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Abstract 
 
 
Motivation promotes learning and a lack of motivation is a problem in school. According to research, 
students easily distance themselves to mathematics if teaching is monotone. Research also shows that 
teachers possess a great potential to influence the motivation of their pupils. The first aim of my study is 
to investigate teachers’ opinions about motivation in mathematics and how they plan and implement these 
thoughts in the classroom. Another is to find out what the teachers think about the physical classroom 
environment and its design when learning mathematics. To get an as expanded knowledge as possible, I 
have used interviews, observations and pupil questionnaires. The result of my study showed that the three 
teachers all used the pupils’ workbooks as a framework when planning, but they used it in various extents 
in their teaching. Attitudes among the pupils to their mathematic lessons and to the subject differed, but 
one class was much more positive then the others - this study shows some of the contributing factors 
regarding to that fact.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Motivation, lust att lära, matematikundervisning, undervisningsmetoder. 
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1 Inledning 
Enligt skollagen (2010:800) § 4 står det att utbildningen inom skolan ska ”främja alla 
barns och elevers utvecklig och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket 2011, 
s 7). Samtidigt sjunker svenska elevers kunskaper i matematik. Sverige är det land vars 
skolresultat sjunkit mest av de 65 deltagande länderna i den senaste PISA-
undersökningen. Syftet med PISA-undersökningen är inte bara att ta reda på elevers 
kunskaper och färdigheter i matematik, utan också att mäta kunskapen i relation till det 
livslånga lärandet (Skolverket 2013). Den svenska skolan ska inte bara främja ett 
livslångt lärande, den ska också bidra till att ge eleverna en lust att lära. Lusten att lära 
definierar Bengt Börjesson (SOU 2000:19), som synonymt med motivation. Han 
beskriver begreppet motivation: 

”Jag avser med detta ord helt enkelt ”lust och vilja att lära” – 
motivationsbegreppet innefattar alltså en avsikt och ambition att lära och denna 
avsikt är nära knuten till intresset och lusten från elevens sida inför 
”inlärningsprojektet” (s. 32). 

 
Personligen har jag alltid haft låg motivation till ämnet matematik. Matematik var 
synonymt med matematikboken under hela grundskolan, tills jag började studera till 
grundskollärare på universitetet. Det är först på universitetsnivå som jag insett hur 
varierande matematik kan vara, och att det då också kan bli roligt.  
 
Motivation främjar lärande, och brist på motivation är ett allvarligt problem i skolan 
(Skaalvik & Skaalvik 2015). Enligt Skolverket (2003) tar elever lätt avstånd från 
matematik om undervisningen innehåller ett ensidigt läroboksanvändande. Hur ska 
lärare då arbeta för att stödja elevers motivation?  
 
Kan motivationen förändras genom den fysiska miljön? Ryzin (2011) anser att det finns 
kopplingar mellan elevers engagemang och deras uppfattning om miljön. Han hävdar att 
skolmiljön kan främja engagemang, hopp och elevers uppfattningar om autonomi och 
målinriktning. Björklid (2005) menar att lärande i samspel med en viss fysisk miljö kan 
bidra till inspiration och lärande. Detta håller Nordin-Hultman med om, men betonar 
också hur pedagogiska rum är identitetsskapande. Fysiska rum säger något om vem man 
är, vem man bör vara och bör ses som något subjektskapande, anser Nordin-Hultman 
(2004). 
 
Om läraren använder ett varierat arbetssätt i sin undervisning och blandar olika 
arbetsmetoder främjar det elevers lust till lärande vilket kan ge överraskande 
elevresultat, menar Lindström och Pennlert (2012). Lärare har stora möjligheter att 
påverka elevers positiva eller negativa känslor gentemot olika skolämnen. Det kom 
John Hattie (2009) fram till i sin studie, om vad som påverkar elevers studieprestationer. 
En aspekt som vägde tungt för elevernas känslor till olika ämnen, var deras motivation. 
Det är många som har negativa erfarenheter av matematik, erfarenheter som leder till 
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känslor som avståndstagande, misslyckande och ibland till och med ångest. Många bär 
med sig dessa känslor kopplade till ämnet matematik resten av livet (Skolverket 2003).  
 
Det finns många faktorer som påverkar lusten till att lära och att känna motivation i 
skolan. I den här studien kommer jag ta upp några av de faktorerna och undersöka hur 
lärare gör för att skapa motiverande undervisning i ämnet matematik. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur lärare arbetar med matematik på ett motiverande 
sätt på lågstadiet. Studien kommer att utgå från fyra frågeställningar: 
 
Mina frågeställningar är: 

1. Vilken betydelse har den fysiska klassrumsmiljön för motivationen och hur är 
den utformad?  

2. Hur anser lärarna att en motiverad matematikundervisning bör vara?  
3. Hur planerar och genomför lärarna motiverande matematiklektioner? 
4. Vad har eleverna för inställning till ämnet matematik och till sina 

matematiklektioner?	
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3 Forskningsbakgrund 
Detta avsnitt är indelat i två delar. Den första delen behandlar forskning om motivation, 
med fokus på tre olika aspekter – lärande, motivation och fysisk miljö, samt matematik. 
Den andra delen behandlar lärarens betydelse för elevers motivation och lust att lära.  

3.1 Motivation 
Lärande 
Begreppet motivation kommer ursprungligen från det latinska verbet ”movere” (att röra 
sig). Schunk, Pintrish och Meece (2008) definierar motivation som ”the process 
whereby goal-directed activity is instigated and sustaind” (s. 4). För att påbörja och 
avsluta en handling, fysisk eller mental, behövs alltså motivation, som i sin tur styr den 
kognitiva förmågan, uthållighet, ansträngning och koncentration (ibid s 5). 
 
Det optimala lärandet sker när eleverna är motiverade. Många lärare stöter på 
utmaningar med elever som inte är motiverade för skolarbetet, enligt Skaalvik & 
Skaalvik (2015). I Hatties (2009) metasyntes på mer än 50 000 studier och 80 miljoner 
elever, sammanfattar han faktorer som påverkar elevers studieprestationer. Av 
studiernas sammanfattade resultat utvecklade han en metod som rangordnar positiva 
och negativa effekter på elevers resultat. Sammanlagt analyserades 138 faktorer som 
rangordnades efter sina effektstorlekar. Hattie kom då fram till att motivation är en av 
de påverkningsfaktorer som är av stor betydelse för elevers studieresultat. 
 
Schunk, Pintrish och Meece (2008) anser att de flesta motiverande handlingar som 
elever ägnar sig åt är målinriktade. Detta påpekar Skaalvik & Skaalvik (2015) i sin tur, 
att lärare bör vara uppmärksamma på, då eleverna kan ha olika mål och inte alltid är 
medvetna om dessa. Motivation kan visa sig på olika sätt hos elever. Motivation kan 
leda till ökad ansträngning och energi, uthållighet, förbättrad kognitiv förmåga och 
bättre prestationer. Det är inte alltid så att eleverna känner en inre motivation till 
lärandet. Ibland kan elever behöva yttre motivation till lärande, motivation som elever 
kan finna i den miljö som läraren skapar (Thohidi & Jabbari 2012).  
 
Motivation och fysisk miljö 
Pia Björklid (2005) beskriver i sin kunskapsöversikt samspelet mellan lärande och 
fysisk miljö i skolan. Hon betonar hur betydelsefull den fysiska miljön är för utveckling 
hos elever. Björklid hävdar att barn utvecklar en identitet i relation till sin skola. Vidare 
skriver hon hur viktigt det är för yngre barn att ha en fysisk miljö som är sinnligt och 
kroppsligt utforskande. När eleverna har identifierat den miljön kan nyfikenhet väckas 
och platsen känns meningsfull för dem. Om elever får ställa ut sina arbeten i skolan 
skapas inspiration såväl för utställare som för observatör. Detta fungerar dels som en 
slags information om vad eleverna gör i skolan och dels som identitetsskapande och 
som motivation för elevernas insats, menar Björklid (2005).  
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Nordin-Hultman (2004) betonar även hon hur skolans miljö är identitetsskapande. Hon 
har jämfört miljön i engelska och svenska klassrum. Hon beskriver hur material och 
aktivitetsmöjligheter skiljer sig åt avsevärt. I den engelska miljön skiljer sig inte de 
pedagogiska miljöerna åt mellan förskolerum och klassrum. Det gör det däremot i de 
svenska förskolerummen och klassrummen. I de engelska klassrummen fanns nästan 
samma pedagogiska material som i förskoleklassens och miljön var disponerad och 
utrustad på liknande sätt i de båda rummen. Skolbarnens lärprocesser behövde därför 
inte anpassas till en helt ny miljö när de började skolan, menar hon.  
 
Björklid (2005) beskriver hur rum kan bidra till lärande. Om rummen har en 
verkstadskaraktär, inredda med avgränsade hörn för olika områden, skapar det miljöer 
som inspirerar. Hon menar också att skolan inte ska fungera som ett kontor. Rummens 
estetiska kvaliteter, färger, ljussättning och material påverkar elevernas välbefinnande. 
Björklid uttrycker att eleverna vill ha ”mysiga klassrum” med gardiner, teckningar, fina 
färger och blommor. Hon hänvisar till Ann Skantze som skriver att ”rum borde visa att 
barnen är välkomna och att kunskap är viktigt” (Björklid 2005, s 33).  
 
Pedagogiska rum och platser skapar en identitet (Björklid 2005; Nordin-Hultman 2004). 
Rum och platser bör inte bara ses som något fysiskt utan det är också något som är 
subjektskapande, anser Nordin-Hultman. Rum innehåller förväntningar och budskap till 
individen och det säger något om vem man är och vem man bör vara. En elev kan 
uppfattas på olika sätt, beroende på vilken pedagogisk miljö den vistas i. I vissa 
aktiviteter eller i möten med en viss typ av material kan eleven framstå som företagsam, 
kompetent och positiv. I andra miljöer och aktiviteter kan eleven visa sig från en helt 
annan sida och uppfattas som negativ, passiv och okoncentrerad. Detta menar Nordin-
Hultman, kan bero på att eleven identifierar sig själv på olika sätt beroende på vilket 
sammanhang och vilken miljö eleven befinner sig i.  
 
Matematik 
Var tredje år genomförs en internationell studie på femtonåriga elever, som heter 
Programme for International Student Assessment (PISA). Genom att genomföra olika 
prov mäts deras förmågor och kunskaper i tre huvudsakliga kunskapsområden: 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Enligt det senaste PISA resultatet, där 
matematik är huvudområde, är Sverige det land vars skolresultat sjunkit mest av de 65 
deltagande länderna. Lågpresterande elever har ökat och högpresterande elever har 
minskat sedan den senaste mätningen år 2003. Syftet med undersökningen är att mäta 
elevers kunskaper och färdigheter som sedan blir av betydelse i det vuxna livet. PISA 
mäter alltså inte elevernas kunskaper i relation till de medverkande ländernas 
kursplaner. Det livslånga lärandet, som finns med i svensk läroplan (Skolverket 2011, 
7), betonas även i syftet med PISA. Undersökningen mäter också, förutom 
matematikkunskaper, elevernas intresse och motivation att lära, deras självuppfattning 
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och självtillit till matematikämnet. De elever som tenderar att prestera bättre i 
matematik är enligt PISA, mer intresserade och motiverade samt har en positiv 
självuppfattning och en högre självtillit (Skolverket 2013).  
 
Elevers känslor spelar en viktig roll vid olika aspekter av lärande. Detta påpekar 
Winberg, Hellgren & Palm (2014) som i sin forskning kommit fram till att människor är 
mer benägna att uppmärksamma, minnas och lära av situationer som framkallar känslor, 
än situationer som inte gör det. Matematikångest är något som många elever har upplevt 
i skolan, skriver Turner & Meyer (2009). De menar att matematikångest är ett inlärt 
beteende som är förknippat med upplevelser från skolan. 

3.2 Lärarens betydelse för elevens motivation 
Lärare och elever interagerar ständigt med varandra. Lärare ställer frågor, ger feedback, 
ger beröm och kritik, svarar på frågor och erbjuder elever hjälp om dessa upplever 
svårigheter. Enligt PISA:s mätning är klassrumsklimatet sämre i Sverige än i de andra 
OECD-länderna. Dock kom PISA fram till att de skolor där lärare och elever har goda 
relationer är klassrumsklimatet bättre (Skolverket 2013). 
 
Lärarens syn på sin egen pedagogiska förmåga och elevernas inlärningsförmåga 
påverkar relationen med eleverna (Schunk, Pintrich & Meece, 2008).  Relationen mellan 
lärare och elever är, enligt PISA-undersökningen, bättre i Sverige än i de andra 
deltagande länderna och den har förbättrats sedan PISA 2003 (Skolverket 2013). 
Läraren har en central roll i elevers lärande - den är till och med avgörande, menar 
elever i skolverkets kvalitetsgranskning (2003). De ansåg att lärare bör kunna förmedla 
kunskap, engagera och motivera elever. För att lyckas förmedla en lust att lära, anser 
eleverna att läraren bör ha tilltro till elevernas förmåga, vara lyhörd och inte bygga all 
undervisning på läromedel.  
 
Läraren kan inte arbeta ensam med elevernas motivation, eleven måste själv bli 
medveten om sitt lärande och det är i samspelet mellan lärare och elev, som ett 
fungerande samarbete blir möjligt (Skolverket 2003). Även Kathryn Wentzel (2009) 
anser att relationen mellan lärare och elev är avgörande. Hon menar att i en bra relation 
mellan lärare och elev, ska läraren vara känslomässigt nära och inge förtroende och 
trygghet till eleven. Hon beskriver relationen som en tillgång - en instrumentell hjälp för 
att motivera och engagera elever till lärande.  
 
Behovet av en varierad undervisning är viktigt för elevers motivation (Skolverket 2003; 
Lindström & Pennlert 2012). Det finns många olika arbetssätt och arbetsformer. 
Lindström & Pennlert har använt sig av Kroksmarks undervisningsmetoder (1994, s 
208) när de delar in undervisningsmetoderna i fyra olika huvudgrupper. Lindström och 
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Pennlert (2012, s 35) har bearbetat Kroksmarks metoder till en modernare och utökad 
version:  
 

Förmedlande/Förklarande metoder 
	

Interaktiva metoder 

- Instruktioner	
- Läsning av information på papper 

eller skärm	
- Genomgångar, föreläsningar	
- Förmedling av bild och ljud	
- Visning och förklaringar av 

modeller och kartor	
- Upplevelseövningar	
- Berättelser och liknelser	

 

- Samtal	
- Dialog, frågor	
- Diskussion	
- Pararbete	
- Grupparbete	
- Interaktion med en text	
- Interaktion via datanätverk	
- Värderingsövningar	
- Handledning	

 
Undersökande/Problematiserande 

metoder 
Gestaltande metoder 

- Undersökningar. Formulera frågor 
och problemställningar som man 
sedan söker svar på	

- Formulera och pröva hypoteser	
- Laborationer	
- Intervjuer	
- Kartläggningar	

	

- Lek och drama	
- Bildskapande	
- Musikskapande	
- Skriva gestaltande texter	
- Rollspel, storyline	
- Teater	

Tabell 1 - undervisningsmetoder  

Det förutsägbara och monotona ska undvikas eftersom elever har olika sätt att lära. 
Därför är det viktigt att använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer (Skolverket 
2003). Många metoder är traditionsbundna och vanemässigt kopplade till vissa ämnen, 
menar Lindström och Pennlert (2012). Det är lärarens uppgift att se till att eleverna får 
en bred metodrepertoar som de lär sig av. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Nedan presenteras de teorier som kommer att fungera som utgångspunkt vid analysen 
av studiens resultat. De teoretiska utgångspunkterna är self-efficacy theory (tron på den 
egna förmågan) och self-determination theory (medbestämmandeteorin). Jag kommer 
även att använda mig av Skaalvik & Skaalviks (2015) praktiska råd för hur teorierna ska 
användas i praktiken när jag analyserar och diskuterar studiens resultat.  

