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Sammanfattning  
 
Syftet med detta arbete är att genom kvalitativa forskningsintervjuer undersöka några komvuxelevers 

inställning till att lära sig matematik och dessa elevers uppfattningar om lärarens roll för att utveckla 

elevernas intresse för matematikinlärningen. Studien bygger på teorier om inre och yttre motivation, 

interaktiv motivation och Pygmalioneffekten. 

      Undersökningen visar att eleverna i studien har ett ganska lågt intresse för matematikinlärningen. 

Det kan vara en del i förklaringen varför matematikresultaten i svenska skolor fortsätter att 

försämras. Utifrån studien kan man se att motivationen har en stor inverkan på dessa elevers 

matematikinlärning och de tre viktigaste faktorerna som påverkar dem till att motivera sig till 

matematikinlärningen är enligt eleverna 1) lärarens kompetens, inställning och förmåga; 2) 

läroböckers innehåll och skoluppgifters svårighet; 3) elevernas mål med matematikinlärningen.  

      Studien visar att för att öka dessa elevers glädje, lust och intresse för matematik har läraren 

åtminstone fyra uppdrag: 1) att förstå sina elever och kunna sätta sig in i deras situation; 2) att skapa 

en bra relation till sina elever och kunna få dem att känna sig sedda och uppskattade; 3) att ge sina 

elever ett tydligt, konkret och lämpligt mål i matematikinlärningen; 4) att finna skoluppgifter med 

”lagom  är  bäst”  intentionen  åt  sina  elever  så  att  de  känner  lusten  och motivationen för matematik. 
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1. Inledning  
 
Jag har jobbat i många år med matematikundervisningen både i klassrummet och på distans, på både 

universitet och gymnasiet, och i både Kina och Sverige. En fråga har jag funderat länge på: ”Varför 

försämras matematikresultaten i svenska skolor allt   mer?”. Svenska 15-åringars kunskaper i 

matematikämnet fortsätter att försämras. Det visar resultaten från PISA 2012 (PISA - Programme for 

International Student Assessment - är en mätning av OECD som studerar 15-åringars kunskaper 

inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap). Utmärkande är framförallt att resultaten 

försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012 (Skolverket, 2014).  

      En av anledningarna till svenska elevers försämrade resultat kan vara att matematik lärs ut på fel 

sätt i skolan, det menar Johan Lithner som är professor i didaktik och matematik på Umeå universitet 

(Västerbottensnytt, 2013). Lithners forskning visar dock att det inte är eleverna det är fel på – det är 

undervisningen. Vad är en bra matematikundervisning eller hur lär man sig matematik? Det kan bli 

svårt att svara på därför att människor är olika och vi alla lär oss saker på olika sätt. 

      Matematiken beskrivs av Skolverket (2003a)   som   ”utvecklad   ur   såväl   praktiska   behov   som  ur  

människans   nyfikenhet   och   lust   att   utforska   och   utvidga  matematiken   som   sådan”   samt   som   ”en  

förutsättning för stora delar av samhällets utveckling och som genomsyrande  hela  samhället”.    Enligt 

mina egna erfarenheter ser jag att en möjlig orsak till svenska elevers försämrade resultat kan bero på 

att eleverna har tappat intresse, lust och motivation för matematik. Jag är därför intresserad av att 

undersöka elevernas inställning till att lära sig matematik och deras mål med matematikinlärningen. 

Samtidigt skulle jag också vilja undersöka vad lärarens roll är för att utveckla elevernas intresse för 

matematik. 

