TIMSS 2007, NU 03 och PISA 2009 sjunker elevers resultat i ämnet matematik. 
Då goda resultat har ett tydligt samband med positiva emotioner gentemot ämnet, är det viktigt att skapa intresse och 
glädje för att elevernas resultat ska förbättras. Denna uppsats handlar om vilka faktorer i matematikundervisningen 
som skapar intresse hos eleverna gentemot matematikämnet. 
 
Uppsatsen behandlar innebörden av matematisk kunskap, vad litteratur säger om att skapa motivation i klassrummet 
och vad tidigare forskning har funnit vad gäller att skapa intresse och lust hos eleverna. En egen studie har också 
genomförts där år 2-elevers tankar om hur matematiken blir ett glädjeämne har framförts genom fokusgrupper. Det 
resultat som nåtts genom undersökningen stämmer väl överrens med tidigare forskning och de faktorer som 
framförts som viktiga kan delas in i fyra teman: förmågor hos eleven, undervisningens utformning, arbetsmiljön samt 
lärarens egenskaper. De förmågor som eleven ska utveckla för att matematiken ska anses som intressant och rolig är 
förståelse och tilltro till den egna förmågan. Undervisningen ska vara utmanande, varierande, ha roliga exempel och 
intressant innehåll, ibland vara valfri, innehålla färg och form samt tillåta att eleverna lär sig något nytt. Arbetsmiljön 
ska präglas av arbetsro och goda vänner. Läraren ska vara duktig på matematik, förklara bra, vara förberedd, gå på 
utbildningar, ge ärligt beröm till eleverna, variera, nivåanpassa samt tillåta valfritt arbete. 
 
En slutsats som kan dras genom denna uppsats är att läraren har en nyckelroll vad gäller att skapa intresse och glädje 
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Kapitel 1 

 

Inledning 

Bakgrund 

Dagens forskningsresultat pekar på att elevernas resultat i matematikämnet sjunker. Forskning 

som visar på detta är bland andra TIMSS 2007, NU 03 och PISA 2009. Den första studien, 

TIMSS 2007, står för Trends in International Mathematics and Science Study och denna 

undersökning visar att elevernas kunskaper i matematik har sjunkit för år 8 och att elever i 

både år 8 och år 4 har ett genomsnittsvärde som ligger under EU/OECD-genomsnittet, det vill 

säga under genomsnittet vad gäller EU- och OECD-länder (Skolverket, 2008). För eleverna i 

år 8 visade TIMSS 2007 att Sverige är ett av de länder vars resultat har sjunkit mest sedan 

TIMSS 1995. 

Den andra undersökningen är Skolverkets Nationella utvärdering av grundskolan 2003, NU 

03. Denna visar i likhet med TIMSS 2007 ett försämrat resultat vid en jämförelse mellan 1992 

och 2003 (Skolverket, 2004). Medelvärdet för eleverna i år 5 har försämrats. I NU 03 studeras 

även elevers attityder till ämnet. Resultatet visar att matematik tillsammans med fysik är de 

ämnen som eleverna uttrycker lägst intresse för. Matematiken upplevs som tråkigt och 

ointressant (Skolverket, 2004). 

Den sista undersökningen, PISA 2009, är en internationell studie som står för Programme for 

International Student Assessment. Denna studie visar att svenska 15-åringar ligger på 

genomsnittsvärdet för OECD-länder år 2009, men vid en jämförelse över tid har resultaten 

hos svenska 15-åringar försämrats sedan 2000 och 2003 (Skolverket, 2010). Denna studie 

visar också att andelen högpresterande elever minskar medan andelen lågpresterande ökar. 
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Eftersom intresset för och resultaten i matematik sjunker söker sig färre personer till 

matematiska utbildningar, vilket inverkar hämmande på exempelvis vår tekniska utveckling 

vari matematisk kunskap är betydelsefull (Matematikdelegationen, 2004). Detta innebär att 

goda resultat i matematik är mycket viktigt, och för att nå bättre resultat krävs intresse för 

ämnet hos eleverna. Sambandet mellan resultat och intresse uttrycks av Skolverket (2003) och 

Matematikdelegationen (2004). Matematikdelegationen skriver att positiva emotioner 

gentemot ämnet är en förutsättning för framgångsrik inlärning. Alltså behöver eleverna 

utveckla positiva emotioner och intresse, vilket Samuelsson (2007) menar är en av lärarens 

viktiga uppgifter. Han menar att elevers emotioner är ett resultat av undervisningen och 

samtidigt ett villkor för kunskapsutveckling. 

Detta leder till att det är mycket viktigt att studera hur lärare väcker intresse och positiva 

emotioner gentemot matematiken hos eleverna. Skolverket (2003) skriver att elever i de 

tidigare åren ofta upplever matematik som ett väldigt intressant och glädjeväckande ämne. 

Vad är det då som gör att den så viktiga glädjen ännu finns kvar hos dessa elever? 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer i matematikundervisningen som skapar 

intresse gentemot ämnet hos elever i grundskolans tidigare år. En studie genomförs i en 

andraklass för att besvara denna fråga. Studiens genomförande kan vara intressant även för 

andra, inte minst för verksamma lärare vilka kan studera framgångsrika faktorer och applicera 

detta på den egna undervisningen och på så vis väcka elevernas intresse. 

Min fråga är: Vilka faktorer i matematikundervisningen skapar intresse för matematikämnet 

hos år 2-elever i grundskolans tidigare år?  
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Kapitel 2 

 

Litteraturgenomgång 

Vad är matematisk kunskap? 

Vad är egentligen matematik? Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) skriver att många 

förklarar matematiken genom att härleda det till de grekiska orden mathema och techne. 

Mathema betyder vetenskap och techne betyder konst, och då ordet matematik är sammansatt 

av dessa båda innebär det att matematik både är en vetenskap och en konst. 

Utbildningsdepartementet (1986) utvidgar det matematiska begreppet och menar att det är en 

vetenskap, ett hantverk, en kost, ett språk, ett hjälpmedel samt en del av vår kultur. 

Skolmatematiken 

Ovan är Utbildningsdepartementets (1986) förklaring av matematik beskriven och de menar 

att detta är just vad skolmatematiken ska behandla, det vill säga undervisningsämnet 

matematik ska spegla vad matematik är. Samuelsson (2007) menar emellertid att 

skolmatematiken skiljer sig från den vetenskapliga matematiken. Han menar att det självklart 

finns likheter, bland annat användning av symboler, tal och strukturer, men allt som 

matematik är finns inte alltid representerat i skolmatematiken. 

Vad är då skolmatematik? Samuelsson (2007) menar att detta styrs av kursplanen, det är alltså 

kursplanen för matematik som bestämmer vad skolmatematik är. Eftersom det har funnits 

olika kursplaner har också definitionen av skolmatematik ändrats. Pettersson (2003) berättar 

att det vid folkskolans införande 1842 inte talades om matematik, utan de fyra räknesätten i 

hela tal. Detta innebär att matematik vid denna tidpunkt innebar att träna sin förmåga att 

räkna. Ordet matematik kom in i kursplanerna i samband med grundskolans införande 

(Pettersson, 2003). Under alla år av utveckling har vi nu nått ett synsätt på matematiskt 
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kunnande som av Samuelsson (2007) beskrivs som mycket mångfacetterat och 

mångdimensionellt där fokus ligger på förståelsen. Detta kan illustreras genom nedanstående 

citat av Matematikdelegationen (2004). 

Ett modernt matematikkunnande innebär betydligt mer än att kunna utföra beräkningar, det handlar om 

att i vidaste mening behärska konsten att hantera problem. Detta innefattar såväl strategier för att 

analysera begrepp och behandla problemställningar som förmågan att argumentera för sina lösningar. 

Vidare att kommunicera resultat tillsammans med andra och att kunna göra rimlighets- och 

riskbedömningar. Att konstruera egna och förstå andras matematiska modeller och värdera deras 

möjligheter och begränsningar samt konsten att hantera tekniska hjälpmedel relevant och effektivt är 

ytterligare aspekter av ett detta kunnande. (Matematikdelegationen, 2004, s. 86) 

Matematisk kompetens är som synes mer komplex än endast räkning, den kan sägas bestå av 

mindre kunskapskomponenter, kompetenser (Samuelsson, 2007; Matematikdelegationen, 

2004). Dessa finns i olika konstellationer och här presenteras Johanssons (2001) indelning. En 

matematiskt kompetent person innehar alla nedanstående kompetenser. 

– Produktivt förhållningssätt: se matematikens värde, mening och användning. Att ha 

starkt tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i vardag, samhälle, kommande 

studier och yrke.  

– Helhetsperspektiv: se matematikens historiska, kulturella och samhälleliga roll. 

– Begreppslig förståelse: förstå innebörden av matematiska begrepp och operationer 

samt hur dessa hänger samman. 

– Behärskande av procedurer: kunna tillämpa olika procedurer och algoritmer 

smidigt, flexibelt, exakt och effektivt.  

– Kommunikationsförmåga: kunna diskutera och argumentera kring matematiska 

frågeställningar både i tal och i skrift. 

– Strategisk kompetens: kunna formulera, representera och lösa matematiska problem. 

– Argumentationsförmåga: kunna tänka logiskt, reflektera, förklara, troliggöra och 

berättiga matematiska påståenden. 

Dessa kompetenser är väl sammanvävda; de samspelar, överlappar och påverkar varandra 

(Johansson 2001; Matematikdelegationen, 2004). Utöver dessa kompetenser innefattar 
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skolmatematiken också teoretisk kunskap (Matematikdelegationen, 2004). Följande 

kunskapsområden inom matematiken anges av Samuelsson (2007): aritmetik, algebra, 

statistik, geometri, sannolikhetslära samt funktionslära. Dessa utvecklas parallellt med de 

matematiska kompetenserna. 

Varför ska vi erhålla matematisk kunskap? 

Skolverket (2003), Unenge m fl (1994) samt Löwing och Kilborn (2002) menar alla att 

matematiken används konstant i vårt samhälle. Vi möter dagligen situationer som kräver att vi 

kan hantera numerisk information, kan lösa problem samt tolka och granska information. 

Matematisk kunskap är något som alla behöver, det är en del av vår allmänbildning. I 

matematikundervisningen ska nödvändiga matematiska baskunskaper läras ut som eleven 

behöver för att hantera hem och samhälle, andra skolämnen samt vidare studier (Löwing & 

Kilborn, 2002). Detta uttrycks också av Skolverket genom kursplanerna för matematik i Lpo 

94 (2000) samt Lgr 11 (2010). 

Motivation 

Begreppet motivation används för att beskriva den drivkraft hos en person som får denne att 

agera, exempelvis äta, dricka eller utföra skolarbete (Imsen, 2006). Av denna anledning är 

motivationsbegreppet centralt i skolsammanhang, speciellt också då Hassmén, Hassmén och 

Plate (2003) skriver att en bristande motivation leder till en försämrad prestation. I kommande 

text definieras begreppet motivation och olika perspektiv på begreppet synliggörs. 