4.1 Tron på den egna förmågan 
Bandura (1997) menar att människor styr sina liv utifrån deras ”self-efficacy”. Skaalvik 
& Skaalvik (2015) använder termen self-efficacy i samma betydelse som ”tron på den 
egna förmågan”. Tron på den egna förmågan innebär att eleverna har förväntningar på 
sig själva och sina möjligheter att utföra olika uppgifter i skolan. Det handlar inte om 
hur eleverna generellt ser på sig själva, utan det handlar om eleverna tror att de kan 
klara av en uppgift som de står inför. Alla elever kan ha en positiv syn på sin egen 
förmåga i skolan, så länge elevernas uppgifter är anpassade efter varje individs 
förutsättningar. Därför kan tron på den egna förmågan variera från ett ämne till ett 
annat. Det kan även finnas skillnader inom ett och samma ämne, beroende på vilket 
område i ämnet som eleverna arbetar med. Eftersom elever har en tendens att 
generalisera sina förväntningar inom ett ämne är variationerna mindre inom samma 
ämne (Skaalvik & Skaalvik 2015). Alla elever arbetar i olika tempo och behöver olika 
mycket tid för en uppgift. Därför är det av vikt att alla elever får tillgång till den tid de 
behöver, då tron på den egna förmågan kan svikta om eleverna känner att de har för lite 
tid till sitt förfogande. Får eleverna bra vägledning och tillgång till hjälpmedel klarar de 
också mer (Bandura 1997).  
 
Schunk & Pajares (2009) menar att när det gäller att lära sig något nytt kan eleverna 
utveckla förväntningar som ”sätter sig” och blir problemspecifika. Skaalvik & Skaalvik 
(2015) tar upp ett exempel på detta med en elev som under en längre period har haft 
svårt med att klara av matematikuppgifterna i skolan. Först förlorar eleven tron på att 
kunna lösa matematikuppgifter av den typ som klassen arbetat med, för att sedan 
generellt förlora tron på att kunna lära sig matematik i huvud taget. Därmed handlar det 
inte om särskilda uppgifter i matematik, utan en förväntan som är problemspecifik.  
 
Bandura (1997) delar in tron på den egna förmågan i fyra betydande faktorer: 

• Bemästrande av erfarenheter (eng. enactive mastery experiences) 
• Observationsinlärning (eng. vicarious experiences) 
• Verbal övertygelse (eng. verbal persuasion) 
• Fysiska och psykiska reaktioner (eng. phsysiological and affective states) 

 
Bemästrande erfarenheter 
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Bandura (1997) anser att den viktigaste källan till tron på den egna förmågan, är 
elevernas tidigare erfarenheter som liknar de nya uppgifterna de står inför. Har eleverna 
lyckats med liknande uppgifter tidigare ökar förväntningarna på att de ska lyckas med 
de nya uppgifterna. Detta fungerar på samma sätt om eleverna har misslyckats med 
tidigare liknande uppgifter och kommer att leda till negativa förväntningar hos eleverna. 
Skaalvik & Skaalvik (2015) anser att det därför är viktigt att eleverna får börja på rätt 
nivå när de lär sig något nytt och att de får arbeta i ett tempo som gör att de uppnår 
positiva förväntningar på sin egen förmåga. Om en elev endast upplever enkla 
framgångar, betonar Bandura (1997) kommer eleven att räkna med snabba resultat, 
vilket kan resultera i motgångar när de stöter på svårigheter. Att klara av motgångar 
kräver en ansträngning, vilket är goda erfarenheter för att utveckla en tro på den egna 
förmågan.  
 
Observationsinlärning 
Tron på den egna förmågan kan också påverkas av att elever ser andra elever klara av 
uppgifter och detta kan stärka deras tro på att de också klarar av uppgiften. Identifierar 
sig eleven inte med den som löser uppgiften gäller inte observationsinlärningen, 
påpekar Bandura (1997). På grund av detta poängterar också Skaalvik och Skaalvik 
(2015) att föräldrar och lärare bör vara vaksamma med att jämföra elever eller med att 
uppmärksamma andra elever som förebilder.   
 
Verbal övertygelse 
Bandura (1997) menar att om en elev möter hinder i ett ämne och en, för eleven, 
betydelsefull person, uttrycker tro på elevens förmåga kan det stimulera eleven att tro 
sig kunna klara uppgiften. Verbal övertygelse och uppmuntran kan stärka elevens 
självförtroende, förutsatt att komplimangerna är realistiska. Uppmuntran kan också göra 
så att eleven anstränger sig tillfälligt. Om uppmuntran leder till att eleverna anstränger 
sig och att de lyckas, kommer deras tro på sin egen förmåga att öka. Störst påverkan har 
verbal övertygelse på elever som tror att de på egen hand kan nå ett uppsatt mål. 
Skaalvik och Skaalvik (2015) hänvisar till Bandura (1986) som varnar för att 
uppmuntran inte har någon långvarig effekt på tron på den egna förmågan. Därför anser 
de att uppmuntran endast bör användas när eleverna verkligen har en möjlighet till att 
klara av något.   
 
Fysiska och psykiska reaktioner 
Om en elev har obehagliga erfarenheter från en viss situation eller ett ämne i skolan, kan 
detta ge upphov till emotionella och fysiologiska reaktioner som i sin tur påverkar 
elevernas förväntningar och tro på sin egen förmåga (Bandura 1997). Dessa tillstånd 
kan vara t.ex. hög puls, hjärtklappning eller kallsvettning. Bandura poängterar att 
reaktioner liknande dessa skickar signaler till eleven att den inte behärskar situationen. 
När eleven känner att den inte behärskar situationen reagerar många elever med att 
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tveka över förmåga och fokusera på hur de ska försvara sig, istället för att anstränga sig 
för att klara av uppgiften.  

4.1.1 Sammanfattningsvis 
För att använda teorin om tron på den egna förmågan i praktiken, menar Skaalvik & 
Skaalvik (2015) att läraren kan: 

• ”Anpassa undervisningen (innehåll, arbetsform och svårighetsgrad) efter elevernas 
förutsättningar och nuvarande nivå 

• Ge eleverna realistiska utmaningar 
• Hjälpa eleverna att sätta upp konkreta, kortsiktiga, individuella och realistiska mål 
• Ge eleverna möjlighet att själva se att de blir bättre 
• Ge eleverna träning i att anpassa sitt eget lärbeteende” (s.24) 

 
Skaalvik & Skaalvik anser att det viktigaste när teorin om den egna förmågan ska 
användas i praktiken är att anpassa undervisningen efter elevernas kunskapsnivå för att 
de ska känna hur det känns att lyckas i skolan. Skolan följer oftast en förutbestämd 
planering, vilket aldrig kan vara det bästa möjliga för den enskilda individen. Det mest 
optimala för de enskilda eleverna är om läraren anpassar innehållet i undervisningen i 
förväg. Anpassningen och nivån ska vara realistisk och fungera så att eleverna kan lösa 
uppgiften och övervinna utmaningen. Det är också av vikt att läraren förklarar att det är 
en naturlig del av lärprocessen att göra fel och att man kan lära sig av det. Att sätta upp 
konkreta och kortsiktiga mål är också något som stärker tron på den egna förmågan. 
Kortsiktiga mål fungerar bäst för eleverna, eftersom de kortsiktiga målen syns tydligare 
än de långsiktiga målen och framstegen blir då synliga för eleverna vilket i sin tur leder 
till att stärka elevernas tro på den egna förmågan. Om eleverna får öva på att anpassa 
sitt eget lärbeteende kan de utveckla färdigheter för att påverka sitt eget arbete. För att 
göra detta kan de träna på att sätta upp egna mål och bedöma vad som krävs för att 
uppnå dem, de kan lära sig att hitta relevant information, planera, observera och bedöma 
sin egen lärprocess.  

4.2 Medbestämmandeteorin 
I medbestämmandeteorin (eng. self-determination theory) fokuserar man inte enbart på 
om eleverna är motiverade till lärande, utan också på vilken sorts motivation eleverna 
har (Deci & Ryan 2000; Deci & Ryan 2009). Upphovsmännen till teorin, Deci och 
Ryan, beskriver inre och yttre motivation som allmänna klasser av motivation och att 
den yttre motivationen varierar. Skaalvik & Skaalvik (2015) sammanfattar Deci och 
Ryans definition av inre och yttre motivation. De beskriver inre motivation som ett 
självvalt beteende då en elev känner att arbetet är intressant, roligt och tillfredsställande. 
Det är aktiviteten som ger glädje och tillfredsställelse hos eleven och denne berörs inte 
av yttre faktorer som beröm eller belöning. Om en elev däremot utför en aktivitet för att 
undvika straff, för att få belöning eller strävar efter beröm, är detta yttre motivation. 



15 

Deci & Ryan menar att det är det egna intresset som är den viktigaste skillnaden mellan 
inre och yttre motivation.  

4.2.1 Inre motivation 
Det är när det uppstår en inre motivation hos eleven som resultaten blir bäst ur en 
lärsynvinkel (Deci & Ryan 2009; Skaalvik & Skaalvik 2015). För att kunna känna inre 
motivation beskriver Deci & Ryan att människan har tre medfödda psykologiska behov 
som måste uppfyllas. De tre behoven är: 

• en känsla av kompetens 
• autonomi  
• tillhörighet 

 
En känsla av kompetens 
En känsla av kompetens handlar om elevens egen förmåga, förväntningar på sin egen 
förmåga, sin syn på egna ämneskunskaper samt förväntningar att lyckas i ämnet. Detta 
är grunderna till om eleven känner sig kompetent i ämnet eller inte. Eleverna kommer 
att vara mer motiverade om de känner att de har kompetens i ämnet, än om de känner att 
de är okunniga och dåliga. 
 
Autonomi 
För att känslan av autonomi ska kunna uppnås, krävs det att eleverna känner att det de 
gör är frivilligt eller att de har ett val. Att ha inflytande och kunna påverka handlingar 
och beslut är kopplat till känslan av autonomi. Den känslan leder till att elever presterar 
bättre. 
 
Tillhörighet 
Behovet av att känna tillhörighet handlar om elevernas relationer. Om elever känner 
samhörighet med sin klass eller grupp, kommer de att bli mer motiverade till lärande. 
Tillit och trygghet är en viktig del i behovet av att känna tillhörighet (ibid). 
 

4.2.2 Yttre motivation 
Yttre motivation kommer inte ur elevens eget intresse för ämnet, utan från yttre motiv. 
Yttre motiv för lärandet kan vara belöningar, beröm eller undvikande av straff (Schunk, 
Pintrish och Meece 2008; Deci & Ryan 2009). Deci & Ryan skiljer mellan en 
kontrollerad och autonom yttre motivation.  
 
Kontrollerad yttre motivation 
En kontrollerad yttre motivation innebär exempelvis att eleven känner att den inte har 
något val och är tvingad att utföra en bestämd handling (Gagné & Deci 2005). Det finns 
olika faktorer som kan påverka kontrollerad yttre motivation, en elev kan bli påverkad 
om den känner en press att lyckas i skolan. Denna känsla har eleven värderat själv 
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utifrån kriterier som skola och föräldrar ställt upp. Den mest extrema formen av 
kontrollerad yttre motivation är när en elev arbetar för att undvika straff eller för att få 
en belöning. Läraren, som har makten att utföra straff eller belöning, kontrollerar då 
elevens arbete. (Deci & Ryan 2009). 
 
Autonom yttre motivation 
En autonom yttre motivation innebär t.ex. att en elev har tagit till sig skolans 
värderingar och synen på att det är viktigt att lära sig, men eleven arbetar för att 
skolämnena har ett värde och anstränger sig inte för att klara sig bra. Skaalvik & 
Skaalvik (2015) tar upp ett exempel med en man som känner autonom yttre motivation. 
Mannen städar och torkar sitt golv varje vecka. Det är ingen som kontrollerar hans 
städning, ingen som talar om för honom att han ska städa och det är ingen som ger 
honom belöning för det. Mannen har alltså ingen kontrollerad yttre motivation och inte 
någon inre motivation för att städa. Han städar för att han ser ett värde i att hålla sitt 
hem rent, trots att han inte finner någon glädje i aktiviteten. Detta kallar Deci & Ryan 
för autonom yttre motivation. (Deci och Ryan 2005; Skaalvik & Skaalvik 2015). 
 
Autonomi är särskilt viktigt i medbestämmandeteorin. En lärare som arbetar 
autonomistödjande kännetecknas enligt Skaalvik & Skaalvik (2015) av att hon eller han 
ger goda förklaringar till valen som görs och att eleverna får valmöjligheter när det är 
möjligt. Om elevernas frågor, synpunkter, upplevelser och önskemål blir lyssnade till 
och tas på allvar är det också autonomistödjande. Eleverna ska också få så få direktiv 
som möjligt och uppmuntras till att ta egna initiativ i undervisningen. Om lärare 
uppmuntrar till en autonomistödjande undervisning främjar det en autonom motivation 
hos eleverna, alltså att eleverna inser värdet i att arbeta med de olika skolämnena.  

4.2.3 Sammanfattningsvis 
För att använda medbestämmandeteorin i praktiken menar Skaalvik & Skaalvik (2015) 
att läraren kan: 

• ”Ge eleverna valmöjligheter när det är möjligt. 
• Ge eleverna möjligheter att lyckas (känsla av kompetens) genom individuell 

undervisning. 
• Bemöt eleverna med omsorg och respekt. 
• Motivera noggrant dina val du gör som lärare 
• Ta elevernas frågor, upplevelser och önskemål på allvar. 
• Uppmuntra eleverna att ta egna initiativ.” (s. 65) 

 
För att elever ska känna en inre motivation måste de känna att de är kompetenta och att 
de kan lyckas. Det är också viktigt att eleverna får känna att de har ett inflytande över 
undervisningen och sitt lärande. Därför blir de centrala rekommendationerna att 
eleverna ska känna att deras åsikter och initiativ välkomnas och tas på allvar och att 
eleverna ska få valmöjligheter. Lärarna ska också kunna motivera sina val av 
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arbetsuppgifter till eleverna. Slutligen handlar medbestämmandeteorin också om att 
eleverna ska känna en tillhörighet där betydelsen av omsorg och respekt är betonad. En 
autonomistödjande lärare förstärker elevernas intresse, till skillnad mot en kontrollerad 
lärare som kan verka hämmande på elevernas intresse (Deci & Ryan, 2009). 
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5 Metod 
Här beskrivs vilka datainsamlingsmetoder jag har använt liksom urvalet av deltagare, 
samt hur jag genomförde observationer, intervjuer och enkäter. Därefter redovisar jag 
också de forskningsetiska principer som gäller för studien.  