      Just nu jobbar jag som matematiklärare på ett komvux i Sverige. Komvux är en vuxenutbildning 

som ger elever möjligheten att komplettera med kunskaper de saknar från grundskolan och 

gymnasiet. Giota (2002) menar att ”de vuxna har alla gått i skolan en gång i tiden och bär med sig 

både positiva och negativa erfarenheter från den tiden” (s. 283). Många av dem har misslyckat i sina 

tidigare studier.  Deras upplevelser och inställningar av att lära sig matematik kan ge mig ett 

värdefullt empiriskt material. Jag bestämde mig därför för att göra en studie om komvuxelevers 

motivation i matematikinlärningen samt lärarens roll i matematikundervisningen med mitt 

examensarbete. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka några komvuxelevers inställning till att lära sig matematik 

och dessa elevers uppfattningar om lärarens roll för att utveckla elevernas intresse för matematik. 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar utformats:  

 

x På vilka sätt har motivationen haft inverkan på elevernas matematikinlärning? 

x Vad är lärarens uppdrag enligt eleverna för att öka elevernas glädje, lust och intresse för 

matematik? 
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3. Tidigare forskning om lärande och motivation 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera några tidigare forskningsresultat och teorier, vilka har 

anknytning till motivation i lärandet. Dessa resultat och teorier kopplar jag senare till syftet och 

frågeställningarna i min studie. Det finns många definitioner av begreppet motivation. I 

nationalencyklopedin (NE, 2014) förklaras begreppet med ”Motivation är en psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Det innebär att 

motivationen handlar om ett pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Det finns en hel 

del teorier om motivationen.  Giota   (2002)  menar   att   ”Vad som kan sägas generellt om de i dag 

aktuella motivationsteorierna är att de mestadels har en tyngdpunkt i den ena eller andra riktningen, 

samtidigt som det råder stor oenighet vad gäller dessa frågor” (s. 289). Med utgångspunkt i syftet 

anser jag att de teorierna om inre och yttre motivation, interaktiv motivation och Pygmalioneffekten 

kan bidra till mina tolkningar och analyser av resultaten från mina undersökningar. 

 
3.1 Inre och yttre motivation  
Stensmo  (2008)  beskriver  att  ”Med inre motivation menas att målen finns inom en människa i form 

av behov som skall tillfredställas, känslor som kan följas och potentiella resurser som kan utvecklas” 

(s. 118). En elev kan till exempel lösa en svår matematikuppgift på grund av ett intresse för 

matematik. Eleven behöver varken krav eller beröm eftersom han/hon är inre motiverad. Forskning 

om elevers inre motivation enligt Deci & Ryan (1991) visar att om elever ges möjlighet att lära sig i 

klasser som de anser främjar eller tillåter att de handlar självständigt så kommer deras inre 

motivation att öka. 

      Med yttre motivation menar Stensmo (2008) att målen finns i den omgivande miljonen. Till 

exempel ett högt betyg eller ett beröm kan öka viljan och lusten hos elever att lära sig matematik. 

Giota (2002) menar att ”Elever som strävar efter lärandemål antas vidare vara inre motiverade medan 

elever som strävar efter prestationsmål antas vara yttre motiverade” (s. 291). Enligt Giota förutsätter 

lärandemål att eleverna är inriktade på att lära i skolan enligt självuppsatta kriterier eller egna 

premisser, utveckla nya färdigheter, förbättra sina kompetenser, åstadkomma något utmanande och 

erhålla förståelse och insikter. Stensmo (2008) menar även att belöningar eller beröm är 

konsekvenser som ökar sannolikheten för ett visst beteende, medan straff eller kritik är konsekvenser 

som minskar sannolikheten för ett visst beteende.  

      För att lära sig en ny sak (t ex matematik) behöver man både inre och yttre motivation. När man 

har både prestations- och lärandemål kan deras målsättning i lärande enligt Giota (2002) sägas ha ett 

http://synonymer.se/?query=en%20hel%20del
http://synonymer.se/?query=en%20hel%20del
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multipelt  mål.     Giota  menar  att  ”Multipla  mål  emellertid  förutsätter  att  elever  både  kan  och  strävar  

efter att uppnå såväl kognitiva som sociala och emotionella mål samtidigt och inom såväl 

lärandesituationer  som  sociala  situationer”  (ibid., s. 291). 