Begreppet motivation 

Motivation är definierat på många sätt då många människor är bekanta med det och på så sätt 

tror sig veta något om det (Hassmén m fl, 2003). Genom att utgå från ordets ursprung kan vi 

börja skapa en bild av begreppets innebörd. Jenner (2004) berättar att motivation kommer ur 

det latinska ordet movere vilket betyder att röra sig. Jenner menar följaktligen att 

motivationens huvudfråga kan formuleras enligt följande Vad är det som får människor att 

röra sig? I likhet med detta menar Imsen (2006) att motivation är den kraft som gör att en 

individ över huvud taget sätter igång en aktivitet, samt ser till att denna aktivitet hålls vid liv. 

Lundgren och Lökholm (2006) uttrycker just definitionen av motivation på följande sätt. 

de inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden. (Lundgren & Lökholm, 2006, s. 45) 
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Motivationen är alltså en drivkraft, en motor, vilken får individen att starta en aktivitet samt 

att hålla den vid liv. 

Ofta talas det också om lust att lära, exempelvis i Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära – 

med fokus på matematik. Hur förhåller sig då detta begrepp till motivation? Sanderoth (2002) 

menar att lusten är en del av motivationen, det finns ingen motivation utan lust. Alltså är även 

lusten viktig för motivationen. 

Motivationen alltid är knuten till ett sammanhang, vi kan vara motiverade till vissa saker och 

mindre motiverade till andra (Jenner, 2004; Hassmén m fl, 2003; Skaalvik & Skaalvik, 1996). 

Varje situation påverkar motivationen i just det sammanhanget varför motivation alltid måste 

studeras i sin situation (Jenner, 2004). Vi kan alltså inte tillskriva en individ motivation som 

en personlig egenskap (Hassmén m fl, 2003) och inte heller se det som ett medfött 

karaktärsdrag som vissa individer har och andra inte har (Jenner, 2004). 

Sammanfattningsvis kan sägas att motivation är en motor, en drivkraft, som kan uppstå hos en 

individ i en viss situation. Denna motor hjälper personen att genomföra en handling. 

Inre och yttre motivation 

Motivation finns i två olika karaktärer och dessa brukar benämnas inre och yttre motivation 

(Imsen, 2006). Den inre motivationen innebär att en individ påverkas av inre krafter, så som 

intresse, vilja och nyfikenhet (Lundgren & Lökholm, 2006; Imsen, 2006). Hassmén m fl 

(2003) berättar att personer med inre motivation utför uppgiften för nöjet skull, inte för den 

eventuella belöningen. Yttre motivation saknar dessa inre processer. Handlingen genomförs i 

syfte att nå den belöning som aktiviteten leder till (Imsen, 2006). Ett exempel på yttre 

motivation är att en elev studerar hårt för att få ett bra betyg. 

Imsen (2006) skriver att det är viktigt att ha kunskap om dessa två motivationsformer. En 

anledning till detta är att den ideala motivationsformen i skolan, den inre, hindras då 

betygssystemet lätt leder till att den yttre motivationen blir dominerande. Ytterligare 

anledning är det Lundgren och Lökholm (2006) samt Skaalvik och Skaalvik (1996) skriver 

om att en mekanisk användning av belöningar, det vill säga yttre motivation, kan leda till att 

hobby förvandlas till arbete. Den inre motivationen minskar, släcks, och en förändring från 

inre till yttre motivation har skett. 



 11 

Motivationsteorier 

Våra handlingar styrs både av arv och miljö, enligt Fredrikson och Furmark (2005). Arvet är 

våra grundläggande biologiska behov vilka måste tillfredsställas för att överleva, detta utgör 

vår primära motivation. Ett exempel på detta är att vi dricker när vi är törstiga. De första 

motivationsteorierna lade sin grund i detta, att vår motivation endast utgår från biologiska 

behov, alltså arvet. Men att vi dricker behöver inte alltid vara kopplat till att vi är törstiga. 

Fredriksson och Furmark (2005) skriver att vi exempelvis dricker något gott vid ett cafébesök 

med några vänner. Detta är vår sekundära motivation, där våra handlingar styrs av miljön. 

Våra handlingar styrs alltså både av primär och sekundär motivation, av både arv och miljö 

(Fredriksson & Furmark, 2005).  

De tidiga teorierna gjorde enligt Jenner (2004) anspråk på att förklara hela begreppet 

motivation, vilket är svårt genom dess komplexitet. Dagens forskare försöker istället förklara 

avgränsade delar av området. De teorier som presenteras härnäst är relevanta för denna studie 

och ingen försöker förklara allt, men alla försöker förklara något. 

Maslows behovshierarki 

Maslows behovshierarki är mycket uppmärksammad och har fått starkt fäste bland pedagoger 

(Imsen, 2006). Denna teori förklarar människans grundläggande och gemensamma behov, 

alltså behov lika för alla oavsett kultur och social påverkan (Imsen, 2006). Teorin kan därför 

inte förklara specifika handlingar i konkreta situationer (Skaalvik & Skaalvik, 1996). Maslow 

(1987) fann fem grundläggande behov. Dessa är hierarkiskt ordnade då vissa behov är mer 

fundamentala än andra, är vi exempelvis hungriga tänker vi bara på det och är inte i stånd att 

kunna tillfredsställa sekundära behov. De mest fundamentala och primära behoven hamnar 

alltså först, medan de humanistiska behoven blir sekundära. Maslow ser människan som en 

sökande varelse (Maslow, 1987), vilket för hierarkin innebär att när ett behov är tillfredsställt 

infinner sig alltid ett nytt behov, alltså nästa steg i hierarkin. Människan blir aldrig tillfreds. 

Behoven beskrivs på följande sätt av Maslow (1987): 

1. Fysiologiska behov är våra mest primära behov, exempelvis behov av mat och vatten. 

2. Behov av trygghet och säkerhet. När de fundamentala behoven är tillfredsställda 

inställer sig detta behov, vilket handlar om att vara fri från rädsla, ångest och kaos. 

Om dessa behov inte tillfredsställs kan ångest och osäkerhet träda fram. 
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3. Behov av kärlek och social tillhörighet. Människan är en social varelse varför vi har 

behov av mellanmänskliga kontakter. 

4. Behov av erkännande och positiv själuppfattning. Människan behöver en positiv 

bild av sig själv, känna att denne duger, för andra och för sig själv. 

5. Behov av självförverkligande. Detta är ett behov av att göra något där vi kan 

använda alla våra förmågor, förverkliga oss själva. Ett behov av att utvecklas. 

Maslows behovshierarki kan förstås genom att kopplas till skolan. Skaalvik och Skaalvik 

(1996) skriver att Maslows behovshierarki innebär att elever som är hungriga, trötta eller 

saknar trygghet inte kommer att kunna fokusera på skolarbetet. En förutsättning för lärande är 

därför att delarna på lägre nivåer i hierarkin är tillfredsställda. 

Prestationsmotivation 

Maslows behovshierarki rör inte kognitiva aspekter, vilket många andra teorier gör då de 

upptäckt ett samband mellan självuppfattning och motivation (Skaalvik och Skaalvik, 1996). 

Prestationsmotivation är just en sådan teori. Prestationsmotivation är en persons önskan att 

prestera något bra i förhållande till en norm (Imsen, 2006). Det är 

individens huvudsakliga strävan att uppvisa hög förmåga. (Hassmén m fl, 2003, s. 175) 

Imsen (2000) skriver att prestationsmotivation är den motivationstyp som är mest central i 

skolsammanhang då denna motivationsform får oss att vilja arbeta med och prestera i skolans 

uppgifter. Imsen (2006) förklarar vidare att prestationsmotivation karaktäriseras av 

ambitioner, framåtanda, målmedvetenhet samt en positiv inställning, utan koppling till 

belöning. Alla dessa kännetecken kan härledas till det tidigare behandlade begreppet inre 

motivation, vilket är just vad prestationsmotivation handlar om (Imsen, 2006). En person med 

hög prestationsmotivation utför arbetet så bra personen kan oberoende av belöning. 

Atkinsons prestationsmotivationsmodell 

John W. Atkinson skapade en modell för hur prestationsmotivation fungerar. Värt att notera är 

att Atkinson definierade begreppet prestationsmotivation till att endast gälla situationer där 

prestationen ska värderas mot något (Imsen, 2006). Atkinson (1966) skriver att modellens 

grunder ligger i att två impulser uppstår i en prestationsmotivationssituation, den ena 

signalerar att ta tag i uppgiften medan den andra impulsen rör rädsla att misslyckas. Dessa två 
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motpoler kämpar mot varandra, den ena vill ta sig an uppgiften medan den andra vill dra sig 

därifrån. Hur stark lusten eller rädslan blir beror på tre faktorer (Atkinson, 1966; Imsen, 2006; 

Skaalvik & Skaalvik, 1996): den generella framgångsförväntan, personens bedömning av 

sannolikheten att lyckas eller misslyckas samt personens bedömning av värdet att lyckas eller 

misslyckas. Lustens eller rädslans styrka påverkas alltså av dessa faktorer, den som är starkast 

vinner. 

Self-efficacy 

Bandura, grundaren till begreppet self-efficacy, menar att en individs förväntningar påverkar 

personens motivation (Bandura, 1986). Han skiljer mellan två faktorer som påverkar 

(Bandura, 1986; Imsen, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 1996). Den första är individens förväntan 

om att klara uppgiften, det vill säga framgångsförväntan, och den andra är förväntan om 

handlingens resultat, med andra ord individens värderingar av målet. Huruvida en individ 

genomför en handling är ett resultat av dessa förväntningar. 

Motivation och matematik 

Det har gjorts en del studier kring hur lust skapas i skolan, och eftersom att lust är en del av 

motivationen (Sanderoth, 2002) kommer nu en del av denna forskning att redogöras för. De 

faktorer som framkommit i litteraturen sorteras in under fyra teman. Dessa teman samlar 

alltså de faktorer som av litteraturen benämns som betydelsefulla för att främja intresse hos 

eleverna. Temana är följande. 

− Förmågor hos eleven 

− Undervisningens utformning 

− Arbetsmiljö 

− Läraren 

I resterande text i detta avsnitt kommer alla ovanstående teman definieras och beskrivas. De 

faktorer som tillhör temat presenteras sedan inom varje avsnitt. 
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Förmågor hos eleven 

Detta tema samlar de faktorer som kännetecknas av att det är något eleven ska utveckla, det 

vill säga vad undervisningen ska resultera i för att intresse för ämnet ska utvecklas. Ur 

litteraturen har jag funnit att förståelse och självtillit är sådana förmågor. 

Förståelsen är en av de starkaste faktorerna för att elever ska utveckla lust enligt Skolverkets 

(2003) studie. Lusten uppstår då eleverna känner att de klarar av något och att de lyckas, 

vilket enligt Skolverket är motiverande. Även Ciani, Ferguson, Bergin och Hilpert (2010) 

konstaterar detsamma då de menar att det finns ett starkt samband mellan elevens intresse för 

ämnet och elevens känsla av att ha lyckats med något. Skolverket (2003) skriver också att 

detsamma gäller omvänt, en elev som ständigt misslyckas upplever inte matematiken som 

intressant och är inte heller motiverad att lära sig den. 