5.1 Deltagare – Urval 
Jag blev tipsad om tre lärare som arbetar med matematikundervisning på ett 
motiverande sätt. Lärarna arbetar på olika skolor i samma kommun. Dessa lärare blev 
kontaktade via telefon och fick frågan om de kunde tänkas medverka i min studie. 
Inledningsvis berättade jag kort om vad min studie skulle handla om och att deras 
medverkan skulle gälla intervjuer, observationer samt att enkäter skulle delas ut till 
deras elever.  
 
Lärarnas namn är i denna studie utbytta till fiktiva namn. Inger arbetar i årskurs tre och 
hennes klass kommer att kallas för klass A. Anna arbetar i årskurs två och hennes klass 
kommer att kallas för klass B. Eva arbetar i årskurs två och hennes klass kommer att 
kallas för klass C.  
 
Totalt har 50 elever deltagit i studien med ett bortfall av fem frånvarande elever vid 
enkätundersökningen. Studien utfördes i årskurserna två och tre och jag har aktivt valt 
att inte inkludera elever som går i årskurs 1. Detta eftersom som Skaalvik & Skaalvik 
(2015) menar, att elevers motivation tenderar att minska med åren, och då blir det 
intressant att se hur lärarna arbetar med matematik och motivation när eleverna inte är 
nybörjare till ämnet.  

5.2 Datainsamlingsmetoder 
Denna studie är både kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ forskning syftar till att få 
förståelse för fenomenets egenskaper eller karaktär genom analys av intervjuer eller 
observationer (Widerberg, 2002). Eftersom syftet med studien är att få en förståelse för 
hur lärare arbetar med motiverande matematikundervisning valdes en kvalitativ ansats 
genom att intervjua lärare och observera matematikundervisning. Studien kan också till 
viss del ses som kvantitativ då det genomfördes en enkätundersökning med eleverna 
(Denscombe, 2009). Dessa metoder valdes för att få en så bred kunskap som möjligt 
inom motiverande undervisning i matematik, från hur lärarna arbetar till hur det 
fungerar i praktiken och vad eleverna faktiskt tycker om undervisningen. Det ovan 
beskrivna tillvägagångssättet kallas ofta metodologisk triangulering som innebär att 
undersökningen utförs genom olika metoder för att få bättre kännedom om det som 
undersöks. Idén med triangulering är att forskaren kan betrakta något ur mer än en 
synvinkel. Det ger en ökad träffsäkerhet, fullständigare bild av data och fynden blir mer 
fullständiga. Triangulering är användbart för att komplettera information från andra 
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källor. De metoder som använts är klassrumsobservationer, intervjuer med lärare och 
enkätundersökning med elever. Med metodkombinationen ges möjligheten att 
kontrollera resultaten från en metod med resultaten från en annan metod, vilket ger en 
mer fullständig bild av undersökningen (Denscombe 2009).  
 
Klassrumsobservationer 
Under en skolvecka observerades matematiklektioner vid totalt tre tillfällen per klass. 
Lektionerna varierade mellan hel- och halvklass men ägde mestadels rum i helklass. För 
att ge en rättvis helhetsbild och öka studiens tillförlitlighet ägde observationerna rum 
under olika veckodagar, vid varierande tidpunkter under dagen (Denscombe, 2009).  
Ett observationsschema upprättades med rubriker som jag antecknade under (se bilaga 
2). Ett observationsschema gör det möjligt att vara uppmärksam på aktiviteter som 
upprepar sig samt att registrera data på ett grundligt och systematiskt sätt. Fördelar med 
ett observationsschema är att känslor elimineras, till skillnad från t.ex. en intervju, och 
observatören får ett mer objektivt synsätt.   
 
Enkäter 
Enkätfrågorna (se bilaga 3) var medvetet utformade för att vara korta och koncisa, detta 
för att minska utrymme för vagheter och brist på precision (Denscombe, 2009). Det 
fanns fyra svarsalternativ för eleverna att välja mellan. Svarsalternativen kompletteras 
med smileys, som enligt Socialstyrelsen studie (2015) är passande för yngre barn.  
Ordvalen i frågorna är anpassade efter målgruppen så att de innehåller ord som är 
bekanta för eleverna. Frågorna är fasta, utom den sista frågan som är öppen 
(Denscombe, 2009). 
 
Intervju 
I intervju som metod behövs endast enkel utrustning och intervjun kan ge djupgående 
och detaljerade data. Andra fördelar med denna metod är att informanterna kan utveckla 
sina åsikter och idéer. Det ger en flexibilitet både för den som blir intervjuad som för 
den som intervjuar. När en studie handlar om deltagares erfarenheter, uppfattningar, 
känslor och åsikter, är det lämpligt att använda sig av intervjuer i form av 
datainsamling. I denna studie användes en semistrukturerad intervju (se bilaga 1). En 
semistrukturerad intervju innebär att det finns en färdig lista med frågor och ämnen att 
ställa till respondenten, men genom att anpassa frågorna efter svaren kan frågorna 
modifieras och utvecklas. Detta bidrar till att de tre intervjuerna inte blir identiska med 
varandra (Denscombe, 2009). Intervjufrågorna är egenkonstruerade och grundar sig på 
forskning om motivation och lärande, motivationsteorier: medbestämmande teorin 
(Self-determination theory) och teorin om tron på den egna förmågan (self-
efficacy)(Deci & Ryan 2000; Deci & Ryan 2009; Skaalvik & Skaalvik, 2015), lärares 
arbetssätt och vilka metoder läraren använder i sin undervisning (Lindström & Pennlert, 
2012). 
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5.3 Genomförande 
Klassrumsobservationer 
Inledningsvis presenterade jag mig för klassen och berättade varför jag var där. Jag 
förklarade att jag inte kunde hjälpa dem med frågor på lektionen utan att jag endast var 
där för att se hur de och läraren arbetade med sina matematiklektioner. Vid 
observationerna försökte jag i största möjliga mån undvika att störa den naturliga miljön 
i klassrummet och satt längst bak i klassrummet (Denscombe, 2009). 
 
Sammanlagt 9 observationer genomfördes, tre hos varje lärare. Observationsprotokollet 
(se bilaga 2) upprättades med rubriker som genomgång, arbete och avslutning. Till 
dessa rubriker antecknades tidsåtgången, hur och vad eleverna arbetade med och vilken 
typ av metod som läraren använde, med de metoder som Lindström och Pennlert (2009) 
tar upp. Det observerades även om eleverna hade styrt eller valbart arbete. När lektionen 
var slut antecknades hur klassrummets fysiska miljö såg ut.  
 
Enkäter 
När de tre observationerna var genomförda i respektive klass delades enkäter ut till 
eleverna för att ta reda på vad eleverna själva anser om undervisningen i matematik. 
Påståendena till enkäten förklarades samt hur eleverna skulle svara på enkäten, innan 
den delades ut. Hjälp erbjöds om det var något de inte förstod.  
 
Intervju 
När observationerna och enkätundersökningarna var genomförda intervjuades läraren. 
Intervjun genomfördes i klassrummet när eleverna gått på rast. Lärarna hade inte fått 
frågorna i förväg och intervjun pågick i ungefär 40-50 minuter. Jag var flexibel gällande 
frågorna och ämnenas ordningsföljd och respondenten fick tala utförligt och utveckla 
sina idéer och synpunkter (Denscombe, 2009). Intervjuerna spelades in med min 
mobiltelefon för att sedan transkriberas.  

5.4 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren informera de berörda om forskningens 
syfte och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Lärarna fick initialt information 
om att deras deltagande var frivilligt och att de alltid, när som helst, hade rätt att avbryta 
sitt deltagande. Till eleverna berättade jag att jag nu gjorde min sista stora arbetsuppgift 
på lärarutbildningen och att i den ingick det att ta reda på vad de ansåg om ämnet 
matematik och sin matematikundervisning.  
 
Enligt samtyckeskravet ska deltagarna själva ha rätt att bestämma över sin medverkan. 
Är deltagarna under 15 år och forskningen av känslig karaktär eller etiskt känslig, bör 
samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Jag anser att min enkätundersökning om 
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elevernas inställning till matematik, inte var etiskt känslig och därför kontaktades inte 
vårdnadshavare. Vetenskapsrådet (2002, s. 12) beskriver begreppen etiskt känsligt som: 
  

”Vad som anses vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till 
samhälle och från en tid till en annan. Utgångspunkten bör vara vad man kan anta 
att de berörda (således ej forskaren) och deras efterlevande kan uppfatta som 
obehagligt eller kränkande. I tveksamma fall beträffande vad som skall omfattas 
av tystnadsplikt rekommenderas samråd med kolleger eller med Ämnesrådets 
etikkommitté”  
 

Vetenskapsrådet (2002) menar att personer som ingår i undersökningen ska få största 
möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte kunna ta del av deras personuppgifter. 
Forskaren ska inte heller publicera personuppgifter i sin forskning. Det är viktigt att 
forskaren vidtar åtgärder för att försvåra att utomstående kan identifiera individer eller 
grupper i den färdiga forskningstexten. (Vetenskapsrådet, 2002). Därför är uppgifterna 
om lärarna, skolorna och eleverna anonyma och inget kommer att nämnas vid namn.  
 
Slutligen beskriver Vetenskapsrådet (2002) nyttjandekravet som att uppgifterna som 
samlas in endast får användas för forskningsändamål. Materialet som jag har samlat in 
kommer endast att användas till mitt examensarbete. 
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6 Resultat 
I resultatet redovisas lärarnas intervjusvar avseende den fysiska miljön, hur lärarna 
anser att motiverande matematikundervisning ser ut och hur lärarna planerar och 
genomför motiverande matematiklektioner. Intervjusvaren är kopplade till vad jag 
observerade under matematiklektionerna hos respektive lärare. Avslutningsvis redovisas 
enkäten med elevernas syn på ämnet matematik, deras uppfattning om 
matematiklektionerna samt vilket arbetssätt de anser är roligast i ämnet.  

6.1 Fysisk miljö 
Lärarnas intervjusvar angående den fysiska miljön redovisas enskilt med inslag från 
mina observationer i klassen. Lärarnas ordningsföljd är Inger följt av Anna och slutligen 
Eva.  

6.1.1 Inger i årskurs 3 
I klassrummet hos Inger har eleverna varsitt arbetsbord, utan bänklock. Bänkarna är 
placerade i par i klassrummet. Alla bänkar är vända mot whiteboardtavlan och 
smartboardtavlan som är längst fram i klassrummet. Ovanför tavlorna hänger alfabetet 
med bilder till. Eleverna förvarar sitt material i personliga lådor, som finns i 
klassrummets mitt. Längst bak i klassrummet finns en soffa och ett arbetsbord för 
pararbete. Det finns också en öppen bokhylla med matematikmaterial. Bokhyllan har 
inga skåpdörrar och är i elevhöjd på hjul. Klassrummet har gardiner och ljuddämpande 
väggar. Längs med ena väggen längst bak i klassrummet finns det material som t.ex. 
vattenfärger, penslar, färgpennor, linjaler och det finns även tillgång till vatten och 
diskho.  
 
Inger förklarar att hon tycker att det är viktigt att det i den fysiska klassrumsmiljön finns 
tillgång till laborativt material, men även tillgång till spel, tangram och pussel m.m. Det 
är betydelsefullt att materialet är öppet och inbjudande för eleverna. Ibland byts material 
ut och när eleverna själva upptäcker det, kan motivation skapas. Hon menar att det är 
motivationshöjande om det finns saker tillgängliga för eleverna och att de ligger 
framme. 
 
En smartboard underlättar för samtal i matematik och den också är motivationshöjande 
för eleverna. Dels blir tavlan synlig för alla och man kan också göra väldigt mycket med 
en smartboard. Hon beskriver hur hon kan gömma siffror och göra det färgglatt med 
smartboarden – ”små saker som man själv kan tycka är löjligt, men som eleverna tycker 
är jättekul”.  
 
Även själva klassrumsklimatet är motiverade för lärande i matematik. Det är viktigt att 
eleverna får komma med förslag och känna sig lyssnade på. Om eleverna får vara med 
och tänka, tycka och prata matematik kan de bli mer motiverade. Känner eleverna en 
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känsla av tillhörighet och inte är rädda för att lyfta sina tankar och idéer, kan ett bra 
klassrumsklimat kan skapas, enligt Inger. 

6.1.2 Anna i årskurs 2 
Hos Anna finns en smartboard samt en whiteboardtavla längst fram i klassrummet. 
Klassrummet är möblerat med mindre rektangulära bord som är placerade i par och 
bildar större bordsgrupper. Tre av bordsgrupperna bildar en kvadrat där det sitter fyra 
elever vid varje bordsgrupp. En bordsgrupp bildar en rektangel där det sitter sex elever. 
Borden har inga bänklock och eleverna har personliga lådor längst bak i klassrummet 
där de förvarar sina arbeten och böcker. Alfabetet hänger på väggen ovanför dörren till 
klassrummet och det finns synliga engelska ord på vissa av sakerna i klassrummet, t.ex. 
står det ”door” på dörren och på elevernas egengjorda stora världskarta står det ”map”. 
Det finns också en soffa och en saccosäck längst bak i klassrummet, samt två mindre 
arbetsbord för pararbete. Böcker och spel finns tillgängliga för eleverna i klassrummet 
ovanför soffan. Matematikmaterial finns i olåsta skåp i klassrummet. Här och var 
hänger elevernas alster på väggarna. Det finns också gardiner i fönstret.  
 
Anna anser att den fysiska miljön är viktig. Hon tror att den fysiska miljön påverkar 
eleverna och lärandet mer än vad man tror. Vissa elever kanske påverkas mer än andra 
också. Det är mycket som innefattar den fysiska miljön, allt från gruppstorleken, 
rummets utformning, tillgång till grupprum samt hur man placerar både bord och elever. 
En genomtänkt fysisk arbetsmiljö kan nyttjas vid lärande och möjliggöra 
kommunikation mellan eleverna, likväl som vid individuellt arbete. Det är också viktigt 
att det finns ett varierande material som är tillgängligt och synligt för eleverna, eleverna 
ska enkelt kunna ta fram vad de behöver.  
 
För att skapa en motiverande klassrumsmiljö tror Anna att mycket handlar om individen 
i miljön. Ett tillåtande klassrumsklimat är a och o, poängterar hon. Material kan man 
naturligtvis fylla på och byta ut, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är ”att inte 
fastna i rätt och fel-tänket”.  Eleverna ska våga säga fel, göra fel och våga prova sig 
fram. Hennes egen lärarroll är också vara viktig. Hon för över sina värderingar om 
matematik till eleverna. ”Att vara lite löjlig, skoja till det, dumma sig och göra fel 
ibland” kan också skapa en motiverande miljö, enligt Anna. 