 
3.2 Interaktiv motivation 
Med interaktiv motivation menar Stensmo (2008) att motivation formas i ett samspel mellan en 

situation och en person. Detta kan uttryckas i följande formel: 

  VFM u  

M står för motivation, F är förväntan om framgång respektive möjligheterna att misslyckas och V är 

värdet av att ha framgång och att nå ett mål. Stensmo  menar  att  ”En persons ansträngning att nå ett 

mål (lösa en uppgift) är en kombination av målets värde och förväntan om att lyckas eller misslyckas 

att nå målet” (ibid., s. 120).  

      Uttrycket ger ett tydligt samband mellan motivationen och förväntan om möjliga mål samt värdet 

av att nå målet. Positiva förväntningar ökar motivationen medan negativa förväntningar minskar 

motivationen. Samtidigt har uppnåendets värde också ett ”proportionellt” förhållande med 

motivationen, det vill säga högre uppnåendets värde ökar motivationen medan lägre uppnåendets 

värde minskar motivationen. Det innebär att förväntan om möjliga mål och värdet av att nå målet är 

två avgörande faktorer av att öka elevers motivation.   

 
3.3 Pygmalioneffekten 
Enligt Wikipedia (2014a) är Pygmalioneffekten (eller Rosenthaleffekten) en teori sedan slutet av 

1960-talet om att elevers resultat blir bättre om lärarens förväntningar på dessa är höga. Jenner 

(2004) menar att forskare är överens idag om att lärarens positiva och negativa förväntningar 

påverkar elevernas beteende och prestationer. Jenner beskriver att ”Lärarens förväntningar har en 

avgörande betydelse när det gäller att skapa och vidmakthålla elevernas motivation. Positiva 

förväntningar leder till goda resultat medan negativa förväntningar till dåliga resultat” (ibid., s.10). 

Intressanta frågor i dessa sammanhang enligt Jenner blir då 

x Hur formas förväntningar? 

x Hur förmedlas förväntningar? 

Lärare troligen formar sina förväntningar om eleverna på samma sätt som människor i allmänhet 

bildar sig intryck av förväntningar om andra människor. ”Skillnaden mellan pedagogen som 

professionell och pedagogen som vanliga människor ligger alltså inte i sättet att forma förväntningar, 

utan i konsekvenserna” (ibid., s.70). Det är därför viktigt att läraren är medveten om de processer 

som förklarar hur våra förväntningar formas.  
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      Forskning visar även att samspelet mellan lärare och elever är viktigt när man ser på hur 

förväntningar förmedlas.  Jenner  menar  att  ”Lärare är viktiga förebilder för sina elever och elevernas 

beteenden kan ses som avspeglingar av lärarens förväntningar och vice versa” (ibid., s.70). Läraren 

kan genom eget intresse och engagemang påverka sina elevers lust och motivation för ämnet. 

Lärarens förväntningar ökar samtidigt elevernas självförtroende. Eleverna blir därmed motiverade 

och ökar lust och intresse. 

 

3.4 Motivationsprocessen 
Motivation enligt Jenner (2004) är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter 

man gjort och det bemötande man får. En grundläggande tanke när det handlar om motivation och 

motivationsarbete är att det är en fråga om bemötande. Lärare är en motivatör för sina elever, vilket 

betyder att denne skall optimera elevernas möjlighet till lärande (Stensmo, 2008). Jenner (2004) 

menar  att  ”Ett gott bemötande är basen för motivationsarbetet” (s. 18). Det finns tre faktorer enligt 

Jenner som präglar själva motivationsprocessen och som är centrala för att motivationen skall infinna 

sig:  

x Målet - om det ligger innanför synranden och verkar möjligt att uppnå.  

x Uppnåendets värde – om målet är eftersträvansvärt.  

x Misslyckandets sannolikhet – dvs. individens bedömning av sina chanser att lyckas.  

Det är viktigt för eleverna enligt Stensmo (2008) att ha tydliga, konkreta och lämpliga mål att arbeta 

mot. Det vill säga målen skall kunna förstås av eleverna, formuleras utifrån det behov och vara 

möjlig att uppnå. Eleverna måste även uppfatta måluppnåelse som värdefull. Genom ett synligt mål 

kan det leda eleverna mot en ökad lust och motivation. Det är därför viktigt att lärare kan svara på 

frågan till exempel varför man skall lära sig matematik.  