Skolverket (2003), Sanderoth (2002) och Teoh, Koo och Singh (2010) fann alla i de 

genomförda undersökningarna att tilltron till den egna förmågan har stor betydelse för elevens 

lust gentemot ämnet. Intresset ökar om eleven känner att denne är kapabel att lära sig (Ciani 

m fl, 2010). Skolverket (2003) skriver att god självtillit har en benägenhet att höja en elevs 

prestation och göra så att eleven lyckas bättre, vilket leder till lustkänslor. Dålig självtillit 

resulterar i motsatsen, det vill säga sämre prestation. Detta genererar inte några lustkänslor. 

Hur undervisningen ska utformas 

Under detta tema samlas de faktorer som rör undervisningens utformning, alltså hur läraren 

ska utforma undervisningen så att elevernas intresse för matematik främjas. Forskningen visar 

att undervisningen ska vara meningsfull, varierad och nivåanpassad samt att undervisningen 

ska innehålla kommunikation, elevpåverkan och ha ett intressant innehåll. 

Skolverket (2003), Sanderoth (2002) och Teoh m fl (2010) har alla i sina studier upptäckt att 

när matematiken kännetecknas av att vara begriplig, relevant och meningsfull så anser 

eleverna att ämnet är intressant och roligt. Eleverna har ett behov av att matematiken ska bära 

dessa karaktärsdrag då de anser att detta främjar motivation och skapar lust. 

”Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att 

lära” skriver Skolverket (2003, s. 30). Undervisningen måste varieras för att passa elevers 

olika sätt att lära och variationen gäller då både arbetsformer, arbetssätt, innehåll och 
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läromedel. Också Holden (2001) lägger vikt vid variation av arbetsformer. 

Matematikdelegationen (2004) uttrycker liknande tankar när de menar att kreativitet och 

variation är ledord för att skapa och öka intresse hos eleverna. 

Vad gäller återkoppling anser Hattie (2009) att det är mycket viktigt för eleverna, i synnerhet i 

syfte att utveckla elevens kognitiva förmåga. Detta görs genom att eleven får visa vad den 

förstått och vad denne inte förstått, mer än att läraren ger feedback på vad eleven presterat. I 

Skolverkets (2003) rapport framgår det att eleverna behöver få visa sin kunskap på olika sätt, 

inte bara genom klassiska diagnoser. Eleverna vill se sin kunskap i användning (Holden, 

2001). 

Skolinspektionen (2010) skriver att många elever tappar intresse för matematiken då 

undervisningen ligger på alltför låg nivå, eleverna behöver utmaningar. Skolinspektionen 

menar att alla elever ska stimuleras utifrån det egna kunskapsläget, att varje elev ska få 

undervisning anpassad efter nivå och förkunskaper. Detta är något som både Holden (2001), 

Sanderoth (2002) och Skolverket (2003) också argumenterar för, utmanande uppgifter skapar 

lustkänslor. 

Undervisning innehållande gemensamma samtal som baseras på elevernas tankar upplevs 

positivt, eleverna är aktiva och diskussion förs (Skolverket, 2003; Holden 2001). Även 

Sanderoth (2002) upptäckte att lust uppstod i samtal, dialog och delaktighet. Ciani m fl (2010) 

argumenterar för något liknande då de menar att eleverna måste få tillåtelse att ställa frågor, 

vilket är en grund för kommunikation och matematiska diskussioner. 

Skolverkets rapport (2003), Sanderoths studie (2002) och Cianis m fl (2010) undersökning 

visar att många elever uppfattar undervisningen som mer lustfylld om de får vara med och 

bestämma innehåll och redovisningsformer. Verksamheten blir då legitim och ansträngningen 

berör eleven (Sanderoth, 2002). Där eleverna upplever möjlighet att påverka, där finns 

grunden till lust att lära (Skolverket, 2003). 
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Sanderoth (2002) uppmärksammade i sin studie att elevernas intresse väcks till liv om läraren 

använder sig av ett innehåll som är intressant för eleverna. Även Holden (2001) upptäckte i 

sin studie något liknande, hon skriver att intresse och lust väcks om matematiken presenteras 

på ett roligt sätt. 

Arbetsmiljö 

Under denna rubrik samlas det forskningen kommit fram till vad gäller klimatet och miljöns 

påverkan på elevernas intresse. Skolverket (2003) berättar att elever behöver en god 

arbetsmiljö, det vill säga att det finns tid, arbetsro, trygghet, lugn och ro samt tid tillsammans 

med läraren. Sanderoth (2002) har funnit liknande resultat då hon menar att ett lugnt och stilla 

klassrum inverkar motiverande på elever. Även Hattie (2009) noterar att trygga miljöer är 

mycket viktigt för elevernas studieresultat. Hattie påpekar att det i en trygg arbetsmiljö inte 

finns några dumma frågor, att eleverna vågar säga när de inte förstått samt att de då ber om 

ytterligare förklaring, vilket även Holden (2001) fann var viktigt i sin studie. 

Läraren 

I Skolverkets rapport (2003) framställs läraren som den allra viktigaste faktorn för huruvida 

lust utvecklas. ”Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och kunna 

förmedla att kunskap är en glädje i sig är central” (Skolverket, 2003, s. 34-35). Läraren ska 

förklara bra, anknyta till verkligheten, engagera elever i samtal, visa hur kunskapen kan 

användas, utgå från egna erfarenheter samt prata med eleven, inte till eleven (Skolverket, 

2003). Skolverket (2003) noterar också att effektiva lärare nivåanpassar innehåll, har en stor 

repertoar av olika sätt att förklara matematiken samt ställer utmanande frågor till eleverna 

som får dem att tänka. För eleverna anses det också vara viktigt att läraren har tilltro till 

elevernas förmåga (Skolverket, 2003) och att denne har höga förväntningar (Skolverket, 

2004). Också Ciani m fl (2010) och Hattie (2009) anser att läraren har en viktig roll. Läraren 

ska kunna ta elevernas perspektiv, uppmuntra eleverna att ifrågasätta och undvika att säga 

svaret (Ciani m fl, 2010). Läraren ska också visa gott ledarskap, omsorg, engagemang samt ge 

feedback (Hattie, 2009). Hattie (2009) menar att läraren har en mycket viktig roll för 

elevernas resultat, inget slår en duktig lärare.
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Kapitel 3 

 

Metod 

Val av metod 

För att besvara uppsatsens frågeställning valdes ett kvalitativt angreppssätt. Bryman (2002) 

beskriver en sådan forskningsansats som en metod för forskaren att nå ett tolkande synsätt där 

tyngdpunkten ligger på att förstå en verklighet utifrån individen. Detta motsvarar denna 

uppsats syfte då målet är att nå förståelse för elevernas tankar om vad som skapar intresse för 

matematik. 

För att nå elevernas tankar kring ämnet valdes kvalitativ intervju som metod. Bryman (2002) 

skriver att kännetecken för en kvalitativ intervju är att fokus ligger på intervjupersonens 

synsätt och uppfattning snarare än forskarens. En kvalitativ intervju kan röra sig i olika 

riktningar vilka leds av intervjupersonens svar och resultaten i en kvalitativ intervju är fylliga 

och detaljerade. Eftersom det är elevens tankar och uppfattningar om intresseväckande 

faktorer i matematikundervisningen som är i fokus för denna studie är denna metod ett bra sätt 

att besvara frågeställningen. 

Intervjuerna genomfördes i form av fokusgrupper, vilket Bryman (2002) och Wibeck (2000) 

förklarar som en intervju med flera intervjupersoner. Bryman (2002) skriver att fokusgrupper 

ger möjlighet för gruppmedlemmarna att utforska varandras tankar och genom detta få nya 

uppslag, vilket passade uppsatsens syfte. Detta ger en möjlighet till att fältstudierna resulterar 

i ett brett spektrum av tankar om intressant matematikundervisning, vilket är precis vad 

studien syftar till. Fokusgrupper är en bra metod om forskaren vill få fram många olika åsikter 

kring hur människor känner, tänker och tycker om ett ämne (Bryman, 2002; Krueger & Casey 

2000). 
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Fokusgrupper kan vara strukturerade eller ostrukturerade (Wibeck, 2000; Morgan, 1996). 

Denna studies fokusgrupper karaktäriseras något mer av en strukturerad intervju då Wibeck 

(2000) och Morgan (1996) definierar denna intervjuform som ledd av intervjuaren genom 

styrning av frågor och interaktion. Denna form passade bäst då Morgan (1996) menar att den 

strukturerade formen passar då forskaren har en klar bild av vad denne vill. Morgan (1996) 

menar emellertid att en risk finns för att forskaren missar saker denne inte tänker på vilket jag 

försökt motverka genom följdfrågor för att noga uttömma svar.  

Urval 

Inför urvalet av deltagande barn ställdes kriterier upp för egenskaper hos de medverkande, 

vilket Krueger och Casey (2000) förespråkar. Kriterierna var att barnen skulle gå i skolan 

samt gå i år 2 för att ha erfarenhet av matematikundervisning. 

Efter att kriterier hade ställts upp tillfrågades en lärare som jag haft kontakt med under min 

lärarutbildning om huruvida mina fältstudier kunde genomföras hos henne. Denna lärare är 

nämligen klasslärare för elever i årskurs två, vilket alltså är elever som stämmer överens med 

de uppställda kriterierna. Läraren ansåg att det vore roligt och intressant. Jag besökte därefter 

klassen och informerade om uppsatsen varpå elever som hade ett intresse av att delta fick med 

sig ett informationsbrev (bilaga 1) hem där vårdnadshavare skulle godkänna elevens 

medverkan. Urvalet var alltså en form av ett bekvämlighetsurval, vilket av Bryman (2002) 

beskrivs som att deltagarna till undersökningen blir de som är tillgängliga. Det blev totalt åtta 

elever som anmälde intresse. Vid intervjutillfällena hade emellertid två elever glömt sina 

lappar med vårdnadshavares godkännande varför endast sex elever deltog i själva 

fokusgrupperna. De sex elever som medverkade har getts fingerade namn och dessa 

presenteras i följande tabell. 

Tabell 1 Lista över elever som deltog i fokusgrupperna. 

Namn Ålder Skolår Fokusgrupp Intervjudatum 

Tuva 9 2 1 2011-04-29 

Elin 8 2 1 2011-04-29 
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John 9 2 1 2011-04-29 

Fredrik 9 2 2 2011-05-02 

Filip 9 2 2 2011-05-02 

Sara 9 2 2 2011-05-02 

Genomförande 

Efter att syftet med fältstudierna tydliggjorts genom litteraturstudier och syfteformulering togs 

kontakt med intervjupersonerna enligt urvalsbeskrivningen ovan. Därefter formulerades en 

intervjuguide (bilaga 2), vilket enligt Bryman (2002) är en minneslista över frågor eller teman 

som ska beröras under intervjun. I denna fanns anteckningar om saker att komma ihåg att 

informera deltagarna om samt frågor som belyste frågeställningen ur olika perspektiv. I 

enlighet med råd från Bryman (2002) och Krueger och Casey (2000) formades frågorna i en 

naturlig följd och med ett åldersanpassat språk. Intervjuguiden blev ett hjälpmedel under 

intervjun då frågorna var tillräckligt öppna för att få fram elevernas tankar och perspektiv, 

samtidigt som de var tillräckligt avgränsade för att eleverna skulle hålla sig till ämnet. 