6.1.3 Eva i årskurs 2 
I klassrummet hos Eva står sex av arbetsbänkarna mot rummets väggar. Arbetsbänkarna 
har inga bänklock. Vid dessa bord sitter eleverna i par och arbetar. Det finns två bord till 
i klassrummet som är av större format och som är placerade närmare mitten av rummet. 
Vid ett av dessa bord sitter det tre elever och vid det andra bordet sitter det två elever. 
Intill några av borden finns lådor där eleverna förvarar sina arbetsböcker och dylikt. 
Längst bak i klassrummets mitt står två byråer, där de andra eleverna har sina personliga 
lådor för förvaring av arbetsböcker m.m. På denna byrå finns tillgång till saxar, böcker 
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och tejp. Framför smartboardtavlan och whiteboardtavlan, som är längst fram i 
klassrummet, bildas en tom yta där klassen brukar ha samling i en ring. Varje elev har 
ett laminerat underlägg i A3 format på sin arbetsplats. På underlägget finns 
hundrablock, alfabetet med utmärkta vokaler, de olika räknesätten förklarade, en tallinje 
från 0 till 20, samt tiokamraterna i block. Varje elev har även varsitt gult, grönt och rött 
kort vid sina arbetsplatser. Längs med en av väggarna längst bak i klassrummet finns 
det skåp med matematikmaterial tillgängliga för eleverna. Många av elevernas alster 
hänger på väggarna runt om i klassrummet. Längst bak i klassrummet finns det material 
som t.ex. vattenfärger, penslar och färgpennor. Det finns även tillgång till diskho, 
vatten, spis och diskmaskin. I klassrummet hänger gardiner i fönstren till höger och 
mörkläggande rullgardiner i fönstren till vänster i klassrummet. 
 
På frågan om hur hon skapar en motiverad klassrumsmiljö så svarar Eva att hon alltid 
har tänkt att hon vill ha en matematikhörna med bilder samt en engelskahörna, men att 
hon nu inte har möjlighet till det. Därför kom idén om ett underlägg som eleverna kan 
ha på sina arbetsplatser, där tiokamrater, hundraruta, tallinjena med mera är synligt. 
”Istället för att ha något på väggen får eleverna ha det på sin bänk och det blir synligt 
för dem hela tiden.” Även om eleverna inte använder tallinjen så ofta så finns den där 
hela tiden och till slut kanske det fastnar i huvudet i alla fall. ”Jag tror på det visuella.  
Samtidigt som det inte får bli för plottrigt” säger hon. Att elevernas alster hänger på 
väggarna är motiverande. Det är betydelsefullt att eleverna förstår att någon ska ta del 
av deras arbeten. Det viktigaste ändå är ett tillåtande klassrumsklimat. Hon anser att 
eleverna måste känna att de vågar gissa, prata och samtala matematik. Eva poängterar 
att detta ”är inget som kommer gratis, det måste man jobba på”. Elevernas felaktiga svar 
försöker hon vända till något positivt och lyfta till något intressant. 

6.2 Motiverande matematikundervisning 
Lärarnas intervjusvar angående motiverande matematikundervisning redovisas enskilt 
med inslag från mina observationer i klassen. Lärarnas ordningsföljd är Inger följt av 
Anna och slutligen Eva.  

6.2.1 Inger i årskurs 3 
Inger vill att eleverna ska förstå att matematik inte bara har ett rätt svar, utan att man 
kan se det på olika sätt. ”Jag vill visa eleverna att det går att knyta an matematiken till 
verkligheten och att matematik inte är något som bara finns i matematikboken. Det 
finns i matematikboken för att man använder det någonstans”.  
 
Läraren tror att eleverna blir mer motiverade om de förstår vad de gör. Eleverna tycker 
alltid att spel är roligt och när det kommer till datorer, säger Inger, ”då orkar eleverna 
hur mycket som helst”. Hon fortsätter, ”elever som kanske bara orkar en halvtimme i 
vanliga fall orkar jobba en hel timme om de får använda datorn”. Därför används 
datorer växelvis i undervisningen. Halva lektionen får halva klassen arbeta med 
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arbetsblad och andra halvan av klassen får arbeta med datorer, för att sedan byta när 
halva lektionen har gått. På så sätt orkar de mer, menar hon.  
 
För att få motiverade elever ska ”eleverna ska veta varför de är där, hur de ska göra och 
vad de ska göra”. Eleverna ska ha en chans att påverka undervisningen och deras eget 
lärande ska bli synligt. Inger brukar förklara för eleverna vilka kunskapskraven i årskurs 
tre är, för att de ska förstå lärandetrappan och göra dem medvetna om vad nästa steg är. 
De ska känna att de lär sig saker. Alla elever får utmanande uppgifter på sin nivå. Hon 
poängterar att de elever som arbetar snabbt inte får ta fram ritboken eller spela spel, utan 
då får de en ny uppgift som är mer utmanande.  
 
Att eleverna får känna att ”de blir lyssnade på och får vara med och tycka och tänka”, 
kan vara motiverande och att lyssna på varandra och att prata matematik skapar en bra 
miljö. De har en regel i klassrummet som innebär att eleverna får prata med varandra 
under lektionstid, så länge de pratar om ämnet de arbetar med. Det skapar en känsla av 
tillhörighet om eleverna får vara med och lyfta sina tankar och idéer och att de blir 
lyssnade till.  
 
För att göra elevernas lärande synligt brukar hon exempelvis säga till dem när hon 
hjälper dem: ”Nu visar du att du kan addition, då är det dags för dig att börja med 
subtraktion”. Vid utvecklingssamtalen gör hon också elevernas lärande synligt genom 
att gå tillbaka och visa dem vad de tyckte var svårt tidigare, som de nu har lärt sig. 

6.2.2 Anna i årskurs 2 
När jag frågar Anna hur hon arbetar för att eleverna ska känna en lust att lära och vara 
motiverade till matematik, svarar hon att hon tror att mycket hänger på henne som lärare 
och hennes förhållningssätt till ämnet. Om hon har ett positivt förhållningssätt och visar 
att detta är spännande genom lite dramatik, samt genom att ge eleverna utmaningar som 
de aldrig trodde att de skulle klara av, kan lust skapas. Anna berättar att hon gav klassen 
ett problem som handlade om näsapor. De hade tidigare pratat om näsapor som ett 
utrotningshotat djur på en lektion och även på en lektion om världsdelar. Uppgiften var 
att eleverna fick veta att dessa näsapor satt på en gren. På grenen kunde man bara se ett 
antal händer och fötter, 98 stycken. Frågan var, hur många näsapor kan sitta på grenen? 
Anna gav eleverna stora blad som de fick rita på och även laborativt material att 
använda. ”När kreativiteten och fantasin får flöda, då ger man en dimension till ett 
matteproblem, inte bara text på ett papper… det är någonting mer”, säger hon.  
 
På frågan hur hon ger bedömningen vidare till eleven svarar hon att hon gör det 
muntligt under lektionerna, när det ibland finns tid, men också under 
utvecklingssamtalen. ”Det är ju det bästa att de får se sin egen progression.”, säger 
Anna. 
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Hon försöker använda sig av en varierad matematikundervisning. Laborativt material, 
matematikboken, matematikspel, arbetsblad och problemlösning används i 
matematikundervisningen. Hon har förklarat för eleverna varför de ska använda 
laborativt material. ”Kan de använda konkret material blir det lättare att koppla det till 
fakta”, säger hon. Tanketavlor (se McIntosh 2008) ingår också i undervisningen. 
Tanketavlorna är indelade i tre delar, där eleverna ska redovisa sina lösningar dels med 
laborativt material som de får rita av, dels med uträkning av siffror, samt att de ska 
skriva en räknehändelse.  
 
Med en avslappnad inställning till matematik, kan elever bli motiverade. Det är viktigt 
att eleverna känner att de vågar säga och göra fel och att de vågar prova sig fram i 
matematiken. Anna utbrister: ”Matte är kul! Man kan utforska, man kan komma fram 
till olika saker och… ja, det är det man vill föra över på dem också. Att de känner att det 
är lustfyllt!”. Material kan också bidra till motivation, även om materialet är gammalt 
betyder det inte att det inte behöver vara roligt att använda. 
 
Det är viktigt att eleverna kan känna att det är okej att göra fel och att de kan lära av 
varandra. Hon gillar inte tanken på att hindra eleverna att ta hjälp av sina klasskompisar. 
”Det är bättre att lära eleverna att ta hjälp av sina kompisar genom att ställa rätt frågor, 
som t.ex. ’hur ska vi lösa det här?’”.  
 
På frågan vad ett motiverande arbetssätt innebär, svarar Anna att hon vill få eleverna att 
äga sitt eget lärande. ”När de jobbar med egen måluppfyllelse, det är ju det bästa passen 
i veckan”, säger hon. När eleverna själva har fått ha inflytande över hur och vad de 
behöver träna på så vet alla vad de ska göra och blir då självgående. Eleverna ska förstå 
att det är för deras skull som de är i skolan och lär sig, inte för någon annans skull. De 
ska också förstå vad det är de ska lära sig och vad som är nästa steg i lärandet. ”Alla 
elever ska känna att de blir utmanade och detta är nästan det svåraste”, säger Anna.  

6.2.3 Eva i årskurs 2 
På frågan vad ett motiverande arbetssätt innebär för Eva, svarar hon att det är när eleven 
känner sig motiverad för sin egen skull och är sugen på att lära sig. Eleverna ska känna 
att de är där för sin egen skull, inte för hennes. När jag frågar henne hur hon gör för att 
försöka få eleverna att känna så svarar hon att hon inte vill ge eleverna en känsla av att 
de blir bedömda. Hon ritar inte stjärnor i arbetsböckerna, klipper inga sidor i 
matematikboken och skriver inte om de gjort rätt eller fel. Istället kan hon låta två elever 
jämföra med varandra och se vilka svar de kommit fram till.  
 
I klassen vill Eva ha arbetsro, vilket innebär att eleverna ska arbeta under tystnad. Hon 
brukar slå på en skiva med lugn musik som eleverna får lyssna till när de arbetar. 
Eleverna går in i ett lugn när de får höra musiken för att de vet att musiken innebär 
arbetsro och tillslut lär sig hjärnan att koppla av, när musiken slås på.  
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Om eleverna ser sin progression i något som de tränar på och ser att de blir bättre, så är 
det motiverande. Eva brukar låta eleverna räkna på tid. Eleverna får själva sätta upp ett 
mål för hur lång tid de tror att det kommer ta att räkna ett visst antal 
huvudräkningsuppgifter, sedan räknar de en gång till för att se om de får bättre resultat. 
Eva kontrollerar inte elevernas tid utan det är endast eleverna själva som vet vad de har 
för tid. Eleverna tränar och blir bättre och de tycker att det är en skön känsla när de ser 
att de blir bättre andra gången. ”Av någon anledning så tycker de det där är jätteroligt, 
kanske för att de själva får känna att de blir bättre”, säger hon.  
 
Eleverna har börjat arbeta med något som kallas för fingerfemman. Fingerfemman har 
fem olika arbetssätt som går ut på: att läsa uppgiften och förstå frågan, rita enkelt till en 
mening i taget, skriva på matematik språk, samt att ta reda på om svaret är rimligt och 
reflektera över detta. Eleverna fick prova de fem olika arbetssätten och se vad de hade 
svårast med. När eleverna själva sett vad de hade svårast med ska de öva på sådana 
uppgifter. Detta kan vara ett bra sätt för eleverna att känna sig säkrare på det de tränar. 
När eleverna själva har sett vad de har svårt för och det inte är läraren som har sagt åt 
dem vad de ska göra, så är det motiverande.  
 
Innehållsmässigt är elevnära undervisning motiverande. T.ex. så innehåller 
matematikboken bland annat fotbollsturneringar, säger hon. Ett roligt innehåll kan vara 
allt från att eleverna får arbeta med matematikspel, till att läraren börjar lektionerna med 
en lek av något slag. ”Det är viktigt att eleverna får upptäcka nya saker och det gör de 
främst på de laborativa lektionerna”, vilket de har en gång i veckan. Där får eleverna 
experimentera lite mer. Utan de laborativa lektionerna, hade undervisningen varit tråkig. 
Det går inte går att endast använda sig av matematikboken. Laborativa inslag måste 
finnas i undervisningen, eleverna måste få öva på öga-hand koordinationen. ”Olika 
elever kan blomstra under olika typer av lektioner”, säger Eva. Olika elever lär sig på 
olika sätt, en del genom att läsa, andra genom att känna och andra genom att tävla.  
 
Att variera arbetsformerna är viktigt. Därför försöker hon att inte arbeta med en och 
samma sak under en lektion utan försöker att variera arbetssätten. Det är samtalet kring 
matematiken som är viktigast, både i genomgångar, i helklass och att eleverna ibland får 
prata två och två. Eleverna ska känna att de kan gissa, prata och samtala matematik”, 
säger Eva. 

6.3 Hur planerar och genomför lärare motiverande 
matematiklektioner 

Lärarnas intervjusvar angående hur de planerar sin matematikundervisning redovisas 
enskilt med inslag från mina observationer i klassen. Lärarnas ordningsföljd är Inger 
följt av Anna och slutligen Eva.  
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6.3.1 Inger i årskurs 3 
På frågan hur Inger planerar sin matematikundervisning svarar hon att hon planerar efter 
läroplanen, matematikboken och diagnoser. ”Matematikboken används som ryggrad”, 
säger hon. Matematikbokens upplägg följs och ibland stryks vissa kapitel som annat 
material eller böcker tar upp bättre. Ytterligare uppgifter kan läggas till i vissa avsnitt i 
matematikboken, som spel eller att eleverna får träna på datorn istället. Under en av 
mina tre observationer hos Inger delade hon in klassen i två delar, ena halvan fick arbeta 
med skolplus på dator och den andra halvan fick arbeta med ett arbetsblad. Efter halva 
tiden bytte eleverna med varandra. 
 
Användandet av laborativt material förekommer främst i årskurs ett och i två för att 
”eleverna behöver hjälp i tanken”. Hon anser att om laborativa material hjälper till att 
skapa förståelse, är det motiverande. Det konkreta materialet behövs däremot inte lika 
mycket i årskurs tre. I trean börjar de flesta elever att komma ifrån det konkreta till att 
börja tänka mer automatiserat. Materialet finns där för eleverna att hämta om de känner 
att de behöver hjälp i tanken, och en del använder det. Detta blev synligt under en av 
mina observationer hos Inger, då eleverna arbetade med arbetsblad om digital och 
analog tid. Läraren hade tagit fram laborativt material i form av klockor som hjälpmedel 
till eleverna. Klockorna placerade hon längst fram i klassrummet under 
whiteboardtavlan och tre av eleverna gick och hämtade varsin klocka.  
 
När det gäller att tillgodose alla elevers behov med nivåanpassning delar Inger ibland 
först ut samma arbetsuppgifter till alla elever, för att sedan dela ut olika arbetsuppgifter 
som är nivåanpassade. Detta menar hon, reagerar inte eleverna på. Detta blev tydligt 
under mina observationer. Först fick eleverna samma arbetsblad och när de var färdiga 
med det fick de ett nytt med sitt namn på. Detta arbetsblad var nivåanpassat. Ingen elev 
reagerade på detta vad jag kunde se. 
 
Andra gånger delas olika arbetsblad ut, två som är enkla och två som är svåra, detta för 
att inte alla duktiga ska få ett speciellt papper. Ibland får exempelvis fyra elever arbeta i 
matematikboken och de andra eleverna får arbeta med ett arbetsblad. Detta sätt gör det 
mindre stressigt för henne då inte alla stöter på samma problem samtidigt. Då finns det 
faktiskt en chans att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. Det frigör tid på detta sätt. 
Inger vill undvika att säga alla ska öppna sidan 57 i matteboken, ”för då blir det 
stressigt”, säger hon.   
 