      Elevers bedömning av sina chanser att lyckas är också viktig för att öka deras intresse, lust och 

motivation för att lära sig matematik, eftersom förväntan om möjliga mål är enligt interaktiv 

motivation en av de avgörande faktorerna som påverkar elevernas motivation. Om sannolikheten 

bedöms blir för stor att misslyckas blir det lägre uppnåendets värde som minskar motivationen. 

      Med stöd av dessa tidigare forskningsresultat och teorier kan jag tolka och analysera resultaten 

från  mina  undersökningar.    I  delavsnitt  ”4.3 Analysbeskrivning”  kommer  jag  att  beskriva  i  detalj  hur  

jag analyserar och resonerar kring resultaten och gör kopplingar till såväl de teorierna om inre och 

yttre motivation, interaktiv motivation och Pygmalioneffekten samt syftet och frågeställningarna i 

studien. 
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4. Metod 
 
4.1 Metodval 
I detta arbete, genom att göra kvalitativa forskningsintervjuer med fyra komvuxelever, undersöker 

jag elevernas inställning till att lära sig matematik, vad lärarens roll är för elevernas lust och 

motivation och hur läraren arbetar för att utveckla elevernas intresse för matematikinlärningen. Jag 

har använt mig av den kvalitativa intervjun som undersökningsmetod, eftersom metoden ger bäst 

svar på mina frågeställningar. Lantz (2013) menar att kvalitativa analyser kan ge känslomässig 

förståelse samt en möjlighet att öka förstålse för nya fenomen. Trost (2010) menar också att 

kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla 

frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar.  

      Studien bygger på de teorierna om inre och yttre motivation, interaktiv motivation och 

Pygmalioneffekten. Jag har en ambition att se övergripande på svenska elevers intresse, lust och 

motivation för matematikinlärningen och se vad som driver eleverna att lära sig matematik. Men min 

avsikt i detta arbete är inte att ge en helhetsbild över elevernas generella inställning till 

matematikämnet utan att försöka hitta någon förklaring eller idé om att eleverna kan motiveras att 

lära sig matematik.  

 
4.2 Urval och procedur 
Undersökningen gjordes vid ett Komvux i Sverige. För att kunna få så bra resultat som möjligt ville 

jag att urvalet skulle innehålla elever i olika åldrar och från olika kurser i matematikämnet. Det blev 

fyra informanter som intervjuades: Den yngsta eleven var 19 år och läste Matematik 5 (kallade Elev 

A), en 20-årig elev läste Matematik 2a (kallade Elev B), en 24-årig elev läste Matematik 4 (kallade 

Elev C), och den äldsta eleven var 38 år och läste matematik 3c (kallade Elev D).  Alla fyra hade gått 

i grundskolan och gymnasiet en gång i tiden och bar med sig både positiva och negativa erfarenheter 

från den tiden (Giota, 2002) och ville läsa upp eller läsa in betyg för att få söka till högskolan. Jag 

ansåg att deras upplevelser och inställningar av att lära sig matematik kunde ge mig ett värdefullt 

empiriskt material. Jag var mycket intresserad och nyfiken på vilka faktorer som påverkade deras 

motivation och lust för att lära sig matematik och deras uppfattningar om lärarens roll för att utveckla 

elevernas intresse för matematik.  

      Intervjuerna gjordes via telefon och varade i ca en timme vardera beroende på vilka följdfrågor 

som ställdes. Jag förde anteckningar men spelade inte in intervjun. De anteckningar jag gjorde under 

intervjun gav mig det empiriskt material som jag behövde för analysen. Därefter skrev jag genast en 
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sammafattning till anteckningarna och redovisade resultaten. Utifrån intervjuerna fick jag ett rikt 

material om elevernas inställningar till matematikinlärningen och deras åsikter om lärarens roll. 

Intervjufrågorna som användes finns i bilaga. 