Frågorna var inte heller ledande, utan det var elevernas tankar om intresseväckande faktorer 

som lyftes fram. 

Jag valde att dela in de sex deltagande eleverna i två grupper med tre elever i varje. Detta 

följer inte de råd som ges om gruppstorlek eller gruppantal, exempelvis skriver Bryman 

(2002) och Wibeck (2000) att det ska vara minst fyra deltagare i varje grupp och minst tre 

grupper. Att följa detta var emellertid omöjligt med tanke på antalet medverkande. Grupperna 

formades efter de omständigheter som rådde. Grupperna fungerade emellertid mycket bra i 

dessa formationer. 

Intervjuerna genomfördes under lektionstid på en lugn plats i den skola där eleverna går. Med 

tillåtelse från intervjupersonerna spelades intervjuerna in på band vilket enligt Bryman (2002) 

ger fördelar. Bland annat samlas deltagarnas exakta ord och intervjuaren behöver inte ägna så 

mycket uppmärksamhet åt att föra anteckningar. Min roll under intervjun var att vara 

moderator, vilket enligt Krueger och Casey (2000) innebär att ställa frågor, lyssna, hålla 

konversationen vid liv samt se till att alla får chans att uttrycka sig. Jag fokuserade på att vara 
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en aktiv intervjuare som ställer följdfrågor så att barnen uppmuntras att berätta och fördjupa, 

enligt Doverborg och Pramling Samuelssons (2002) instruktioner. Intervjuerna gick mycket 

bra, eleverna synliggjorde många perspektiv och tankar som kan tillföra denna uppsats många 

synvinklar. Efter att båda intervjuerna pågått i 35-40 minuter var samtalet tvunget att avslutas 

då eleverna skulle gå på rast. Detta var lagom tid då eleverna började bli rastlösa och började 

upprepa sådant som redan sagts, diskussionen tillförde inte något nytt. 

Efter intervjuerna känner jag att jag gärna skulle ha genomfört fler fokusgrupper då jag tror att 

detta kunnat tillföra många nya perspektiv på intresseskapande faktorer. Detta var emellertid 

inte möjligt då uppsatsen görs under begränsad tid. 

Dataanalys 

Efter intervjun transkriberades materialet vilket underlättar en analys (Bryman, 2002). Jag 

använde den metod som av Krueger och Casey (2000) kallas Tape Based, vilken innebär att 

forskaren lyssnar på bandet och sedan transkriberar viktiga delar. Krueger och Casey (2000) 

menar att denna metod är tidssparande då fokusgrupper är svåra att transkribera av eftersom 

många pratar samtidigt. Transkriberingen var emellertid inte så svår i någon av mina 

intervjuer. Detta berodde på att eleverna ofta inte pratade så mycket i munnen på varandra, 

vilket förmodligen var ett resultat av att jag fördelade ordet. 

Materialet analyserades sedan i enlighet med Wibecks (2000) innehållsanalys. Denna analys 

innebär att materialet samlas och delas upp i teman och mönster. För att kunna göra denna 

analys användes Long-Table Approach vilket innebär att varje transkribering skrivs ut på 

färgat papper, klipps isär och tematiseras (Krueger & Casey, 2000). På så vis kan olika 

kategorier urskiljas. Analysen till denna rapport gjordes emellertid på dator, men med samma 

teknik. Detta fungerade bra, tydliga teman kunde urskiljas ur materialet. Något som kan 

noteras om denna metod är att det resulterade i liknande kategorier som forskningen under 

avsnittet litteraturgenomgång, vilket kan bero på att jag vid analysen hade dessa studier i 

bakhuvudet. Att liknande kategorier har uppkommit behöver emellertid inte vara något 

konstigt. Informanterna har berättat ur deras perspektiv vilket inte hindrar en likhet mellan 

detta resultat och tidigare forskning. 

I resultatet har informanternas förklaringar och kommentarer använts för att styrka den analys 

som gjorts. 
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Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat regler för hur forskning ska gå till för att denna ska hålla 

god kvalitet. De två huvudkrav som beskrivs är forskningskravet och individskyddskravet. 

Forskningskravet innebär att undersökningen ska utveckla och fördjupa tillgängliga kunskaper 

samt att metoder ska förbättras. Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för 

någon form av skada. För att hjälpa forskare och deltagare att väga dessa krav mot varandra 

finns fyra etiska principer, vilka presenteras nedan enligt Vetenskapsrådets (2002) definition. 

Informationskravet innebär att forskaren ska meddela alla deltagare om sådant som kan 

påverka personernas vilja att delta, exempelvis studiens syfte, publicering, frivillighet samt 

hur undersökningen ska gå till. I denna uppsatts har informationskravet tagits hänsyn till 

genom att muntligt informera elever och skicka ett informationsbrev till vårdnadshavare 

(bilaga 1) för att beskriva uppsatsen och fältstudierna. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i undersökningen ska samtycka till sin medverkan 

och att personen har möjlighet att avbryta, deltagandet är alltså frivilligt. Om deltagarna är 

under 15 år och om undersökningen berör etiskt känsliga områden bör vårdnadshavares 

samtycke inhämtas. Detta krav togs i denna studie hänsyn till genom att eleverna fick välja 

själva om de ville delta samt att föräldrarna fick godkänna elevens medverkan. 

Konfidentialitetskravet kräver att allt insamlat material ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig ska kunna ta del av 

dem. Detta krav behandlar omöjlighet att urskilja och identifiera enskilda individer i studien. 

Detta krav togs hänsyn till genom att allt material anonymiserade och att ingen genom att läsa 

rapporten kan härleda fältstudierna till någon skola eller individ. 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in endast får användas till 

forskningsändamål, vilket denna forskning har tagit hänsyn till.
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Kapitel 4 

 

Resultat 

I följande text presenteras resultatet av de fokusgruppsintervjuer som genomförts. Genom en 

analys av det insamlade materialet har faktorer kunnat urskiljas vilka har sorterats in under 

fyra olika teman. Faktorerna representerar elevernas tankar om vad som gör att 

matematikämnet blir intressant. De fyra temana är desamma som i avsnittet Motivation och 

matematik, alltså:  

− Förmågor hos eleven 

− Undervisningens utformning 

− Arbetsmiljö 

− Läraren 

Nedan kommer varje tema att presenteras och faktorerna utgör underrubriker för temat. Varje 

faktor exemplifieras med elevcitat hämtade från intervjutillfällena. 

Förmågor hos eleven 

I detta tema framförs faktorer som rör förmågor eleverna anser vara viktiga att utveckla för att 

matematikämnet ska anses vara intressant. Detta rör alltså vad undervisningen ska träna för att 

främja intresset för matematik. De faktorer eleverna inom detta tema ansett vara viktiga är för 

det första förståelse, för det andra att matematiken går fort och för det tredje att känna att man 

kan. 
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Förståelse 

En faktor som ständigt återkom under intervjun, något som eleverna därmed fann vara mycket 

betydelsefullt, var att förstå matematiken. Eleverna menade att utan förståelse är det mycket 

svårt att uppleva matematiken som intressant och glädjefylld. Några exempel på elevernas 

tankar kring detta följer här. 

men det kändes så bra att man hade just den gången hade jag förstått allting […] det känns väldigt skönt 

att man förstår nånting (Tuva, 29 april 2011) 

Eleverna berättar att de tycker mycket om den bok de arbetar med i matematikämnet. 

Anledningen till att de tycker om boken är att den förklarar bra och är tydlig. Om eleverna 

själva fick välja arbete under en matematiklektion skulle majoriteten ha valt matematikboken 

just för att boken är tydlig och förklarar bra. Detta visar tydligt betydelsen av att förstå. 

i en del andra böcker man har så står det inte exakt vad man ska göra så man förstår inte men just i 

matteboken står det exakt vad man ska göra och man vet precis vad man ska göra och då känns det lite 

bättre (Tuva, 29 april 2011) 

Elin berättar om hur hon tidigare tyckte att matematik var ett tråkigt ämne. När 

multiplikationen steg in i ämnet förändrades emellertid hennes känslor gentemot ämnet. Elin 

berättar att multiplikation är mycket roligare än allt annat eftersom hon förstår så mycket då, 

multiplikationen blir enklare. 

men jag jag tyckte matte var jättetråkigt innan fast sen en gång när jag gick upp i när jag kom upp till 

gånger då så bara ville jag göra ut hela matteboken och sen bara tog gångerna slut så ja bara neej (Elin, 

29 april 2011) 

Även detta är ett uttryck för hur viktigt det är att förstå, och vilken betydelse det har för 

elevers känslor. När eleven har förståelsen med sig är det lättare att utveckla positiva 

emotioner så som intresse och glädje. 

Slutligen kan ett citat hämtat ifrån Tuva få illustrera hur förståelsen kan generera glädje och 

positiva känslor i hela kroppen, hur hon känner när hon äntligen förstår något svårt i 

matematiken. 

jag blir bara glad jag vill bara hoppa och skrika […] man vill på nått vis visa det på utsidan men man 

vill ändå ha kvar det här inne så man på nått sätt vill man bara skrika och så men på nått sätt vill man 

inte det och man är jätteglad man vet inte vad man ska göra så känner jag ibland (Tuva, 29 april 2011) 
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Genom elevernas utsagor kan sägas att det i matematikundervisningen påverkar intresset 

markant huruvida eleven känner att denne förstår. 

Matematiken går fort 

Eleverna berättar flera gånger att matematiken är rolig när det går fort och de berättar också 

att förståelsen har en stor betydelse för om matematiken kan gå fort. De beskriver att om de 

förstår matematiken, kan de räkna fortare vilket leder till att ämnet upplevs roligare och mer 

intressant. Ju längre de kommer, desto roligare blir det. 

då går det snabbare man tycker att det är kul mer roligare (John, 29 april 2011)  

Eleverna berättar också att det här med att matematiken ska gå fort är mycket förknippat med 

att jämföra sig med andra elever.  

ibland förstår man inte så bra och då så måste man fråga och då hinner dom andra komma mycket före 

för att man måste fråga mycket så då är det inte heller så jättekul (Sara, 2 maj 2011) 

Eleverna menar att det inte är roligt med matematik när de hamnar efter de andra i klassen. 