Eleverna får olika lång tid på sig att arbeta med en uppgift. Det beror på vad de arbetar 
med. När eleverna arbetar med matematikproblem i grupp eller parvis, så brukar 
eleverna få ca en timmes arbetstid. Hon anser att eleverna måste få den tid de behöver. 
Ibland kan sätts en tid för att se om eleverna klarar av en uppgift eller inte under den 
utsatta tiden. Under mina observationer fick eleverna arbeta i 30 eller 40 minuter efter 
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läraren haft en genomgång på 20 minuter. Under genomgången var eleverna delaktiga 
och fick lyfta fram sina tankar, idéer eller gissningar.  
   
Inger utvärderar elevernas lärande på olika sätt. Ibland sker bedömningen formativt, 
genom att exempelvis eleverna får en fråga som de ska svara på en lapp och ge till 
henne innan de går på rast. Denna utvärdering såg jag under en observation hos läraren, 
då eleverna fick viska i Ingers öra vad den digitala tiden var just då, innan de gick på 
rast. Den summativa bedömningen genomförs genom diagnoser varje termin.  
 
Bedömningen återkopplas till eleverna genom att exempelvis ta fram något som eleven 
arbetat med och som den haft svårt för, och nu visa vad den faktiskt kan.  
 
En gång i veckan arbetar eleverna med något som de kallar för måltimme. Då får 
eleverna arbeta med något som de under utvecklingssamtalet har kommit överens om att 
eleven behöver arbeta mer med. Inger har sedan gjort i ordning individuellt material för 
elevernas måltimme. ”Det är tidskrävande arbete pga. individanpassningen, men 
samtidigt så kan det vara flera elever som behöver träna på samma sak och då behöver 
det inte bli så jobbigt”, menar läraren. 
 
Det är svårt att lära ut en lust att lära i matematik. En del barn har redan bestämt sig 
väldigt tidigt för att de inte gillar matematik, säger Inger. ”Matematik är ett ämne där 
många kan säga att matematik är svårt, eller jag gillar inte matematik. Det finns mycket 
tyckande kring matematik”, säger hon. Många tror att man måste vara smart för att 
kunna matematik och kan man inte matematik är man inte smart, och är man inte smart 
är det inte roligt. Många tror att de ska lösa uppgifter snabbt för att vara duktiga. Hon 
har försökt prata om detta med klassen, att det inte behöver betyda att man är duktig 
bara för att man är snabb. Inger påpekar att målet är att eleverna ska lära sig något, inte 
att lösa uppgifterna fort. Under ett observationstillfälle så säger Inger till klassen under 
tiden hon delar ut arbetsblad, att hon inte vill att eleverna ska stressa utan ta den tid de 
behöver. Då uttrycker en elev med ett leende på läpparna, att när läraren säger på det 
viset blir eleven stressad och vill hinna klart snabbt. Ett fåtal andra elever håller då med 
sin klasskamrat.  
 
När jag frågar om hon har kunnat ändra en elevs tankar kring matematik till något 
positivt, blir svaret att det har hänt flera gånger. T.ex. En elev som slängde 
matematikboken i pappersinsamlingen, men som ändrade inställningen genom att hon 
gjorde det tydligt för eleven vad den har lärt sig på ett halvår. ”När eleverna börjar 
förstå, då förändras det”, säger Inger. 
 
Vid problemlösning är det ibland de elever som har det lite svårare med matematik, som 
löser uppgiften först. Inger tror att det beror på att de eleverna kan lösa sådana uppgifter 
för att de får rita eller använda konkret material. Matematikboken kan ibland vara 
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blockerande för en del elever, men får de en uppgift som de ska lösa på annat sätt blir 
det enklare för dem. Hon tycker att det är intressant hur det för en del elever kan bli 
enklare med matematik om uppgiften blir i en annan kontext, som t.ex. genom att byta 
ut siffror mot symboler.  
 
Inger använde sig av tre av de fyra huvudgrupperna av undervisningsmetoder som 
Lindström & Pennlert (2012) har tagit fram (se s 9). Hon använde till stor del 
förklarade/förmedlande metoder genom att ge instruktioner till eleverna, hålla i 
genomgångar och visa förklaringar av modeller samt förmedling av bild. Under dessa 
genomgångar använde läraren samtidigt sig av undersökande/problematiserande 
metoder då hon lät eleverna formulera och pröva hypoteser till hennes genomgång. 
Under lektionerna fick eleverna också använda sig av interaktiva metoder genom samtal 
och dialoger med varandra men även via interaktion via text och datanätverk. Eleverna 
fick även arbeta i par genom samtal och diskussion.  Under mina observationer kunde 
jag inte se att läraren använde sig av gestaltande metoder som undervisningsmetod. 

6.3.2 Anna i årskurs 2 
Matematikboken styr vilka områden Anna arbetar med. Ibland utesluts vissa delar ur 
den, som annat material är bättre på att förmedla. Utgångspunkten är var eleverna 
befinner sig kunskapsmässigt när lektionerna planeras. Sedan fokuserar hon på vilken 
del av läroplanen som lektionsplaneringen innehåller. Hon arbetar nästan alltid med 
laborativt material i inledningen av ett nytt moment. ”Om eleverna förstår det konkreta 
blir det sedan lättare att koppla det till fakta”. Under min första observation hos läraren 
introducerade Anna området bråk för klassen. Tre snören och en sax delades ut till varje 
elev. Eleverna fick laborera med dessa under uppmaningar från Anna. T.ex. kunde det 
vara att dela ett snöre på hälften och sedan ytterligare en gång till på häften. Under det 
andra observationstillfället fick eleverna arbeta med tangrampussel för att lägga en 
kvadrat och sedan göra om den till halvor. Eleverna fick också arbeta med memory där 
de skulle para ihop bråktal med rätt bild. Sista lektionen jag observerade arbetade 
eleverna med tårtbitar som de fick laborera med på uppmaningar av Anna. Den 
lektionen verkade många elever längta efter att få arbeta i matematikboken och sa bl.a. 
”snälla, kan vi inte få jobba i matematikboken nu?”. När läraren svarade att de skulle 
använda matematikboken mot slutet av lektionen hördes många hurrarop från eleverna i 
klassen. Anna förklarade detta arbetssätt för mig med att om hon hade låtit eleverna 
börja med bråk i matematikboken hade det varit mycket svårare för eleverna att förstå, 
jämfört med om de fick förståelse för användandet av bråk genom att använda 
laborativa material först. Hon avslutade lektionen med att fråga eleverna om de tyckte 
det var svårt att arbeta med bråk i matematikboken. Eleverna fick svara genom att visa 
med tummen upp, tummen ned eller tummen mitt emellan, varav alla elever visade 
tummen upp.  
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Ibland tillför inte matematikboken något, utan verkar snarare förvirra eleverna. 
”Huvudsaken är att eleverna lär sig det som står i läroplanen”, säger Anna. Eleverna 
måste få den tiden de behöver för att förstå. Att stanna kvar i ett arbetsområde när 
eleverna förstår det, finns ingen anledning till att göra, då går hon vidare till ett annat 
arbetsområde eller gör uppgifterna lite svårare för dem som behöver det. Läraren 
berättade för mig under min sista observation att hon skulle gå vidare och arbeta med ett 
annat område nu när eleverna förstod bråk och hade visat det genom den formativa 
bedömningen med tummen upp.  
 
Ibland planeras material till de som behöver större utmaningar. Vissa gånger delas 
klassen upp genom att en grupp elever får sitta tillsammans med läraren och laborera 
och den andra gruppen får arbeta självständigt i par.  
 
Anna klargör också målen, både för sig själv och för eleverna. Varje fredag får eleverna 
utvärdera veckan. Då repeteras målen för eleverna och eleverna får reflektera över sitt 
lärande. Målen är viktiga eftersom hon bedömer eleverna fortlöpande och formativt.  
 
Eleverna bedöms fortlöpande under terminerna och till utvecklingssamtalen görs 
sammanfattande bedömningar vid höst- och vårtermin. Vid utvecklingssamtalen sätts 
långsiktiga och kortsiktiga mål upp tillsammans med föräldrarna och eleverna. Eleverna 
arbetar tre pass i veckan med sin egen måluppfyllelse som är elevernas egna personliga 
mål med vad de behöver träna på och som utformats under utvecklingssamtalet. Oftast 
blir dessa mål i ämnet matematik eller svenska, säger Anna.   
 
Det är främst vid utvecklingssamtalen som eleven får ta del av bedömningen. ”Det bästa 
är när jag kan visa elevernas utveckling och göra deras progression synlig för dem.” 
Hon försöker också ge bedömningen vidare till eleven under lektionerna, även om det är 
svårt att hitta den tiden. Positiv feedback är viktigt att ge eleverna. Alla elever ska 
intalas att de kan lyckas. Läraren sa bl.a. under en av mina observationer, att de inte 
skulle glömma att de är ”matematikgenier allihopa!”. Det är viktigt att bygga på 
elevernas självbild och att lyfta det de gör som är bra. ”Men man får inte glömma att 
feedbacken ska vara framåtsyftande”, säger hon.  
 
Eleverna får till viss del vara med och styra i undervisningen. Om de behöver öva på 
något, t.ex. talkamraterna, så kan eleverna få bestämma hur de ska öva. 
 
Avslutningsvis tillägger läraren att motivationen och lusten att lära i matematik kan 
komma genom att man gör matematiken till något roligt. Anna säger ”Skoja till det med 
dem! Det behöver inte vara så allvarligt.”. Gör matematiken lustfylld med enkla medel, 
som att t.ex. låta dem rita en halv cirkel med smileygubbar på smartboarden. Detta var 
något som jag observerade att eleverna fick göra under min tid hos Anna.  Det var ett 
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öppet klassrumsklimat där läraren hade en positiv inställning till matematik och lät 
eleverna bl.a. rita cirklar med smileys eller räkna till ”hänga gubbe”.  
 
Anna använde sig av tre av de fyra huvudgrupperna av undervisningsmetoder som 
Lindström & Pennlert (2012) har tagit fram (se s 9). Hon använde sig till stor del sig av 
undersökande/problematiserande metoder under den tid som jag observerade hennes 
matematikundervisning. Anna ställde frågor till eleverna och de fick även formulera 
hypoteser som de fick undersöka och hitta svar till genom laborativt material. Läraren 
använde sig också av förmedlande/förklarande metoder genom att ge instruktioner och 
förmedla och förklara bilder. Hon läste också upp en matematiksaga som eleverna fick 
fundera över, som går under kategorin förmedlande/förklarande metoder. När Anna 
hade halvklass använde sig hon av interaktiva metoder genom att eleverna fick samtala 
och diskutera i grupp och par med hjälp av lärarens handledning. Jag kunde inte se 
någon användning av gestaltande metoder i matematikundervisningen, men Anna 
berättade under intervjun att det hade förekommit gestaltande metoder i undervisningen, 
t.ex. när eleverna arbetat med problemlösning och fått rita hur många näsapor det satt på 
en gren eller när eleverna fick göra tankekartor (se McIntosch) där de bl.a. får skriva 
räknesagor och rita räknehändelser. 

6.3.3 Eva i årskurs 2 
När jag frågar Eva hur hon planerar sin matematikundervisning berättar hon om sin 
lärarutbildning och att det då var populärt att inte använda sig av en lärobok i 
matematik, utan man skulle göra materialet själv. Detta anser hon, ”är bara att glömma”. 
Matematikboken som hon använder, Eldorado, är bra. Den är uppbyggd med mycket 
laborativa inslag och inte så många räknesidor. Dessutom finns det tillägg om en elev 
behöver mängdträna på något, påpekar hon. Eva stryker helst inte vissa delar från 
matematikboken då ”det kan vara delar som man vet kan dyka upp på nationella proven 
i årskurs tre”.  
 
Klassen har fyra matematiklektioner i veckan, varav ett av arbetspassen är laborativt. 
Under det passet är klassen indelad i halvklass. Det laborativa materialet på dessa tillhör 
inte matematikboken, utan är eget material. De laborativa lektionerna blir ofta 
synkroniserade med matematikbokens kapitel, även om det ibland kan bli att klassen 
arbetar med något helt annat.  Ett av mina observationstillfällen är under 
halvklasstimmen och då får eleverna, som är indelade i grupper, spela matematikspel i 
stationer på olika platser i klassrummet. ”Eftersom alla lär sig på olika sätt är de 
laborativa lektionerna nödvändiga”. Hon påpekar också vikten av att eleverna får öva på 
öga-hand koordination och att få arbeta med händerna. Trots att Eva använder sig 
mycket av matematikboken går det inte att endast använda sig av den, ”då skulle det bli 
tråkigt” säger hon. Ett varierat arbetssätt är nödvändigt eftersom alla elever lär sig på 
olika sätt. Elever som kan tycka att det är jobbigt att arbeta i matematikboken har hon 
sett blomstra och tycka att matematik är roligt under andra lektioner.  
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Samtalet är det viktigaste. Innan lektionerna börjar samlas klassen framför läraren för 
ett gemensamt samtal om vad matematikbokens sidor kommer att ta upp. Det är viktigt 
att eleverna vågar chansa, gissa och samtala om matematik. Under mina 
observationstillfällen samlades eleverna i en halvcirkel framför läraren och samtalade 
om området som de skulle räkna i. Om en elev gissade fel eller svarade fel försökte 
läraren vända det till något intressant och prata om det som något positivt.  
 
När eleverna arbetar i matematikboken arbetar de för det mesta enskilt, ibland i par. 
Under en av mina observationer arbetade eleverna med en sida i matematikboken där de 
skulle snurra på ett tillhörande snurrbräde på smartboarden. Här var eleverna indelade i 
grupper om tre och fick gå runt vid olika spelstationer, där sidan i matematikboken på 
smartboarden var en station och fysiska matematikspel var andra stationer. Under de 
andra observationstillfällena på matematiklektionerna arbetade eleverna enskilt.  
 
När eleverna är klara med det de ska göra i matematikboken brukar Eva låta dem välja 
bland andra aktiviteter, t.ex. matematikspel eller annat som har med matematik att göra. 
När jag frågar om det finns elever som aldrig hinner färdigt och får välja bland andra 
aktiviteter förklarar läraren om ett arbetspass som heter ”göra klart”. Under det passet 
får eleverna extra chanser att göra klart sådant som de inte hunnit med och är en elev 
klar med allt så får de välja annat att göra. Detta såg jag under ett observationstillfälle 
då en elev som var klar snabbt fick ta fram annat material medan de andra eleverna 
arbetade vidare. 
  
För att eleverna ska känna lust att lära bör innehållet vara elevnära. Eleverna måste 
också få upptäcka nytt för att det ska bli roligt, tror Eva. Hon tycker att arbetsformerna 
bör variera och att det är viktigt att samtala mycket om matematik. Detta fick jag också 
erfara under de tre observationstillfällena jag var i klassen. Det bestående intrycket för 
varje lektionstillfälle var samtalen i början av lektionen, sedan varierade 
arbetsuppgifterna.  Eva anser också att det är viktigt att variera svårighetsgraden för 
eleverna och försöker göra detta så ofta som möjligt. Detta genom att bl.a. lägga ut 
problemlösningsuppgifter i olika rader så att uppgifterna blir svårare och svårare. När 
hon skickar hem matematikläxan försöker hon ge eleverna tre olika svårighetsgrader där 
eleverna får välja svårighetsgraden själv. 
 