 
4.3 Analysbeskrivning 
Efter intervjuer behöver vi ordna och sortera materialet på ett sätt som ger bästa möjliga 

förståelse, vi kan därefter tolka och analysera resultaten med hjälp av någon teori (Trost, 

2010). Jag hade ordnat och sorterat mitt empiriska material och kommit fram till fyra följande 

beskrivningskategorier: 

1) Elevernas inställning till att lära sig matematik 

2) Elevernas mål och motivation med matematikinlärningen 

3) Lärares roll och läroböcker samt skoluppgifter 

4) Matematikundervisningen 

Under varje kategori hade jag sammanfattat informanternas svar och detta ledde till att analysera och 

resonera kring resultaten och göra kopplingar till såväl motivationsteorierna och syftet samt 

frågeställningarna i studien. Till exempel, utifrån kategorin  ”2) Elevernas mål och motivation med 

matematikinlärningen” fick jag syn på eleverna i studien hade både prestations- och lärandemål, och 

med stöd av de teorierna om inre och yttre motivation ansåg jag att dessa elever både kunde och 

strävade efter att uppnå såväl kognitiva som sociala och emotionella mål samtidigt och inom såväl 

lärandesituationer som sociala situationer (Giota, 2002). Utifrån samma kategori fick jag också syn 

på att lärarens beröm ökade dessa elevers intresse, lust och motivation för matematik. Med stöd av 

Pygmalioneffekten kunde jag se att lärarens positiva förväntningar och beröm var en viktig 

bidragande faktor till att öka dessa elevers intresse, lust och motivation för matematikinlärningen. 

Utifrån kategorierna   ”3) Lärares roll och läroböcker samt skoluppgifter”   och   ”4) 

Matematikundervisningen” fick jag dessa elevers uppfattningar om lärarens roll för att utveckla deras 

intresse för matematik. Med stöd av de teorierna om interaktiv motivation och Pygmalioneffekten 

kunde   jag   dra   en   slutsats:   ”Lärarens   kompetens,   inställning   och   förmåga är en av de viktigaste 

faktorerna som påverkar dessa elever till att motivera  sig  till  matematikinlärningen”. 

      Jag hade därmed fått syn på de tre viktigaste faktorerna som påverkade dessa elevers motivation i 

matematikinlärningen. Faktorerna visade en möjlig tolkning av relationen mellan undervisningen, 

motivationen och inlärningen. Detta ledde till en tydlig koppling mellan lärarens roll, 

skoluppgifterna, elevernas mål och motivation och deras matematiksinlärning. Utifrån kopplingen 

kunde jag dra fyra intressanta slutsatser om lärarens uppdrag för att öka elevernas glädje, lust och 

intresse för matematik.  
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      Efter den kvalitativa studien fick jag en bild av dessa elevers inställning till att lära sig 

matematik, deras mål och motivation med matematikinlärningen, samt lärarens roll och uppdrag för 

utvecklingen av elevernas intresse, lust och motivation. Jag är medveten om att mina egna kunskaper 

och erfarenheter också kan ha inverkat vid mina tolkningar och analysningar. Det som framkommer 

enligt  Langemar  (2008)  är  att  ”Tolkningen  är  beroende  av  sammanhanget,  och  livsvärlden hos den 

som  tolkar  är  en  del  av  detta  sammanhang”  (s.  91).        

 
4.4 Forskningsetiska överväganden 
För att utföra intervjuer enligt de forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Kvale, 1997) tog jag först kontakt med mina informanter. Alla informanter blev 

informerade om syftet med min studie, deras rätt att när som helst avbryta intervjun och att alla 

deltagare var anonyma och deras deltagande i studien var helt frivilligt. Dessutom blev de 

informerade om att det insamlade materialet endast användas för studiens syfte och deras personliga 

informationer inte redovisas i studien. 

      Intervjuerna gjordes via telefon. Jag förde anteckningar men spelade inte in intervjun. Efter 

intervjuerna med varje informant var jag noga med att visa min uppskattning och tacka respondenten 

för samtalet, samt tillfråga om han/hon hade något annat att tillägga. För att ta hänsyn till deltagarnas 

anonymitet hade jag använt fingerade namn som Elev A, B, C och D i min studie. 