Att känna att man kan 

Att känna att man kan är en känsla som är viktig för eleverna, detta är något som noterades 

flera gånger under intervjuerna vilket visar att denna faktor är av stor betydelse. Eleverna 

menar att om de inte känner att de kan, blir inte matematik roligt. Eleverna anser att denna 

känsla leder till att de känner sig duktiga. 

man helt plötsligt inte kan då känner man sig inte så himla duktig det känns bättre att få beröm och 

känna att man har klarat allting liksom (Tuva, 29 april 2011) 

Att matematik blir roligt när eleverna kan går också att visa genom följande elevcitat. Tuva 

berättar om ett tillfälle då hon upplevt matematiken som glädjefull och intressant, vilket är ett 

tillfälle då eleven har mycket lite kvar i boken och det som är kvar är sådant som hon redan 

stött på tidigare och känner att hon kan. Känslorna som beskrivs är hur det just den gången 

var skönt att känna att hon kan, vilket resulterade i ett glädjefullt minne och att matematiken 

upplevdes som rolig. 

jag tycker det är ee när jag bara har lite sidor kvar i matteboken då jobbar jag på som bara den men ee å 

det är då det är roligast för då kommer man på då är det sånna saker som man redan… (Tuva, 29 april 

2011) 
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Även känslan av att kunna är något som eleverna jämför med klasskamrater. Känslan av att 

kunna beskrivs till viss del byggas upp av en jämförelse med egna och andras matematiska 

framsteg. Hur det går för exempelvis kompisen påverkar elevens uppfattning om den egna 

förmågan, det vill säga känslan av att kunna, vilket kan försämra eller förbättra elevens 

föreställning av den egna förmågan. För att uppleva matematiken som rolig är det alltså enligt 

eleverna viktigt att känna att de kan i jämförelse med andra klasskamrater. 

ibland om man känner att man är inte sådär jättebra då är det också inte så där kul när andra är mycket 

bättre då känns det som att man vill sitta vid ensambord kanske för att annars så nån annars kanske det 

känns som att nån ser att man inte är så uppe i höga tal när man är inte så bra så det är ganska skönt å va 

duktig (Sara, 2 maj 2011) 

Eleverna talar också om självförtroende och menar att detta begrepp hör ihop med att känna 

att man kan. 

man måste asså man måste ha jättebra självförtroende (Fredrik, 2 maj 2011) 

De resonerar så att med självförtroende är det lättare att känna sig duktig i matematik och utan 

självförtroende är det svårare. De menar också att om de känner att de kan blir 

självförtroendet bättre, och vice versa. Med självförtroende är det mycket lättare att uppleva 

matematiken som rolig och intressant. 

självförtroende […] det är viktigt att ha det för då kan man tro på sig själv när man ska göra saker 

(Filip, 2 maj 2011) 

Som beskrivet ovan anser eleverna att självförtroendet ökar om de känner att de kan. De 

berättar också att båda dessa växer mycket fortare om eleverna får arbeta med utmanande 

uppgifter. Om de klarar dessa, växer självförtroendet och intresset för matematikämnet ökar. 

Sara och det är lite överkurs ibland och det är också ganska kul när man får jobba med grejer som 

man tycker är väldigt svårt men när man lyckas lista ut det så känns det som 

Fredrik blir det roligare 

Sara att man blivit jätteduktig (Sara & Fredrik, 2 maj 2011) 

Att känna att man kan är alltså väldigt viktigt för eleverna då det påverkar självförtroende 

samt intresse och glädje inför ämnet, om intresse vill erhållas är känslan av att kunna en 

oundviklig förutsättning. 
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Undervisningens utformning 

Här presenteras sådana faktorer som rör undervisningens utformning, det vill säga hur 

undervisningen ska utformas för att intresse ska främjas hos eleverna. De faktorer som av 

eleverna ansetts vara betydelsefulla är att undervisningen ska vara utmanande, varierande och 

låta eleverna lära sig något nytt. Undervisningen ska också innehålla roliga exempel, valfrihet, 

färger och former samt behandla intressant matematik. 

Utmanande matematik 

Under intervjuerna framkom det att eleverna efterlyser uppgifter som inte är för lätta när de 

arbetar med matematik. Eleverna menar, vilket också är beskrivet tidigare, att en fullständigt 

genomförd utmanade uppgift leder till ett ökat självförtroende, det vill säga en känsla av att 

man kan, vilket i sig leder till en positiv inställning till ämnet matematik. Utöver de citat som 

illustrerar detta i ovanstående avsnitt visas även Tuvas beskrivning. 

ja tycker de e roligt fast ändå lite svårt (paus) inte för lätt […] en del saker man gör i skolan är ju 

alldeles för lätta och eeh till exempel matteboken jag har asså de e en lite svårare man får tänka lite mer 

också men det går ju fortfarande fort men de man får tänka lite (Tuva, 29 april 2011) 

När Sara berättar om ett tillfälle hon minns när hon arbetat med matematik och känt glädje, 

intresse och lust berättar hon just om ett tillfälle då hon arbetat med mycket svåra uppgifter. 

Hon berättar att uppgifterna innehöll mycket text, tal och räkneuppgifter och att dessa tal som 

för henne var ganska svåra och utmanande genererade glädje. 

att det var ganska svårt och att man fick massa uppgifter som man behövde räkna ut och man fick läsa 

om texten för det var ganska lång text där man fick reda på massa grejer flera gånger för att hitta de 

rätta talen som man kunde få summan och då lästräna man sig och man blev bra på matte (Sara, 2 maj 

2011) 

Utmanande uppgifter leder till att en spänning uppstår enligt eleverna.  En spänning inom dem 

som de verkligen uppskattar och vill ha mer av. När undervisningen blir för monoton och i 

princip innebär räkning rakt upp och ner menar Fredrik att matematiken blir tråkig. Sara 

berättar att det är viktigt att skapa denna spänning och att detta kan göras bland annat genom 

prov. 

proven är roliga tycker jag för att då så känner man att då blir man ganska spänd också för att se hur bra 

man var på det så det är ganska det känns ganska bra att vara spänd för att annars i matteboken så 
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jobbar man ju bara så här och då då så är det inte så spänt men ibland är man lite spänd på prov och så 

det är ganska roligt (Sara, 2 maj 2011) 

Utmanande uppgifter som genererar spänning är alltså något som efterfrågas hos eleverna för 

att matematiken ska kännas rolig. 

Omväxlande uppgifter 

Omväxling vad gäller matematikuppgifterna är något som eleverna betonar för att skapa 

glädje till matematiken. 

men asså det är tråkigt så här för man gör samma hela tiden (Filip, 2 maj 2011) 

Eleverna berättar att boken de arbetar i ibland har en hel sida med mellanled, vilket är tråkigt i 

jämförelse med när boken har mycket varierande uppgiftstyper på sidan. Eleverna tycker att 

det blir för monotont och tråkigt med samma sak hela tiden. 

på en sida så finns det lite utav asså lite saker så här hela tiden och nytt och sånna saker och det tycker 

jag är roligt när det är lite utav nånting och så kommer det något nytt på en del sidor är det ju bara 

nånting på en hel sida och det är inte lika roligt (Tuva, 29 april 2011) 

Eleverna beskriver att matematikboken upplevs som lättare och roligare om det är mer 

omväxlande uppgifter. De menar också att om boken behandlar något som eleven tycker är 

tråkigt är det lättare att ta sig igenom det om det endast rör sig om en halv sida snarare än tre 

sidor. Varierande uppgifter kan betyda mycket för viljan att arbeta med matematik. 

och det är väldigt bra för ibland så kanske man kommer till en tråkig sida och då så vet man att nästa 

sida kanske är mycket roligare grejer på fast en del tar matteboken med bara samma grejer så att de inte 

blandar då kan det kännas som att då kommer man till massa tråkiga sidor i rad och då blir det inte så 

kul att göra läxan just dom dagarna (Sara, 2 maj 2011) 

Nedan berättar Filip att om boken upprepar för mycket så blir det enformigt och elevens 

glädje försvinner. Dessutom minskar glädjen ännu mer om eleven ser att det hela fortsätter på 

nästa sida också. 

då känner man liksom tråkigt det är tänk vad tråkigt det är tänk om det kommer mera mellanled om man 

fortsätter då vill man inte fortsätta mer (Filip, 2 maj 2011) 

Variation i undervisning och matematikuppgifter är alltså viktigt för eleverna för att 

matematiken ska uppfattas som intressant och rolig. 
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Lära sig något nytt 

För att känna glädje och intresse är det viktigt för eleverna att få lära sig nya saker. John 

berättar bland annat om hur han tyckte det var roligt att börja med multiplikation eftersom han 

fick lära sig något nytt. 

eeh jag hade inte börjat med multi då […] det är kul när man får göra något nytt (John, 29 april 2011) 

Elin berättar också om ett tillfälle då hon lärt sig något nytt och hon minns detta som ett 

glädjande tillfälle, något hon inte ville skulle ta slut. Hon berättar hur det den gången var så 

att hon bara ville göra mer och mer. 

sen när jag tog nästa då bara inte gånger och sen så gjorde jag en sida gånger bara skrev jag allting och 

sen sen så skrev jag till jag skulle till Lilly och sen när jag kom hem var gånger sluuut jag ville göra 

mera […] det var ju första gången jag visste vad gånger blev då (Elin, 29 april 2011) 

Sara har mycket tankar kring det här med att lära sig nya saker. Hon berättar att när hon lär 

sig nya saker så skapas nya tankar i huvudet. Dessa tankar leder henne vidare till andra idéer 

och nya tankesätt vilket leder till att hon förstår saker bättre och kan tänka på olika sätt, 

använda olika strategier. Att lära sig något nytt innebär för Sara att få ett nytt perspektiv på 

matematiken vilket skapar en djupare förståelse som sedan leder till nya sätt att tänka. 

då kommer man på mer tankar så man får hela tiden tankar som man försöker räkna ut eller så och sen 

när man får veta nått nytt så blir det bara ännu fler sen kan man komma på väldigt mycket (Sara, 2 maj 

2011) 

Att lära sig nya saker anses alltså av eleverna vara viktigt för att skapa intresse gentemot 

ämnet. 

Roliga exempel 

Ett, enligt eleverna, enkelt sätt att förhöja intressen och glädjen för matematiken är att 

använda sig av roliga exempel. Sara ger ett exempel på att detta kan gå till så att läraren hittar 

på roliga exempel präglade av humor, som lockar till skratt och glädje. 

ibland så kan man ha lite humor för att det ska bli roligt man kanske skriver så hära att istället bara för 

att vi man säger att kanske det ramlar ner två äpplen på marken kan man ju säga eller att asså nån 

plockar två äpplen så kan man ju säga att eeh en fågel har pickat sönder två äpplen så att dom fick ta 

och skära upp dem och göra äppelpaj direkt eehh (skrattar) då blir det lite roligare (Sara, 2 maj 2011) 
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Roliga matematikuppgifter kan alltså resultera i att eleverna utvecklar glädje och intresse för 

ämnet. 

Matematiken i sig 

John berättade att han tyckte att matematiken var spännande i sig. Han beskrev hur han hade 

fascinerats av de mönster han upptäckt, bland annat då han arbetade med multiplikation. Han 

menade att räknesättet kan vara väldigt svårt eftersom det behandlar ganska svåra tal, men att 

det blir lätt för att det väldigt ofta blir jämna tal.  

så här gånger det är många svåra tal i gånger fast det är väldigt lite räkna på händerna för att det är det 

blir nästan alltid jämna det är det som gör det lätt det blir oftast jämna när man räknar gånger (John, 29 

april 2011) 

Genom att i undervisningen presentera mystisk, spännande och intressant matematik kan ett 

intresse väckas för ämnet. 