Eleverna får gott om tid på sig att slutföra en uppgift och skulle de ändå inte bli färdiga 
finns alltid ”göra klart-lektionen”. Eleverna fick under mina observationer arbeta i 30 
minuter innan de fick börja plocka ihop sina arbeten. Läraren talade också om för 
eleverna när det var fem minuter kvar att arbeta. Under ett observationstillfälle blev en 
elev klar med sin arbetsuppgift och den frågade då om det gick bra att ta fram 
matematikboken för att hinna färdigt det som inte var klart, vilket gick bra. 
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Varje elev får personliga lärandemål utsatta. Målen, som är kunskapskraven för årskurs 
tre och vägen dit, sätter Eva upp tillsammans med eleven under utvecklingssamtalen 
varje termin. De kortsiktiga målen får eleverna arbeta med under ett pass som kallas 
”måltimmen” som de har en gång i veckan. För att eleverna ska se sitt eget lärande får 
de spara sina arbeten i portfolios med jämna mellanrum. Hon brukar också påminna 
eleverna om vad de har lärt sig och vad de inte kunde tidigare och som de nu kan. 
 
På frågan hur Eva utvärderar elevernas lärande, svarar hon att vid formativ bedömning 
brukar hon låta eleverna använda tre olika kort, varav ett är grönt, ett är gult och ett är 
rött. Dessa kort kan hon använda när hon t.ex. frågar klassen om de känner att de har 
blivit bättre på ett område som de nyss arbetat med. Då får eleverna visa ett grönt kort 
för ja, ett gult kort för så där och ett rött kort för nej. Detta fick jag se under ett av 
observationstillfällena när Eva frågade eleverna om de tyckte att de hade blivit säkrare 
på att arbeta med fingerfemman och bli bättre på det de hade svårt med. Alla elever 
visade ett grönt kort, förutom en elev som visade ett gult kort. Ibland får eleverna 
använda små whiteboardtavlor för formativ bedömning. Då kan läraren t.ex. ställa en 
fråga till klassen varpå varje elev ska svara på sin whiteboardtavla och visa den för 
läraren. På detta sätt får läraren en snabb överblick vad eleverna kan och inte kan. 
Summativ bedömning gör läraren en gång per termin. Då använder hon ett eget 
utformat material som är kopplat till kunskapskraven och vägen dit.  
 
För att eleverna ska känna sig motiverade hänger en del på henne och det är upp till 
henne att ta hand om deras motivation.  Avslutningsvis tillägger Eva att ”det är viktigt 
att ha roligt för att få eleverna att bli motiverade och få lust att lära i matematik”.  
 
Eva använde sig av två av fyra huvudgrupper av de undervisningsmetoder som 
Lindström & Pennlert (2012) har tagit fram (se s 9). Hon började varje lektion med att 
använda sig av interaktiv metod genom samtal, dialoger och frågor och använde sig 
också av förmedlande/förklarande metoder genom att ge instruktioner och hålla i 
genomgångar. Under lektionerna fick eleverna till största delen använda sig av 
interaktiva metoder genom att arbeta enskilt genom interaktion med en text eller ett 
datanätverk, men de fick också arbeta i grupp med att spela matematikspel tillsammans. 
Jag observerade inte att läraren använde sig av undersökande/problematiserande 
metoder genom att låta eleverna formulera frågor eller hypoteser som de fick söka svar 
på. Inte kunde jag heller se att hon använde gestaltande metoder genom bildskapande, 
rollspel eller lek och drama.   

6.4 Elevenkäter 
Nedan presenteras enskilt varje klass attityder till ämnet matematik och till sina 
matematiklektioner, samt vilket arbetssätt eleverna själva anser är roligast i matematik. 
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Det sammanlagda resultatet för klassernas enkätsvar redovisas sedan med andelen svar i 
form av cirkeldiagram. Cirkeldiagram för varje klass finns som bilagor (se bilaga 4). 

6.4.1 Ingers klass, klass A 
14 elever deltog i enkätundersökningen i klass A. 
 
Vad tycker du om ämnet matematik? 
Merparten av eleverna tycker att ämnet matematik är roligt och intressant. En av de 14 
elever som deltog, ansåg att påståendet om att matematik är roligt samt intressant, inte 
stämde alls. Trots detta ansåg eleven att påståendet om att matematiklektionerna är 
roliga, stämde helt.  
 
En större del av eleverna är positivt inställda till sina kunskaper och färdigheter i 
matematik. Ingen i klassen anser att de inte är duktiga i matematik och endast tre elever 
tycker att påståendet om att matematik är enkelt, inte stämmer så bra. Eleven som enligt 
ovan, ansåg att påståendet om att ”matematik är roligt”, inte stämde alls, tycker sig ha 
relativt goda kunskaper och färdigheter i matematik då hen svarat att påstående ”jag är 
duktig i matematik” och ”matematik är enkelt” stämmer delvis. 
 
Vad tycker du om matematiklektionerna? 
Överlag anser eleverna att lektionerna är varierande och endast en elev ansåg att 
påståendet inte stämmer så bra, här är också ett bortfall på en en elev som inte svarat på 
påståendet. Många av eleverna är positivt inställda till matematiklektionerna och tycker 
att de är roliga och endast en elev menar att påståendet inte stämmer så bra. Tre elever 
menar att det inte stämmer alls att matematiklektionerna är roliga.  
 
Vilket arbetssätt tycker du är roligast i matematik? 
Majoriteten av klass A tyckte att det var roligast att arbeta med matematik på dator eller 
med en kompis vid dator. Det var också ett populärt arbetssätt att räkna tillsammans 
med en kompis. Endast tre elever har angett enskild räkning som det roligaste 
arbetssättet. 

6.4.2 Annas klass, klass B 
16 elever deltog i enkätundersökningen i klass B.  
 
Vad tycker du om ämnet matematik? 
Merparten av eleverna i klass B tycker att ämnet matematik är roligt och intressant. 
Överlag har eleverna i denna klass en positiv attityd till ämnet matematik, eftersom 
ingen har angett ett negativt påstående till frågorna om matematik är roligt eller 
intressant.  
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Endast en elev anser att den inte är duktig i matematik, men tycker ändå att påståendet 
om att matematik är enkelt, stämmer delvis. Överlag har eleverna i klass B har en 
positiv attityd till sina kunskaper och färdigheter i matematik. 
 
Vad tycker du om matematiklektionerna? 
Eleverna i klass B är positiva till sina matematiklektioner och det är ingen som anser att 
lektionerna inte skulle vara omväxlande eller varierande. 13 av 16 elever tycker att 
matematiklektionerna är roliga och tre elever tycker att påståendet stämmer delvis. 
Klass B har en positiv attityd till sina matematiklektioner. 
 
Vilket arbetssätt tycker du är roligast i matematik? 
Överlag ansåg eleverna att matematikboken var det roligaste arbetssättet i matematik. 
Fem elever tyckte att det roligaste var att arbeta tillsammans med en kompis. Två elever 
har angett spel som det roligaste arbetssättet och en elev har angett grupparbete som det 
roligaste. 

6.4.3 Evas klass, klass C 
15 elever deltog i enkätundersökningen i klass C. 
 
Vad tycker du om ämnet matematik? 
Endast en elev är inte positiv till påståendet att matematik är roligt, resten av klassen har 
en positiv attityd till ämnet. Till påståendet om att matematik är intressant, var det fyra 
elever av 15 som ansåg att det inte stämde så bra och resten av klassen ansåg att det 
stämde helt eller stämde delvis.  
 
Endast en elev i klassen ansåg att påståendet om att vara duktig i matematik inte stämde 
så bra. En tredjedel av eleverna tyckte att påståendet om att matematik är enkelt, inte 
stämde så bra. Resten av klassen ansåg att de var duktiga i matematik och att det var 
enkelt.  
 
Vad tycker du om matematiklektionerna? 
Klass C anser att deras matematiklektioner är olika och omväxlande. Endast två elever 
ansåg att påståendet om att matematiklektionerna är roliga, inte stämde så bra. Överlag 
har klassen en positiv attityd till sina matematiklektioner.  
 
Vilket arbetssätt tycker du är roligast i matematik? 
Överlag ansåg eleverna att spel var det roligaste arbetssättet i matematik. Många elever 
har angett fingerfemman som det roligaste arbetssättet, tätt följt av matematikboken. 
Två elever ansåg att problemlösning var det roligaste och en elev skrev laborativt 
material så som pengar och plockisar, som det roligaste arbetssättet.  
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6.4.4 Klass A, B och C tillsammans 
Sammanlagt deltog 45 elever i enkätundersökningen. Nedan presenteras deras 
sammanslagna attityder till ämnet matematik och deras matematiklektioner, i form av 
procent i cirkeldiagram.  
 
Vad tycker du om ämnet matematik? 

         
Diagram 1 - matematik är roligt Diagram 2 – matematik är intressant  
 
Överlag anser eleverna att matematik är roligt och intressant. Endast några få elever var 
inte positivt inställda till ämnet matematik.  

 

         
Diagram 3 – jag är duktig i matematik Diagram 4 – matematik är enkelt 
 
Två elever av de 45 som deltog, var inte positiva till påståendet om att vara duktig i 
matematik. Resten av eleverna hade en positiv attityd till påståendet om att de var 
duktiga i matematik. Även om de ansåg sig vara duktiga tyckte åtta elever att påståendet 
om att matematik är enkelt, inte stämde så bra.  
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Vad tycker du om matematiklektionerna? 
 

         
Diagram 5 – matematiklektionerna är olika/omväxlande Diagram 6 – matematiklektionerna är roliga 
 
Nästan alla eleverna ansåg att deras matematiklektioner var olika och omväxlande. 
Eleverna hade också en positiv attityd till sina matematiklektioner och merparten av 
dem ansåg att lektionerna vara roliga.  
 
Sammanfattningsvis arbetssätt 
Eleverna i klass A, B och C har angett olika arbetssätt som de tyckte var roligast att 
arbeta med. Dock har varje klass ett arbetssätt som tydligt är populärast. Överlag verkar 
många elever anse att spel, dator eller att räkna tillsammans med en kompis var roligast. 
I klass C var det dessutom populärt med enskilt arbetssätt, så som fingerfemman och 
matematikboken, tätt följt av att spela spel. Matematikboken var populärast i klass B. 
Klass A var den klass där färst elever angett matematikboken som roligast arbetssätt.  
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7 Analys och diskussion 
I detta avsnitt vävs resultatet samman från lärarintervjuerna, observationerna och 
elevernas svar på enkäten med den tidigare presenterade forskningen samt studiens 
teoretiska utgångspunkter. Detta med utgångspunkt i studiens fyra frågeställningar. 
Analys och diskussion presenteras utifrån två rubriker där svaren från elevenkäterna 
analyseras kopplat till lärarnas intervjusvar samt mina observationer. Slutligen 
redovisas en kritisk diskussion till de metoder som använts.  

7.1 Fysisk miljö 
En fysisk miljö kan ses som en faktor inom yttre motivation. Yttre motivation kommer 
inte från elevernas eget intresse, utan från yttre motiv (Schunk, Pintrish & Meece 2008; 
Deci & Ryan 2009). Gemensamt för alla klassrum är att det finns en smartboardtavla 
och en whiteboardtavla. Bänkarna har inga bänklock, istället har eleverna byråer där de 
förvarar sina arbeten och böcker. Björklid (2005) menar att det finns ett samspel mellan 
lärande och fysisk miljö i skolan. Detta påpekar också Thohid & Jabbari (2012) som 
anser att elever ibland kan behöva yttre motivation för att lära. De anser att 
motivationen kan komma från den miljö som läraren skapar. Den fysiska miljön skiljer 
sig åt i de tre studerade klassrummen. Alla tre lärarna har matematikmaterial tillgängligt 
för eleverna att hämta. Inger och Anna nämner i intervjuerna att det är viktigt att 
matematiken är synlig för eleverna och att den finns tillgänglig. Endast Inger har 
materialet öppet för eleverna i deras egen höjd, vilket kan ses som mer lättillgängligt, än 
om materialet är i skåp vilket Anna och Eva har. Den fysiska miljön är av betydelse för 
utvecklingen hos elever, betonar Björlid (2005). Hon menar att det är viktigt för yngre 
barn att ha tillgång till en utforskande fysisk miljö. Enligt resultatet från elevenkäten i 
klass A är alla elever positiva till påståendet att ”jag är duktig i matematik”, till skillnad 
från klass B och C där det fanns en variation i resultatet. Kanske kan Ingers medvetna 
placering av tillgängligt material visa sig som en del elevernas positiva enkätresultat? 
 
I klassrummen hos Anna och Eva finns elevernas alster uppsatta på väggarna. Detta 
betonar både Björklid (2005) och Nordin-Hultman (2004) bidrar till att eleverna kan 
identifiera sig med skolan. Deci & Ryan (2000) menar att om elever känner en 
tillhörighet och samhörighet med sin grupp leder det till motivation i lärandet. Inger har 
inga elevalster på väggarna i klassrummet och klassrummet i sig säger inte så mycket 
om vad eleverna arbetar med eller känns mysigt när man kommer in i det. Ett ”mysigt 
klassrum”, hävdar Björklid, är något som elever vill ha. Trots detta är eleverna i Ingers 
klass överlag positivt inställda till ämnet matematik och till sina matematiklektioner. 
Dock anger en elev att påståendet om att matematik är intressant, inte stämmer alls, trots 
att hen anger att påståendet om att matematiklektionerna är roliga, stämmer helt. Kan 
det vara så att eleven har en negativ attityd till ämnet matematik men ändå anser att 
lektionerna i klassrummet är roliga? Bandura (1997) menar att elever har en tendens att 
generalisera sina förväntningar om ett ämne och därför kan också tron på den egna 
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förmågan variera. Trots att eleven har en negativ attityd till ämnet matematik verkar inte 
tron på den egna förmågan svikta. Eleven anser sig ha relativt goda kunskaper och 
färdigheter i matematik då hen svarat att påstående ”jag är duktig i matematik” och 
”matematik är enkelt” stämmer delvis. Nordin-Hultman (2004) menar att klassrum 
innehåller förväntningar på individen och att det säger något vem man är och bör vara. 
Kan det också vara så att eleven som går i klass A, där inga elevalster finns i 
klassrummet och där klassrummet är ganska avskalat, inte känner att rummet är 
identifierbart med eleven? Nordin-Hultman påpekar också att elever i vissa aktiviteter 
och med visst typ av material kan uppfattas som negativa eller okoncentrerade. 
 
När jag förde den fysiska miljön på tal i intervjuerna valde alla lärare att främst prata 
om klassrumsklimatet istället för den fysiska klassrumsmiljön. Var det för att deras 
klassrum inte var så mysiga och kreativa som de önskade? Eva uttryckte att hon 
egentligen hade önskat sig ett klassrum med olika ämneshörnor, men att hon inte hade 
möjligheten till det. Områden liknande Evas önskan, menar Björklid (2005), skapar 
miljöer som inspirerar. De tre lärarna menade att klassrumsklimatet var bland det 
viktigaste för en motiverande miljö. Om eleverna får gissa, säga fel, lyfta sina tankar 
och prata matematik, blir de mer motiverade. Elevernas känslor inför ett ämne eller 
arbete spelar stor roll vid lärande, anser Winberg, Hellgren & Palm (2014). Detta håller 
också Deci & Ryan (2000) med om, som beskriver hur elever lättare får en inre 
motivation om de känner trygghet och tillit i gruppen de befinner sig i. Lärarna ansåg att 
samtalet är det viktigaste för en motiverande miljö och att eleverna bör få ge uttryck för 
sina frågor och tankar kring matematik. Deras resonemang är förenligt med Skaalvik & 
Skaalviks (2015) praktiska råd för att använda medbestämmandeteorin i praktiken (se s 
14).   