Välja vad man vill 

En viktig faktor för att eleverna ska uppleva matematiken som rolig är att ibland få välja 

arbete själv. För eleverna handlar detta om att få vara med och bestämma under lektionerna, 

det vill säga elevinflytande. Detta är även något som eleverna uttrycker som tips till läraren, 

att ha lektioner där eleverna får välja själva, vilket ger en tydlig indikation på att valfritt 

matematiskt arbete är något eleverna uppskattar. Eleverna beskriver det valfria arbetet som 

lustfullt och präglat av glädje, intresse och entusiasm. 

att man får göra lite kanske att på (paus) på nån dag i veckan så får man välja vad man vill jobba med 

och så (Filip, 2 maj 2011) 

Eleverna uttrycker det valfria arbetet som en belöning, något som de kämpar för att nå. 

Eftersom eleven väljer arbete själv blir det valfria arbetet naturligt en verksamhet som eleven 

finner intressant samt där arbetet blir meningsfullt och legitimt. Eleverna anser också att de 

positiva känslorna som uppstår i det valfria arbetet gör att de kan arbeta bättre. 

då blir man ibland lite peppad känner jag att man känner väldigt att man att det blir roligt så då jobbar 

man mycket bättre när man känner att det blir roligt (Sara, 2 maj 2011) 

Att eleverna ibland får välja själva vad de ska arbeta med inom matematiken kan hjälpa dem 

att känna glädje och intresse för ämnet. 
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Färg och form 

Betydelsen av färg och form diskuterades av eleverna, och de menade att dessa faktorer har 

stor inverkan på elevernas motivation och glädjen gentemot ämnet. Färger, former och bilder i 

böcker och runt om kring dem kan hjälpa dem att förstå samtidigt som det är inspirerande. 

Fredrik berättar nedan om hur han upplevde det som väldigt roligt när han i boken fick 

färglägga. 

en sida där man skulle färglägga saker då tyckte jag jaa äntligen något jätteroligt och så gjorde jag det 

och det var ja jättekul och det gick jättesnabbt för man tyckte det var jätteroligt […] för att man asså 

man får använda många färger och då blir det färgglatt då blir man glad (Fredrik, 2 maj 2011) 

Sara höll med i det Fredrik sagt och menade också att svart, vitt och grått i böckerna gör att 

det inte blir så roligt. 

det är mycket roligare när man har färgglada bilder för annars är det mest text i svart och så då känns det tråkigare 

det känns bara grått (Sara, 2 maj 2011) 

Då eleverna fick ge tips till en lärare som ska skapa en lustfylld lektion var färg och form ett 

råd eleverna gav. De anser att färger skapar glädje och är inspirerande för arbetet. 

Arbetsmiljön 

Under intervjuerna framkom en hel del tankar som har med arbetsmiljön att göra, vilken har 

betydelse för elevernas matematikintresse. 

Lugn och ro 

Arbetsron i klassrummet beskrivs som en viktig komponent för att matematikämnet ska 

uppfattas som roligt. Främst handlar det för eleverna om att kunna koncentrera sig. Eleverna 

berättar att det kan bli väldigt jobbigt att försöka arbeta i klassrummet om det inte råder 

arbetsro, det vill säga inte är lugnt, tyst och möjligt att tänka. Då tar det väldigt lång tid för 

eleverna att tänka, vilket tidigare har diskuterats. 

annars är det jättejobbigt att jobba och då blir det tar det så himla lång tid (paus) man får sitta med 

öronskydd nästan (Tuva, 29 april 2011) 
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Även andra elever påpekar att arbetsron är av betydelse. De berättar att lugn och ro gör det 

möjligt för eleverna att koncentrera sig p matematiken vilket leder till förståelse, känsla av att 

kunna, möjlighet att kunna fokusera på det egna arbetet och producera korrekta svar. 

Kompisar 

Kompisar har stor betydelse för huruvida matematiken uppfattas som intressant och rolig, de 

kan påverka mycket. Eleverna berättade bland annat att kompisars kommentarer och beröm 

betyder mer än lärarens. De förklarade detta med att läraren exempelvis kan säga att eleverna 

är duktiga för att få dem att må bra snarare än för att de verkligen tycker att eleven har 

presterat något bra. Kompisarna är mer ärliga varför deras kommentarer är mycket 

betydelsefulla. 

lärarna vill ju att ibland så här att man ska känna sig duktig för att man vet att andra är bättre då brukar 

de aldrig säga att det inte var så bra asså då känns det bättre när kompisar säger för ibland så säger dom 

att dom när de verkligen tycker det är bra (Sara, 2 maj 2011) 

Kompisarna kan även vara bra ur andra synpunkter. Sara berättar att kompisar är bra eftersom 

de kan hjälpa henne att förstå matematiken eller ge henne knep som ger henne nya sätt att 

tänka. 

ibland kan man lära sig knep av kompisar också så det är ganska bra att ha många (Sara, 2 maj 2011) 

Eleverna berättade också att kompisarna är mycket viktiga för elevernas välbefinnande. En 

person utan kompisar mår dåligt och har därför svårt att prestera på lektionerna vilket leder till 

att matematiken inte blir rolig. En person utan kompisar är ledsen och har då inte heller någon 

motivation till att lära sig matematik. Om personen däremot har en kompis, kan även de 

tråkigare lektionerna bli roliga. Matematiken blir helt enkelt roligare om eleverna har 

kompisar. 

Sara har man inge roligt på rasten och då kanske man försöker få lite roligare på lektionerna men 

ibland kanske det kommer och då kan det hända att det kommer något kanske som man inte 

gillar så mycket och då blir man 

Fredrik då blir man deppig 

Sara aa ännu mer än om man skulle lekt med massa kompisar och haft det roligt då skulle man 

faktiskt klara av det bättre än om man har gått ensam på rasten för att då känns det liksom som 

att man inte fått någon rast ordentligt (Sara & Fredrik, 2 maj 2011) 
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Sara påpekar också att kompisar kan ha en negativ inverkan då de genom sin inställning kan 

påverka en själv att känna som dem. Hon berättar om ett tillfälle där hennes bänkkompis varit 

mycket negativ inställd till arbetet, vilket smittade av sig på henne och tvättade bort all glädje 

och allt intresse. 

en gång när vi jobbade med matte då tyckte inte jag det var kul […] och Lasse (Saras bordsgranne) 

tyckte också det men asså […] han bara han gjorde ingenting och då fick han mig också att tycka att det 

var tråkigt för att han hela tiden höll på att stönade och så […] kompisen påverkar en själv hur man 

tycker också (Sara, 2 maj 2011) 

Eleverna berättar alltså att kompisar på flera sätt kan påverka elevernas känslor inför 

matematiken. 

Läraren 

Här redogörs för sådana faktorer som eleverna tar upp vad gäller lärarens roll i att främja 

intresse för matematiken. Eleverna har många åsikter om hur läraren ska vara vilket vittnar 

om att läraren har stor betydelse för huruvida eleverna uppfattar matematiken som ett 

glädjeämne. Eleverna anser att läraren ska vara duktig på matematik, förklara bra, vara 

förberedd på lektionerna, gå på utbildningar, vara ärlig när denne ger beröm, variera 

uppgifter, nivåanpassa samt ibland låta eleverna välja arbete själva. Som synes påminner 

dessa faktorer mycket om vad som tidigare diskuterats. Detta är inte konstigt, då exempelvis 

eleverna finner det viktigt med utmanande uppgifter, vilket leder till att läraren måste utforma 

dessa. 

Eftersom det är läraren som kan besluta om exempelvis utmanande uppgifter och valfrihet 

samt se till att eleverna förstår, så är det inte konstigt att eleverna anser att läraren påverkar 

huruvida ett intresse för ämnet utvecklas. 

Duktig på matematik 

Eleverna anser att det är mycket viktigt att läraren själv är duktig på matematik. De menar att 

intresse inte får rum att utvecklas om läraren hela tiden glömmer eller måste stå och tänka 

länge. De menar också att en lärare som själv är duktig på matematik kan förstå elevernas 

tankar, vilket kan underlätta för läraren att hjälpa eleven vidare i utvecklingen. 

ska va duktig på matten också så man inte har en lärare som glömmer bort allting om man har en lärare 

som glömmer bort allting i matte då blir det ju inte lika roligt då måste ju den stå och tänka hela tiden 
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och skriva på tavlan det kan ju vara lite enklare om man har en lärare som förstår vad man tänker (Tuva, 

29 april 2011) 

Läraren måste alltså vara duktig på matematik för att eleverna ska finna ämnet intressant. 

Förklara bra 

Läraren ska förklara bra, tycker eleverna, annars kommer eleverna inte förstå. Förståelsen är 

något som har diskuterats tidigare i denna uppsats och då konstaterades att denna faktor va 

mycket betydelsefull för huruvida matematiken anses vara rolig. Genom detta blir det tydligt 

varför läraren ska förklara bra. 

jag tycker att man ska berätta tydligt så att många förstår och att man (paus) aaa så att man förstår vad 

man ska göra så att man inte bara så att det inte är om läraren säger allting och så förstår man ingenting 

och så sätter man sig på sin plats och så förstår man ingen ting och då blir det inte roligt (Tuva, 29 april 

2011) 

Läraren ska vara bra på att förklara så att eleverna har möjlighet att utveckla förståelse för 

matematiken, vilket leder till att intresse kan utvecklas. 

Förberedd 

Eleverna tycker att en viktig faktor är att läraren ska vara förberedd på lektionerna. Lärarens 

planering har enligt elevernas beskrivningar en koppling till förståelsen då Tuva bland annat 

beskriver att en lärare utan planering inte är tydlig och att det för eleverna då kan bli svårt att 

förstå. 

den ska ha planerat vad den ska säga för att om läraren står där framme och har bara tänkt fort vad den 

ska säga för nånting då kanske det blir lite att man inte förstår för då blir man så här ööö åååå vaa va va 

va aaa (skrattar) och då blir asså det blir inte lika lätt att förstå om om om den bara står och hittar på 

nånting där aaa nu ska vi göra det det blir inte alltså det är lite det känns inte lika lätt att förstå och så 

det ska vara planerat innan och så (Tuva, 29 april 2011) 

För eleverna är det viktigt med en förberedd lärare. Genom förberedelse kan eleverna på ett 

bättre sätt förstå matematiken, vilket enligt dem leder till intresse. 

Utbildning 

Att läraren ska gå utbildningar är något som eleverna för fram. John berättar att han tycker att 

det är bra att läraren går utbildningar eftersom läraren då kan lära sig nya saker som denne 
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kan ta med till klassrummet och eleverna. Läraren förnyar då hela tiden sitt sätt att se på 

matematiken och kan kanske finna nya vägar att undervisa på för att få variation. 

den kanske går en utbildning så så man lär sig något nytt som man ska ta med sig till klassrummet och 

lära dom inte bara gamla plus och minus gånger division asså att man kan utnyttja det på ett annat sätt 

än vad som vi redan vet (John, 29 april 2011) 

Lärarens utbildning kan leda till nya idéer, vilka enligt eleverna kan leda till variation och ny 

spännande matematik. Detta är något som hos eleverna skapar intresse. 

Ärligt beröm 

Något som framhålls som mycket viktigt av eleverna är att läraren ska vara ärlig när denne 

berömmer eleverna. Tidigare i denna text står beskrivet att eleverna upplever kompisarnas 

beröm som mer värdefullt än lärarens, då denne kan berömma även då eleven själv inte anser 

sig ha gjort något bra. Läraren måste mena det denne säger. 

den måste (paus) eeeemmm måste den måste verkligen mena det asså ifall nån sitter så här aa så så 

måste läraren måste komma dig och säga något bra riktigt bra asså inte så här luras måste mena det 

(Fredrik, 2 maj 2011) 

Det är också viktigt för eleverna att läraren inte glömmer att berömma, belöna och 

kommentera det som är bra. Det är betydelsefullt för elevernas glädje att få höra att de lyckas 

och är duktiga. Sara berättar hur hon upplever det så att det oftast är fokus på det hon gjort fel 

snarare än det hon har lyckats med, vilket hon inte tycker skapar glädje och intresse för 

matematiken.  

om man gör nåt fel så känns det ibland som att dom säger felet fast då känns det lite jobbigt för ibland 

så pratar de bara om felen och inte om vad man har gjort bra (Sara, 2 maj 2011) 

Att läraren uppmärksammar elevernas prestationer och berömmer dem då de gör något läraren 

ärligt tycker är bra anses av eleverna vara viktigt för att de ska ha positiva känslor kopplade 

till ämnet. 

Variera och nivåanpassa 

Läraren får inte stanna upp för länge vid ett område, anser eleverna. Ältande kan leda till att 

eleverna upplever matematiken som ointressant. Sara berättar hur hon upplever lektioner med 

repetition som tråkiga eftersom hon redan förstått det och ändå måste gå igenom det igen. 
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Läraren måste anpassa sin undervisning så att den passar alla elever och så att alla elever får 

utmaningar. I denna text har det tidigare konstaterats att utmanande uppgifter är en viktig 

faktor för att skapa intresse och glädje inför ämnet, vilket är just vad detta handlar om. 

och ibland så går dom tillbaka för att vissa inte är så jätteduktiga på vissa grejer och då kan man känna 

att matte blir jättetråkigt för att man själv har lärt sig det men andra inte lärt sig det så att då tycker jag 

att dom inte behöver ta det för alla (paus) till exempel en gång när dom prata om tiokompisar då hade 

jag tråkigt för jag kunde allt (Sara, 2 maj 2011) 

Eleverna anser att läraren måste utforma undervisningen så att den är anpassad efter elevens 

nivå. Om läraren inte anpassar undervisningen kan detta hindra att elevernas intresse 

utvecklas. 

Valfritt arbete 

Slutligen tycker eleverna att det är viktigt att själva få välja arbete under lektionerna ibland. 

Eleverna upplever då att de får vara med och bestämma samt får ägna sig åt vad de verkligen 

finner intressant. 

annars kan man ju fråga vad barnen vill göra ibland asså du kanske har en lektion barnens val (Fredrik, 

2 maj 2011) 

När läraren låter eleverna arbeta med det de själva finner vara intressant utvecklas alltså ett 

intresse för ämnet. 

Sammanfattning 

Genom detta kapitel synliggörs att det finns många faktorer som eleverna anser påverkar 

huruvida de utvecklar ett intresse för matematiken. För att tydliggöra har faktorerna samlats i 

teman. Det ovan beskrivna resultatet kan sammanfattas genom följande modell.  
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Figur 1 Sammanfattning av intresseväckande faktorer angivna av elever.
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Kapitel 5 

 

Diskussion 

Uppsatsens syfte vara att klargöra vilka faktorer i matematikundervisningen som gör att 

elevers intresse för ämnet ökar. Att studera detta och att som lärare ha kunskap om detta är 

mycket viktigt då elevers känslomässiga inställning till matematiken har en stor inverkan på 

de resultat eleverna erhåller i ämnet (Skolverket, 2003; Matematikdelegationen, 2004). Efter 

att ha genomfört intervjuer med elever i år två framkom vad som av eleverna anses vara 

viktigt för att skapa intresse, glädje och motivation. 

De resultat som kommit fram i denna studie stämmer i mångt och mycket överrens med 

resultat från den tidigare forskning som redovisats i kapitel 2. Nedan kommer resultaten från 

studien att diskuteras och jämföras med tidigare forskning, och diskussionen förs i de teman 

som framkommit. Uppmärksamhet läggs främst på de delar som av eleverna ansetts vara 

mycket viktiga samt sådana delar som inte stämmer överrens med tidigare forskning. Alltså 

berörs de mer intressanta delarna av resultatet. 

Förmågor hos eleven 

De faktorer som eleverna har framfört som viktiga för utvecklandet av intresse i denna 

kategori är förståelse, att matematiken ska gå fort samt att känna att de kan. Eleverna beskrev 

att när de förstår, går matematiken fort vilket leder till att eleverna känner att de kan och att 

matematiken blir glädjefylld. De beskriver även ett förhållande som visar att förståelse leder 

till känslan av att kunna, utan att gå via att matematiken går fort. Genom dessa uttalanden kan 

sägas att de tre faktorerna som placerats in under denna kategori har ett tydligt samband 

mellan varandra. De är inte renodlade eller fristående utan påverkar varandra. Skolverket 

(2003) har i sin rapport också noterat dessa faktorers samband. Skolverket skriver att när 

elever förstår, känner de att de kan och lyckas med något, vilket leder till motivation. 
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Resterande text i detta avsnitt diskuterar dessa tre faktorer i förhållande till tidigare forskning 

och motivationsteorier. 

Den viktigaste av ovannämnda faktorer anses av eleverna vara att förstå. Det är något som 

ständigt är föremål för elevernas diskussioner. Förståelsens betydelse blir också mycket tydlig 

då eleverna beskriver de lustkänslor som förståelsen kan ge upphov till. Att förståelsen har 

betydelse för lusten är också något som Skolverket (2003) funnit. De menar att när eleven 

förstår, känner eleven att denne har lyckats, vilket leder till motivation.  

Den andra faktorn som diskuteras är känslan av att kunna något, vilken av eleverna beskrivs 

som ett resultat av deras förståelse. När eleven förstår, känner eleven att den kan, vilket är en 

känsla som genererar glädje. I detta sammanhang talar eleverna också om självförtroende, och 

denna komponents vikt för att eleverna ska känna att de kan. De menar att utan 

självförtroende är det inte säkert att eleven känner att den kan även om den har lyckats. 

Skolverket (2003) och Sanderoth (2002) framför också självförtroendets betydelse, men de 

talar om den i form av tilltro till den egna förmågan. De menar att god självtillit kan leda till 

högre resultat. Denna studies resultat har alltså stora likheter med Skolverkets (2003) och 

Sanderoths (2002) studier. 

Att dessa likheter finns kan förstås genom bland annat Maslows behovshierarki. Centralt är då 

behovet av en positiv självuppfattning och erkännande från andra. Detta behov är just vad 

eleverna beskriver när de talar om vikten av tilltro till förmågan och självförtroende. Maslow 

(1987) menar att behovshierarkin ska tolkas så att för att tillfredsställa ett behov måste alla 

lägre placerade behov vara tillfredsställda först, vilket för detta resonemang innebär att elever 

utan en positiv självbild och erkännande från andra har svårt att lyckas med matematiken. 

Att förståelse och känsla av att kunna är så viktigt kan också förstås genom begreppet 

prestationsmotivation. Prestationsmotivation innebär att en person vill prestera bra (Imsen, 

2006; Hassmén m fl, 2003). I detta sammanhang innebär det alltså att elever med 

prestationsmotivation vill lyckas och få goda resultat, vilket endast är möjligt genom 

förståelse. Eftersom känslan av att kunna leder till bättre självförtroende är den också viktig i 

detta sammanhang eftersom Skolverket (2003) konstaterat att högre självförtroende kan leda 

till bättre prestationer. 

Elevens förmågor har även en inverkan på prestationsmotivationen. Bandura (Imsen, 2006; 

Skaalvik & Skaalvik, 1996) och Atkinson (Imsen, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 1996) menar 
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båda att huruvida en person tar sig an en uppgift eller inte påverkas av sannolikheten av att 

lyckas eller misslyckas samt värdet av att lyckas eller misslyckad. Genom detta kan en 

individs självförtroende och känsla av att kunna påverka hur personen uppfattar sannolikheten 

av att lyckas eller misslyckas. 

En faktor som togs upp av de intervjuade eleverna men som inte finns angivet i den tidigare 

forskningen är att eleverna tycker att matematiken är rolig om den går fort. Att eleverna i 

denna studie pratar om detta kan förstås genom prestationsmotivationen. Elever med 

prestationsmotivation vill prestera bra (Hassmén m fl, 2003; Imsen, 2006) och i detta fall 

innebär det att eleverna vill hinna med mycket och därmed prestera mycket. Att denna faktor 

inte finns omtalad i studier gjorda av exempelvis Skolverket (2003) eller Holden (2001) kan 

bero på att dessa har placerat in denna faktor under någon annan kategori, till exempel 

förståelse. Att matematiken går fort har enligt tidigare resonemang ett tydligt samband med 

förståelsen. 

Avslutningsvis kan sägas att förståelse och tilltro till den egna förmågan är två faktorer som är 

mycket viktiga för intresseutvecklingen. Värt att notera är att dagens matematik lägger fokus 

på tilltron till den egna förmågan (Johansson, 2001) samt har ett övergripande fokus på 

förståelse snarare än memorering (Samuelsson, 2007), vilket betyder att detta är saker som 

skolan ska lägga energi på. Genom att utrymme ges för förståelse och tilltro till den egna 

förmågan ges också utrymme för eleverna att utveckla intresse, lust och glädje. 

Undervisningens utformning 

Vad gäller detta tema anser eleverna att följande är viktigt för att ha en positiv inställning till 

matematiken: utmaningar, omväxling, lära sig något nytt, roliga exempel, matematiken i sig, 

välja vad man vill samt färg och form. De flesta av dessa stämmer väl överrens med den 

tidigare forskningen, exempelvis finns dessa representerade i varierad undervisning och 

återkoppling, undervisning på rätt nivå, delaktighet samt intressant matematik, vilket finns 

med i studier av Skolverket (2003), Sanderoth (2002) och Holden (2001). Resterande del av 

detta avsnitt kommer att diskutera de delar som under intervjun framträdde som mer 

betydelsefulla. Dessa är utmaningar och omväxling. En diskussion förs även kring delar som 

inte överrensstämmer med forskningen. 

Utmanande matematik är något som eleverna anser skapar intresse och glädje för matematik, 

de vill att undervisningen ska innehålla utmanande uppgifter på rätt nivå. Eleverna berättar att 
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detta är viktigt då eleverna efter att ha klarat en utmanande uppgift får en stark känsla av att 

ha lyckats, av att kunna, vilket vi tidigare har visat ger upphov till lustkänslor. Sanderoth 

(2002) och Skolverket (2003) har i sina studier upptäckt att utmanande uppgifter skapar lust. 