7.2 Motiverande matematikundervisning 
På frågan om hur man skapar ett lustfyllt lärande i matematik ger lärarna olika svar, 
även om alla framhåller att undervisningen bör vara varierande för ett lustfyllt lärande. 
Eva menar att innehållet ska vara elevnära, vilket hon anser att klassens matematikbok 
är. Anna tycker att läraren bör ha en avslappnad inställning till ämnet, skoja till det och 
ibland t.ex. låta eleverna rita cirklar med smileys på smartboarden. Schunk, Pintrich & 
Meece (2008) beskriver att lärarens syn på sin egen förmåga och elevernas 
inlärningsförmåga påverkar relationen med eleverna. Relationen mellan lärare och 
elever är betydande även för klassrumsklimatet, enligt PISA. De skolor där lärare och 
elever har goda relationer är också klassrumsklimatet bättre (Skolverket 2013).  
 
Anna anser att om hon har en avslappnad inställning till matematik och vågar skoja till 
det i undervisningen så för hon över sin attityd till eleverna. Detta i sin tur ger ett 
lustfyllt lärande i matematik. De elever som tenderar att prestera bättre i matematik, är 
de elever som är motiverade, har en positiv självuppfattning och en högre självtillit, 
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enligt (Skolverket 2013). Anna utbrister t.ex. under en observation ”Kom ihåg att ni är 
mattegenier allihopa!”. Wentzel (2009) beskriver relationen mellan lärare och elev som 
en tillgång för att motivera och engagera elever. I teorin om tron på den egna förmågan 
framhåller Bandura (1997) att verbal övertygelse och uppmuntran kan stärka elevernas 
självförtroende. Om uppmuntran leder till att eleverna anstränger sig och lyckas med en 
uppgift, kommer deras tro på sin egen förmåga att öka. Dock varnar Skaalvik & 
Skaalvik (2015) för att uppmuntran inte har någon långvarig effekt på elevernas tro på 
sin egen förmåga. Eleverna i Annas klass är den klass som svarat mest positivt på 
påståendena om ämnet matematik och påståendet om matematiklektionerna. Om detta 
är pga. att läraren är en flitig användare av verbal övertygelse, är oklart. Klart är i alla 
fall att hennes elever är de mest positivt inställda eleverna i studien.  
 
Inger anser att det är en komplicerad uppgift att skapa ett lustfyllt lärande i matematik, 
eftersom att många elever redan har bestämt sig när de kommer till skolan om vad de 
tycker om ämnet. Schunk & Pajares (2009) menar att en elevs förväntningar kan bli 
problemspecifika om förväntningarna ”sätter sig”. Om en elev misslyckats med en 
uppgift kan det leda till negativa förväntningar till liknande uppgifter. Därför påpekar 
Skaalvik & Skaalvik (2015) att det är viktigt att eleverna får börja på rätt svårighetsnivå 
när de ska lära sig något nytt.   
 
Gemensamt för lärarna är att de anser att samtalet om matematik ska få ta stor plats i 
undervisningen och att eleverna ska våga säga, fråga och gissa under lektionen. Då 
skapas ett bra klassrumsklimat, vilket är gynnsamt för elevernas motivation. Att känna 
tillhörighet och trygghet kan jämföras med ett gott klassrumsklimat. Tillhörigheten och 
tryggheten är ett grundläggande behov för att uppnå inre motivation, menar Deci & 
Ryan (2000), när de beskriver medbestämmandeteorin. Lärarna arbetar också i enlighet 
med Skaalvik & Skaalviks (2015) praktiska råd när de låter eleverna komma till tals och 
lyfta sina tankar, idéer och frågor, även om lärarna använder sig av ”samtalet” på olika 
sätt. De arbetar på många sätt för att skapa både ett motiverande klassrumsklimat och en 
motiverande undervisning för eleverna. Ska det vara endast upp till läraren att arbeta 
med elevernas motivation? Enligt Skolverket (2003) är detta inte realistiskt. Läraren kan 
inte arbeta ensam med elevernas motivation, det är även upp till eleven att bli medveten 
om sitt lärande. 
 
För att bli medveten om sitt lärande anser Inger att det är viktigt att eleverna känner att 
de lär sig något. Hon arbetar tydligt med att utmana eleverna på rätt nivå. Hon delar ofta 
ut nivåanpassade uppgifter under lektionerna. Enligt Deci & Ryan (2000) är känslan av 
kompetens ett grundläggande behov för att känna inre motivation. Ingers arbetssätt med 
nivåanpassad undervisning på elevens nivå, är också anpassningsbart med teorin om 
den egna förmågan. Alla Ingers elever har i elevenkäten svarat positivt på påståendet 
”jag är duktig i matematik”. Ingen elev svarade att påståendet ”inte stämmer så bra” 
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eller ”inte stämmer alls” (se bilaga 4), medan de andra klasserna har en mindre variation 
i enkätresultatet på det påståendet.  
 
Lärarna nämner i intervjuerna att eleverna måste känna att de är i skolan och lär sig för 
sin egen skull och inte att de är där för att tillfredsställa lärarna. Detta kallar Deci & 
Ryan (2000) för autonom yttre motivation, där eleven tar till sig skolans värderingar och 
synen på att det är värdefullt att lära sig. Endast Inger nämner att eleverna får vara med 
och påverka i undervisningen, vilket hon tror är motivationshöjande. Hennes elever har 
alla elever svarat positivt till påståendet ”jag är duktig i matematik”. Påståendet om att 
”matematik är enkelt” svarade elva av fjorton elever positivt, tre stycken svarade 
negativt. Deci & Ryan menar att om elever får vara med och påverka undervisningen 
kommer det gynna den autonoma känslan. De hävdar att en känsla av autonomi leder till 
att elever presterar bättre och att det också är en påverkningsfaktor till inre motivation. 
När det uppstår en inre motivation blir det som bäst resultat ur en lärsynvinkel (Deci & 
Ryan 2009; Skaalvik & Skaalvik 2015). Detta har också visat sig i PISAs resultat, där 
de elever som hade bättre resultat också var de elever som var mer intresserade och 
motiverade till matematikämnet (Skolverket 2013).  
 
Gemensamt för lärarna är att de försöker synliggöra elevernas progression i sitt lärande 
för att få dem motiverade. Hattie (2009) menar att motivation är en av de 
påverkansfaktorer som spelar stor roll för elevers studieresultat. Att lärarna synliggör 
elevernas progression är också jämförbart med ett av Skaalvik & Skaalviks (se sid 12) 
praktiska råd om att använda teorin om tron på den egna förmågan i praktiken.  
 
Hur planerar och genomför lärarna dessa motiverande matematiklektioner? Alla lärarna 
använder sig av matematikboken, läroplanen och diagnoser vid höst- och vårterminer 
när de planerar sina matematiklektioner. Inger och Anna förhåller sig flexibelt till 
matematikboken och stryker ibland vissa delar i den då de anser att annat material är 
bättre lämpat. Eva skiljer sig från de andra lärarna, då hon menar att det är svårt att 
stryka delar från matematikboken då hon inte vet om dessa moment kommer på 
nationella proven i årskurs tre. Hon använder matematikboken tre av fyra 
matematiklektioner i veckan. Gemensamt anser ändå lärarna att en varierad 
matematikundervisning är motiverande för eleverna. Detta anser även Skolverket (2003) 
och Lindström & Pennlert (2012) som påpekar att det är viktigt att undvika det 
förutsägbara och monotona i undervisningen. Eleverna i Skolverkets 
kvalitetsgranskning (2003) menar att om läraren ska kunna förmedla en lust att lära ska 
denne inte ska bygga all undervisning på läromedel.  
 
Alla tre lärarna hävdar att ett tydliggörande av målen ger mer motiverade elever. Det 
framför också Skaalvik & Skaalvik (2015) som ger det som ett praktiskt råd till lärare 
som vill använda sig av medbestämmandeteorin. Alla lärarna tar fram kortsiktiga och 
långsiktiga mål för eleverna under utvecklingssamtalen. Eleverna arbetar sedan med 
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något de kallar för ”måltimmen”. Hos Inger och Eva arbetar eleverna med måltimmen 
en gång i veckan och hos Anna tre gånger i veckan. Förutom tre måltimmespass i 
veckan klargör även Anna något som hon kallar ”veckans mål” varje vecka. Varje 
fredag får eleverna sedan utvärdera veckans mål. De flesta motiverande handlingar som 
elever ägnar sig åt, är de handlingar som är målinriktade, menar Schunk, Pintrish & 
Meece (2008). Eftersom måltimmespassen är utformade under utvecklingssamtalen om 
vad varje elev behöver arbeta mer individuellt med, har lärarna anpassat undervisningen 
efter elevernas förutsättningar och nuvarande nivå, utifrån innehåll och svårighetsgrad. 
De har också gett eleverna realistiska utmaningar då det individuella arbetet under 
målpasset innehåller något som ligger på elevernas nivå och inte är för enkelt eller för 
svårt. Lärarna följer alltså punkt tre, genom att ”hjälpa eleverna att sätta upp konkreta, 
kortsiktiga, individuella och realistiska mål” (se s 12), under utvecklingssamtalen. 
Slutligen försöker de också visa eleverna deras progression och synliggöra deras 
lärande, vilket är förenligt med punkt fyra. Lärarnas måltimmespass är alltså förenliga 
med Skaalvik & Skaalviks synpunkter om att använda teorin om tron på den egna 
förmågan i praktiken.   
 
De medverkande eleverna i min studie får gott om tid för att bli klara med sina 
arbetsuppgifter. Enligt Bandura (1997) är detta viktigt då elevernas tro på sin egen 
förmåga kan svikta om de känner att de har för lite tid till sitt förfogande. Lärarna var 
eniga om matematiksamtalets betydelse och att eleverna kunde hämta laborativt 
material om de behövde. Bandura anser att om eleverna får bra vägledning och tillgång 
till hjälpmedel klarar de mer och tron på den egna förmågan kommer att stärkas. 
 
De tre lärarna tillgodoser elevernas behov med nivåanpassade uppgifter, om än på olika 
sätt. Deci & Ryan (2000) beskriver i medbestämmandeteorin, att känslan av kompetens 
är ett medfött psykologiskt behov som påverkar elevernas motivation beroende på om 
de känner sig kompetenta i ämnet eller inte. Att nivåanpassa undervisningen för varje 
elev är också förenligt med att använda tron på den egna förmågan i praktiken.  
 
Alla lärarna använde sig av olika undervisningsmetoder i matematik, vilket stämmer 
överens med teorin om tron på den egna förmågan. Skaalvik & Skaalvik (2015) menar 
att läraren ska anpassa undervisningen och arbetsformerna efter elevernas 
förutsättningar och nuvarande nivå.  Även om lärarna använder sig av olika arbetssätt 
och undervisningsmetoder och anser att en varierad undervisning är viktigt, 
observerades det att Inger och Anna använde tre av de fyra huvudgrupperna av 
Lindström och Pennlerts (2012) undervisningsmetoder (se s 9). Eva använde två av de 
fyra huvudgrupperna. Jag kunde inte se att någon av lärarna använde sig av gestaltande 
metoder, som bl.a. bildskapande, skriva gestaltande texter och rollspel, vilket är en av 
författarnas huvudgrupper. Kanske kan detta bero på, som Lindström & Pennlert menar, 
att vissa metoder är traditionsbundna och vanemässigt kopplade till vissa ämnen. Att 
skriva gestaltande texter och använda rollspel är kanske inte är vanligt förekommande 
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inom ämnet matematik. Mer vanligt är möjligen förmedlande/förklarande metoder med 
instruktioner och genomgångar, eller metoder med interaktion av en text?  
 
Kan det vara så att varierad undervisning har effekt på elevers motivation? Anna 
berättade att hon använt gestaltande metoder i sin matematikundervisning, även om det 
inte var något som kunde observeras under min tid i klassen. Enligt mitt intervjuresultat 
är det endast Anna som använder sig av alla de fyra huvudgrupperna i 
undervisningsmetoderna. Hennes elever har svarat att påståendena stämde helt eller 
stämde delvis (se bilaga 4), om matematikämnet är roligt och om matematiklektionerna 
är roliga. Av alla deltagande elever i studien var det denna klass som var mest positiv 
till ämnet matematik och till sina matematiklektioner. Om det beror på att Anna var den 
lärare som hade den mest varierande undervisningen av studiens medverkande lärare, 
eller för att hon använder sig mycket av verbal övertygelse, är oklart. En intressant 
faktor, är att de flesta av Annas elever, ansåg att matematikboken var det roligaste 
arbetssättet. Så trots att Anna är den lärare som har den mest varierade undervisningen 
har hon flest elever som helst arbetar i matematikboken. Samtidigt som Evas elever, 
som arbetade mest med matematikboken av de deltagande eleverna, ansåg att 
matematikspel var det roligaste arbetssättet och inte matematikboken. Vad resulterar en 
varierad undervisning i? Resulterar det i elever som vill färdighetsträna i en 
matematikbok? Kanske, då Annas elever alla var positivt inställda till påståendet om att 
”matematik är enkelt”.  
 
Det är tydligt att ett varierande arbetssätt leder till elever med en positiv attityd till 
matematik och som är motiverade till att arbeta. Jag vill vara med och förändra Sveriges 
dåliga PISA resultat och bidra till att elever känner lust att lära sig matematik. Eftersom 
lågstadielärare lägger grunden för elevers livslånga lärande i matematik kan ett 
varierande arbetssätt vara en del av svaret på hur Sveriges dåliga PISA resultat kan 
förbättras.  

7.3 Metoddiskussion 
I studien har metodologisk triangulering använts för att få olika perspektiv och mer 
förståelse för vad som är motiverande matematikundervisning. Metoder som använts är 
klassrumsobservationer, lärarintervjuer och elevenkäter. Detta innebär inte att resultaten 
från de olika metoderna bekräftar varandra och det behöver inte heller betyda att 
resultaten är felaktiga (Denscombe, 2009). Samtidigt ökar studiens tillförlitlighet genom 
att lärarintervjuerna, observationerna och enkätresultaten jämförts med varandra.  
 
Tidigt i studien blev det tydligt att lärarnas arbete stämde överens med vad som 
framgått i motivationsteorierna. Detta kan bero på flera anledningar men den mest 
betydande faktorn är troligen att urvalet av lärarna gjordes via tips om att de arbetade 
motivationsinriktat i matematik. En annan anledning till att resultatet stämde väl 
överens med motivationsteorierna kan vara att lärarna valde att säga vad de trodde att 
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jag som intervjuare ville höra. För att minska den risken gjordes ett aktivt val att inte 
skicka ut intervjufrågorna till lärarna i förväg. Trots det anser jag att lärarnas 
trovärdighet är hög. Detta för att mycket av vad de berättade under intervjuerna stämde 
överens med vad de faktiskt gjorde under observationerna. Under observationerna hos 
läraren Anna observerades att hon använde tre av de fyra huvudgrupperna av 
undervisningsmetoder. I intervjun berättade Anna att hon också använde sig av den 
fjärde huvudgruppen, vilket då gör henne till den lärare som använde mest varierad 
undervisning i studien. Observationer registrerar vad människor gör, istället för vad de 
säger att de gör. Vad lärarna sagt, tänker och föredrar behöver automatiskt inte stämma 
med verkligheten, påpekar Denscombe, (2009). Därmed kan resultatet angående Anna, 
som enligt intervjun, är den lärare med mest varierad undervisning, vara missvisande.  
 