Att eleverna önskar uppgifter med denna karaktär kan för det första förstås genom Maslows 

behovshierarki. Det allra sista steget i hierarkin är människans behov av självförverkligande, 

att utvecklas (Maslow, 1987) vilket är just var utmanande uppgifter handlar om. Eleverna kan 

lyckas med något svårt och därmed utvecklas och tillfredsställa behovet av 

självförverkligande. För det andra kan elevens önskan om utmanande uppgifter förstås genom 

prestationsmotivation. Vår vilja att prestera utgör prestationsmotivationen (Hassmén m fl, 

2003; Imsen, 2006) och elever som klarar något utmanande, något svårt, upplever 

förmodligen också att de har presterat något bra. 

Eleverna efterfrågar även omväxlande uppgifter för att skapa intresse, eleverna tycker inte om 

när de får arbeta med samma saker hela tiden. Den omväxling eleverna efterfrågar är som sagt 

uppgiftsfokuserad och eleverna beskriver hur tråkigt det kan vara när de får arbeta med 

samma sak i fler sidor. Eleverna vill lära sig nya saker i skolan. Skolverket (2003) och Holden 

(2001) har också de kommit fram till att variationen är av stor betydelse för elevernas lust, 

även om de fokuserar på mer än bara läromedlet, de menar att också arbetssätt, innehåll och 

arbetsformer behövs varieras. Att denna skillnad i bredden på variationen har erhållits kan 

bero på att eleverna i denna undersökning inte tänkt så långt som att hela undervisningen 

behövs varieras. Betydelsen vid variation går emellertid inte att undgå, även om det i dessa 

undersökningar pekar på olika saker. Betydelsen kan sammanfattas med det 

Matematikdelegationen (2004) skriver om att variation och kreativitet har en nyckelställning 

för att skapa motivation. 

Detta avsnitt ska avslutningsvis beröra en skillnad mellan detta resultat och övriga rapporter. 

Skolverket (2003) och Sanderoth (2002) upptäckte båda att meningsfull, relevant och 

begriplig matematik är av stor vikt för intresset gentemot ämnet, vilket är ett resultat som 

eleverna i denna undersökning inte lade någon vikt vid. Att denna skillnad uppkommit är 

emellertid inte så konstig. Både Skolverket (2003) och Sanderoth (2002) har i sina studier 

med elever som är äldre elever än i denna undersökning, vilket innebär att eleverna som är 

aktuella här inte har nått så hög abstraktionsnivå ännu, utan är kvar i mycket konkret 

matematik. På exempelvis gymnasienivå, blir matematiken abstrakt, vilket gör det naturligt att 

efterfråga en verklighetsanknuten, begriplig och meningsfull matematik.  
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Arbetsmiljö 

Angående arbetsmiljön lägger eleverna i denna studie fokus på att arbetsro ska råda samt att 

kamrater är viktigt för att skapa matematikintresse. Skolverket (2003), Sanderoth (2002) och 

Hattie (2009) menar alla att en god arbetsmiljö är viktigt. Den goda arbetsmiljön 

karaktäriseras av dessa som trygghet, tid samt lugn och ro, vilket stämmer överrens med 

elevernas definition av arbetsro. Vikten av detta kan förstås genom elevernas resonemang om 

att arbetsro ger möjlighet att koncentrera sig och förstå, något som tidigare har konstaterats 

inverkar positivt. Eftersom detta handlar om elevens vilja att prestera något, är detta också ett 

sätt att se prestationsmotivationen verka. Ett annat sätt att se på detta är genom Maslows 

behovshierarki. Ett av de mer fundamentala behoven är trygghet och säkerhet (Maslow, 

1987), vilket är just vad eleverna önskar i klassrummet. Tillfredssälls inte detta primära behov 

är det enligt Maslow (1987) inte möjligt att ägna sig åt att tillfredsställa mer sekundära behov, 

så som skolarbete (Skaalvik & Skaalvik, 1996). 

Något som skiljer detta resultat från tidigare forskning vad gäller arbetsmiljön är 

intervjupersonernas fokus på kamraternas betydelse i denna undersökning, vilket inte nämns i 

exempelvis Skolverkets (2003) eller Hatties (2009) undersökning. Eleverna som intervjuades i 

samband med denna studie menade att kamrater är viktiga ur flera synpunkter. För det första 

kan kompisarna ge hjälp, vilket är en del av elevens vilja att förstå och prestera och därmed 

kan härledas till prestationsmotivationen. För det andra kan kamraterna ge beröm vilket kan 

förstås genom att vi människor enligt Maslows behovshierarki (1987) behöver erkännande 

och positiv självuppfattning, och för det tredje kan är det viktigt för eleverna att över huvud 

taget ha kompisar vilket kan ledas till behovet om kärlek och social tillhörighet i Maslows 

behovshierarki (1987). Behov som dessa är av det mer primära slaget, vilket innebär att en 

elev inte kan lösa matematiska problem om inte dessa är tillfredsställda.  

Läraren 

Läraren har en stor betydelse för huruvida eleverna utvecklar ett intresse och en glädje 

gentemot matematikämnet. Eleverna i denna uppsats anser att läraren ska vara duktig på 

matematik, förklara bra, vara förberedd på lektionerna, gå utbildningar, berömma eleverna, 

nivåanpassa, variera samt låta eleverna ägna sig åt valfritt arbete någon gång ibland. I dessa 

ord finns en återkoppling till vad som tidigare nämnts är viktigt för att utveckla intresse. 
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Exempelvis har det tidigare nämnts att det är viktigt med variation, utmanande matematik 

samt berömma eleverna. Det eleverna nämner om vikten av att förstå matematiken 

representeras här genom att läraren ska vara duktig på matematik och förklara bra. Genom 

detta kan vi se att läraren har ett stort ansvar att utforma undervisningen på ett sådant sätt att 

eleverna upptäcker intresset och glädjen i matematiken, det är läraren som har möjligheter till 

detta. Skolverket (2003) och Hattie (2009) har i sina undersökningar funnit att läraren har den 

viktigaste rollen i att skapa intresse hos eleverna, vilket också är något som framkommit i 

denna undersökning. Det är läraren som kan se till att eleven utvecklar viktiga förmågor, att 

undervisningen utformas på ett bra sätt samt att arbetsmiljön är god. Läraren har en 

nyckelställning i arbetet för att skapa lust, intresse och glädje för matematik. 

Vidare forskning 

Denna rapport har studerat faktorer som skapar intresse för matematik, men detta i en mycket 

liten omfattning, nämligen endast hur sex elever från en och samma klass ställer sig till denna 

fråga. I en vidare studie skulle fler elever kunna involveras i intervjuer för att eventuellt 

upptäcka fler faktorer. 

Det skulle också vara intressant att intervjua lärare för att studera deras syn på vilka faktorer 

som skapar intresse för matematik hos eleverna. Denna information skulle sedan kunna 

jämföras med elevernas tankar för att se hur väl lärarens idéer stämmer överrens med 

elevernas. 

En vidareutveckling av detta skulle också kunna vara att observationer genomförs i 

klassrummet för att notera hur undervisningen arbetar för att göra ämnet intressant. Detta 

resultat skulle då kunna jämföras med elevernas och lärarens idéer för att se hur väl dessa 

stämmer överrens med vad som faktiskt förekommer i matematikundervisningen. 

Avslutande ord 

Denna studie är genomförd i endast en klass, vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras 

till något allmängiltigt. Något som emellertid kan konstateras är att läraren har en särställning 

i arbetet för att skapa intresse inför matematiken. Oavsett vilka faktorer eleverna anser vara 

viktiga är det läraren som har möjlighet att se till att dessa faktorer blir verklighet. Läraren 

måste alltså engagera sig i de faktorer som skapar intresse hos eleverna eftersom detta kan 

leda till intresse och glädje vilket i sin tur kan leda till förhöjda matematikresultat. 
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Genom att som läraren fokusera på vad eleverna anser skapa glädje i matematik, når läraren 

kanske en dag ett intresse hos eleverna som John (2011-04-29) beskriver ”när man får arbeta 

med vad man vill så tar man matte för det är det kuligaste ämnet”. 
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Jag heter Sofie och […], så kanske känner du igen mitt namn. Jag är i slutet av min 
lärarutbildning, vilket innebär att jag är i full gång med mitt examensarbete! Detta arbete 
kommer att handla om vad som gör att elever skapar intresse för matematik. När rapporten är 
färdig kommer den att publiceras som ett examensarbete på Linköpings Electronic Press och 
kommer att finnas på universitetsbiblioteket Hum/Sam. Arbetet skrivs på Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande, IBL, och ansvarig handledare är Joakim Samuelsson. 
 
För att ta reda på vad eleverna tycker är intressant i matematikundervisningen vill jag 
intervjua några elever. Detta kommer att ske i skolan under lektionstid och pågå i ca 20 
minuter. Intervjuerna sker i grupp om 2-5 elever. Om barnet tillåter kommer jag även att spela 
in intervjun. De som deltar i intervjuerna kommer att vara anonyma och det kommer inte att 
gå att spåra något i rapporten till ditt barn, till exempel kommer jag att radera alla inspelningar 
efter bearbetning. Barnet har rätt att avbryta intervjun närhelst barnet vill. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och jag skulle bli jätteglad om jag fick ta del av ditt barns tankar! 
Om du godkänner barnets medverkan är det bara att fylla i informationen nedan, klippa ut och 
skicka med till skolan snarast möjligt, senast 29 april. 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning Sofie Thorsell 
 
 
 
 
 
 
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
        Ja, mitt barn får gärna vara med i undersökningen och bli intervjuad i grupp. 
 
        Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen. 
 
 
Barnets namn: _______________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares namn:________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Informera om: 

– Examensarbetet och syftet 

– Anonymitet och frivillighet (frihet att avbryta). 

– Fokusgruppsintervjuer: diskutera med varandra (fråga varandra, spinna vidare). Om 
det blir tyst eller jag hittar något som är intressant så kan jag komma in i diskussionen 
ett slag. 

– Det ni säger hjälper mig att bli lärare, så det är jätteviktigt att ni verkligen säger vad ni 
tycker. Känn efter hur du känner och berätta för mig. Det ni säger är det viktiga. 

– Det finns inga rätt eller fel, alla tycker olika och det är just din åsikt och dina tankar 
jag vill höra! Säg allt du kan komma på, tyck fler saker. 

– Bandspelare 

– Några frågor? 

Frågor: 

– Vad är det som gör att du tycker att matematik är roligt? 

– När är matematik roligt? 

– Vad är viktigt för att en lektion i matematik ska bli rolig? 

– Tänk på ett tillfälle när du kände att matematik var otroligt roligt och att du kände en 
stor glädje i dig. När du tyckte att matematik var superintressant. Vad var det som 
gjorde att det blev så bra den gången? 

– Om en lärare skulle göra en jätterolig lektion i matematik, vad skulle du ge för tips till 
den läraren?  

– Hur ska en lärare vara för att du ska tycka om matematik? 

Avslutning: 

– Sammanfatta kort 

– Är det någon som har något övrigt att tillägga? Har vi missat något?  

– Tack för din medverkan! 

 