Lektionerna som observerades varierade mellan hel och halvklass under olika 
veckodagar och olika tidpunkter. Detta för att få en så fullständig bild som möjligt av 
matematikundervisningen. Hade observationerna t.ex. bara ägt rum på torsdagar hade 
jag endast observerat de lektioner som var laborativa hos läraren Eva, vilket resulterat i 
att resultatet blivit missvisande. Som observatör satt jag alltid längst bak i klassrummet 
för att få en så bra överblick som möjligt av undervisningen. Ett observationsschema 
användes och anteckningarna skrevs på dator. Detta för att jag skriver snabbare på dator 
än för hand. Om närvaron har stört den naturliga miljön och resultatet är svårt att veta. 
Denscombe (2009) menar att ett observationsschema har fördelen att eliminera känslor 
och att det resulterar i ett mer objektivt synsätt.  
 
Enkätens resultat, som visar många positiva svar från eleverna, bör ses med försiktighet. 
Detta eftersom Socialstyrelsen (2015) menar att elever i yngre åldrar har en tendens att 
svara positivt på enkäter. Dessutom påpekar Denscombe (2009) att i småskaliga 
undersökningar, som omfattar ett urval på 30 till 250 fall, bör man uppmärksamma hur 
representativt urvalet är. Det kan vara en nackdel att använda sig av enkäter, då det är 
svårt att kontrollera hur uppriktigt eleverna besvarat frågorna. Frågan ”Vad tycker du 
om ämnet matematik?” och frågan ”Vad tycker du om dina matematiklektioner?” liknar 
dessutom varandra. Trots att frågorna lästes upp högt för eleverna och instruktioner 
gavs, kan så unga elever ha missuppfattat frågorna. Deras förmåga att läsa varierar 
också. Beslutet att använda smilisar med tillhörande påståenden, är enligt 
Socialstyrelsen passande för yngre barn.  Det kan också vara lämpligt att använda sig av 
smilisar då eleverna endast går på lågstadiet och förmågan att uttrycka sig skriftligt kan 
variera. Den sista frågan i enkäten (”Vilket arbetssätt tycker du är roligast i 
matematik?”) var öppen. En del elever skrev själva och en del elever fick hjälp med att 
skriva av mig eller klassläraren. Det kan vara så att elevintervjuer hade gett ett mer 
utförligt resultat eftersom eleverna då hade haft möjlighet att utförligt beskriva sina svar 
och därmed också minska risken för missförstånd. Dock är studien för småskalig för att 
intervjua 50 elever och att intervjua två elever från varje klass skulle heller inte ge en 
rättvis bild av klassernas attityd till matematik.  
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I denna studie har ett aktivt val gjorts att inte inkludera elever i årskurs 1. Forskning 
visar att elevers motivation tenderar att minska med åren. Det är därför intressant att 
studera vad eleverna anser om matematik i de senare åren på lågstadiet, och även hur 
lärare arbetar motiverande inom matematik med dessa elever. Vidare studier skulle 
kunna vara att följa upp dessa elever till slutet på högstadiet för att se om en förändring 
av deras motivation har skett, eller om de fortfarande är motiverade för ämnet 
matematik. 
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8 Mina slutreflektioner 
Som elev i grundskolan hade jag alltid negativa känslor inför matematikämnet. Därför 
valde jag att skriva mitt examensarbete om lärare som arbetar motiverande inom 
matematik. Detta för att mina blivande elever inte ska känna samma olust som jag själv 
gjorde. I min studie valde jag att använda mig av flera olika metoder för att få fram ett 
så brett resultat och för att få så stor kunskap som möjligt. Min ambition var att studiens 
resultat skulle hjälpa mig i min kommande yrkesroll som lärare, hur jag bör eller inte 
bör arbeta. 
  
Det är många faktorer som bidrar till ett lustfyllt lärande eller till elevers motivation. En 
slutsats är att den fysiska miljön inte är av stor betydelse, även om jag inte menar att 
den är oviktig. Andra faktorer kan vara viktigare vid motiverande undervisning. T.ex. 
att lärare bör undvika det förutsägbara och monotona och det finns en variation i 
undervisningen. Både tidigare forskning och de medverkande lärarna anser att det är 
den varierade undervisningen som är av störst betydelse för att eleverna ska känna lust 
att lära. I mitt resultat är det endast lärare Anna som använder sig av alla de fyra 
huvudgrupperna av redovisade undervisningsmetoder. Detta innebär att hon har den 
bredaste och mest varierade matematikundervisningen av de lärare jag intervjuat och 
observerat. Hon var också den lärare som använde sig mest av verbal uppmuntran 
gentemot eleverna. Kan det vara därför hon hade de mest positiva elevsvaren från 
eleverna i studien? Eller för att hennes klass hade tre målpass istället för ett målpass i 
veckan? En intressant faktor är att hennes elever är de eleverna som helst arbetar i 
matematikboken. Elevernas arbetslust i matematikboken kan ses som ett orsakssamband 
till lärarens varierade undervisning.  
 
Men är det elevernas positiva svar i elevenkäten som ska väga tyngst?  Läraren Inger 
arbetade mycket med individanpassad undervisning. Hennes elever utvecklas och lär sig 
kanske mer, än de elever som tycker att matematik är roligt? Det skulle vara intressant 
att ta reda på vilka elever som lär sig bäst och mest och samtidigt finner undervisningen 
lustfylld. De med positiv attityd och som anser att deras lektioner är roliga? Eller de 
med mindre positiv attityd och med mer individanpassad undervisning? 
  
I min blivande yrkesroll är det många faktorer att tänka på för att eleverna ska komma 
att känna en livslånglust till att lära. Det jag tar med mig från denna studie är Skaalvik 
& Skaalviks praktiska råd, men också betydelsen av den varierade undervisningen. Men 
sanningen är också att jag som lärare inte kan stå ensam med ansvaret för elevernas 
motivation och lust att lära. Det är också upp till eleverna att bli medvetna om sitt 
lärande och sin motivation. Allt detta bär jag med mig och hoppas att i framtiden kunna 
förmedla, positiva känslor till mina grundskoleelever i ämnet matematik.  
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Bilaga 1, intervjufrågor 
1. Berätta	om	dig	själv	och	din	lärarbakgrund?	
2. Vad	tycker	du	om	ämnet	matematik?		

-hur	var	det	för	dig	som	elev	och	sedan	vid	fortsatta	studier	osv?	
	

3. Hur	planerar	du	din	matematikundervisning?	
	

4. Hur	ser	användandet	av	läromedel	ut	inom	ämnet	matematik?	
- Laborativt	material?	
- Mattebok?	
- Stenciler?	
- Arbetsblad?	
- Spel?	

	
5. Hur	kan	man	skapa	en	motiverad	fysisk	klassrumsmiljö?	

	
6. Vad	innebär	ett	motiverande	arbetssätt	för	dig?	

	
7. Hur	arbetar	du	för	att	eleverna	ska	känna	en	lust	till	att	

lära/motiverad	i	matematik?	
- innehåll?	
- arbetsform?		
- utmaningar?	
- svårighetsgrad?	
- Hur	uppmuntrar	du	eleverna?	(t.ex.	”det	klarar	du!”,	”Kom	

igen!”)	-	hur	tänker	du	kring	uppmuntran?	
	

8. Hur	tänker	du	när	det	gäller	att	tillgodose	alla	elevers	behov?	
-	vilka	uppgifter	får	eleverna?	
-	hur	lång	tid	har	de	på	sig	att	utföra	en	uppgift?	
-	vilka	hjälpmedel	får	dem?	
-	svårighetsgrad?	

	
9. Hur	sätter	ni	upp	mål	för	elevernas	lärande?	

-	kortsiktiga	mål?	
-	långsiktiga	mål?	
-	individuella	mål?	
-	ser	eleverna	sitt	eget	lärande?	
	

10. 	Hur	utvärderar	du	elevernas	lärande?	
-	med	formativ	bedömning?	
-	med	summativ	bedömning?	
-	hur	ger	du	bedömningen	vidare	till	eleven?	



 

	
Bilaga 2, observationsprotokoll 

 
 
TID 
Genomgång  
 
 
 
Arbete 
 
 
 
Avslut-knyta ihop? 
 
 
 
 
Arbetsmetoder? 
(Förmedlande/Förklarande metoder, Interaktiva metoder, 
Undersökande/Problembaserade metoder, Gestaltande metoder) 

	
 
 
Styrt eller valbart arbete? 
 
 
 
Fysisk klassrumsmiljö? 



 

 
Bilaga 3, elevenkät  

VAD TYCKER DU OM ÄMNET MATEMATIK? 
 

 
DET ÄR ROLIGT  

 
 STÄMMER HELT  STÄMMER DELVIS STÄMMER INTE SÅ BRA  STÄMMER INTE ALLS 
 

 
 
 

DET ÄR INTRESSANT  
 

 
 STÄMMER HELT  STÄMMER DELVIS STÄMMER INTE SÅ BRA  STÄMMER INTE ALLS 
 

    
 
 

JAG TYCKER ATT  
JAG ÄR DUKTIG 
I MATEMATIK 

 STÄMMER HELT  STÄMMER DELVIS STÄMMER INTE SÅ BRA  STÄMMER INTE ALLS 
 
 
 
 

MATEMATIK ÄR 
 ENKELT 

 
 STÄMMER HELT  STÄMMER DELVIS STÄMMER INTE SÅ BRA  STÄMMER INTE ALLS 

 
VAD TYCKER DU OM MATEMATIKLEKTIONERNA? 

 
 

LEKTIONERNA ÄR  
OLIKA OCH  
OMVÄXLANDE 

 STÄMMER HELT  STÄMMER DELVIS STÄMMER INTE SÅ BRA  STÄMMER INTE ALLS 
 
 
 
 
LEKTIONERNA  
ÄR ROLIGA 

 
 STÄMMER HELT  STÄMMER DELVIS STÄMMER INTE SÅ BRA  STÄMMER INTE ALLS 
 

VILKET ARBETSSÄTT TYCKER DU ÄR ROLIGAST I MATEMATIK? 



 

Bilaga 4, svar från elevenkäter 

Elevenkät klass A 
14 elever deltog i enkätundersökningen i klass A. 
 
Vad tycker du om ämnet matematik? 

       
Diagram 7 – matematik är roligt Diagram 8 – matematik är intressant 
 
Merparten av eleverna tycker att ämnet matematik är roligt och intressant. En elev, av 
de 14 elever som deltog, ansåg att påståendet om att matematik är roligt samt intressant, 
inte stämde alls. Trots detta ansåg eleven att påståendet om att matematiklektionerna är 
roliga, stämde helt. 
 

         
Diagram 9 – jag är duktig i matematik Diagram 10 – matematik är enkelt 
 
En större del av eleverna är positivt inställda till sina kunskaper och färdigheter i 
matematik. Ingen i klassen anser att de inte är duktiga i matematik och endast tre elever 
tycker att påståendet om att matematik är enkelt, inte stämmer så bra.  
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Vad tycker du om matematiklektionerna? 

         
Diagram 11 – matematiklektionerna är olika/omväxlande Diagram 12 – matematiklektionerna är roliga 
 
Överlag anser eleverna att lektionerna är varierande och endast en elev ansåg att 
påståendet inte stämmer så bra, här är ett bortfall på en en elev som inte svarat på 
påståendet. Många av eleverna är positivt inställda till matematiklektionerna och anser 
att de är roliga. Endast en elev anser att påståendet inte stämmer så bra, och tre elever 
anser att det inte stämmer alls att matematiklektionerna är roliga.  
 
Vilket arbetssätt tycker du är roligast i matematik? 
Majoriteten av klass A tyckte att det var roligast att arbeta med matematik på dator eller 
med en kompis vid dator. Det var också ett populärt arbetssätt att räkna tillsammans 
med en kompis. Endast tre elever har angett enskild räkning som det roligaste 
arbetssättet. 
 

Elevenkät klass B 
16 elever deltog i enkätundersökningen i klass B.  
 
Vad tycker du om ämnet matematik? 

         
Diagram 13 – matematik är roligt Diagram 14 – matematik är roligt 
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Merparten av eleverna i klass B tycker att ämnet matematik är roligt och intressant. Det 
var endast två elever som ansåg att påståendet om att matematik är roligt, stämmer 
delvis. Överlag har eleverna i denna klass positiv attityd till ämnet matematik. 
 

        
Diagram 15 – jag är duktig i matematik Diagram 16 – matematik är enkelt 
 
Endast en elev anser att hen inte är duktig i matematik, men eleven anser ändå att 
påståendet om att matematik är enkelt stämmer delvis. Överlag har eleverna i klass B 
har en positiv attityd till deras kunskaper och färdigheter i matematik. 
 
 
Vad tycker du om matematiklektionerna? 

         
Diagram 17 – matematiklektionerna är olika/omväxlande Diagram 18 – matematiklektionerna är roliga 
  
Eleverna i klass B är positiva till sina matematiklektioner och det är ingen som anser att 
lektionerna inte skulle vara omväxlande eller varierande. 13 av 16 elever tycker att 
matematiklektionerna är roliga och tre elever tycker att påståendet stämmer delvis. 
Klass B har en positiv attityd till sina matematiklektioner. 
 
 
Vilket arbetssätt tycker du är roligast i matematik? 
Överlag ansåg eleverna att matematikboken var det roligaste arbetssättet i matematik. 
Fem elever tyckte att det roligaste var att arbeta tillsammans med en kompis. Två elever 
har angett spel som det roligaste arbetssättet och en elev har angett grupparbete som det 
roligaste.  
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Elevenkät klass C 
15 elever deltog i enkätundersökningen i klass C. 
 
Vad tycker du om ämnet matematik? 

         
Diagram 19 – matematik är roligt Diagram 20 – matematik är intressant 
 
Endast en elev är inte positiv till påståendet som att matematik är roligt, resten av 
klassen har en positiv attityd till ämnet. Till påståendet om att matematik är intressant, 
var det fyra elever av 15 som ansåg att det inte stämde så bra och resten av klassen 
ansåg att det stämde helt eller stämde delvis.  
 

         
Diagram 21 – jag är duktig i matematik Diagram 22 – matematik är enkelt 
 
Endast en elev i klassen ansåg att påståendet om att vara duktig i matematik inte stämde 
så bra. En tredjedel av eleverna tyckte att påståendet om att matematik är enkelt, inte 
stämde så bra. Resten av klassen ansåg att de var duktiga i matematik och att det var 
enkelt.  
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Vad tycker du om matematiklektionerna? 

         
Diagram 22 – matematiklektionerna är olika/omväxlande Diagram 23 – matematiklektionerna är roliga 
 
Klass C anser att deras matematiklektioner är olika och omväxlande. Endast två elever 
ansåg att påståendet om att matematiklektionerna är roliga, inte stämde så bra. Överlag 
har klassen en positiv attityd till sina matematiklektioner.  
 
 
Vilket arbetssätt tycker du är roligast i matematik? 
Överlag ansåg eleverna att spel var det roligaste arbetssättet i matematik. Många elever 
har angett fingerfemman som det roligaste arbetssättet, tätt följt av matematikboken. 
Två elever ansåg att problemlösning var det roligaste och en elev skrev laborativt 
material, som det roligaste arbetssättet.  
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