 
4.5 Metoddiskussion 
Intervjuer är vanliga företeelser och hör till det moderna samhället. Det finns två typer av 

forskningsintervjuer: kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Enligt Svensson & Starrin (1996) syftar 

den kvalitativa intervjuen till att ”upptäcka eller identifiera icke kända eller otillfredsställande kända 

företeelser, egenskaper eller innebörder”, det är således ”en metod för att utröna, upptäcka, förstå, 

lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting” (s. 53). 

 
4.5.1 Reliabilitet 
      Motivation är mycket svårt att mäta, och jag har inte funnit det perfekta mätverktyget. Langemar 

(2008)  menar   att   ”Reliabilitet står i kvantitativ metod för tillförlitlighet i mätningar, och eftersom 

mätningar inte sker i en kvalitativ metod kan man inte tala om reliabilitet i detta sammanhang” (s. 

106). Enligt Wikipedia (2014b) innebär att kvalitativ forskning analys av lågt strukturerade data, 

exempelvis intervjuer och enkäter med öppna svar och beslutsdokument som analyseras textkritiskt. 

Den kvalitativa forskningsintervjun enligt Kvale (1997) har ibland avfärdats med att den inte är 

vetenskaplig – den kan kanske ge intressant resultat och fungera som förberedelse till vetenskapliga 

undersökningar. Utifrån syftet och frågeställningarna fann jag att den riktat öppna intervjun var den 
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som passade bäst. Det är precis   som   Lantz   (2013)   säger   att   ”Den öppna och den öppet riktade 

intervjun gör det möjligt att undersöka och genom en analys dra slutsatser om kvaliteter” (s. 46). 

 
4.5.2 Validitet 
      Den metod jag använt mig av, kvalitativa intervjuer, anser jag har hjälpt mig finna svar på mina 

frågeställningar relaterat till syftet. Med validitet i kvalitativ metod enligt Langemar (2008) brukar 

man mena sådana saker som kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet. Validitet stärkas enligt Kvale 

(1997) när ett uttalande tolkas inom ett teoretiskt sammanhang. Langemar (2008) menar att arbeta 

med kvalitativa analyser är själva kärnan och tyngdpunkten i den kvalitativa forskningen. Trost 

(2010) beskriver den kvalitativa studien i tre steg med data:  

x Att göra kvalitativa intervjuer;  

x Att analysera resultaten genom att läsa igenom det man skrivit ut och genom att fundera över 

vad man såg och hörde under intervjuns gång;  

x Att tolka sitt datamaterial med hjälp av de teoretiska verktyg som man har till sitt förfogande.  

Det innebär att efter intervjuer behöver vi ordna och sortera materialet på ett sätt som ger bästa 

möjliga förståelse. Därefter kan vi tolka och analysera resultaten med hjälp av någon teori. Langemar 

(2008)  menar  att  ”Tolkning innebär att man översätter till ett annat sammanhang från deltagarens till 

forskningssyftet”   (s.   92).   Kvale   &   Brinkman   (2014)   menar   även   att   ”En   teoretisk   tolkning   av  

intervjutexter kan dra in nya kontexter för reflexion över intervjuteman och nya dimensioner av 

kända  fenomen”  (s.  286). Jag anser därmed att min studie har en relativt hög kvalitet, trovärdighet 

och meningsfullhet, på grund av mina tolkningar och analyser byggs på motivationsteorierna.  

 
4.5.3 Generaliserbarhet 
      Kvalitativ generaliserbarhet enligt Langemar (2008) är nästa steg efter förankring i data i 

empirisk förankring och innehåller två delaspekter:  

x Det handlar om hur data förhåller sig till frågeställningar;  

x Det gäller om resultatet går att applicera på populationen, vilket handlar om ifall urvalet 

gjorts på ett adekvat sätt.  

Enligt Lantz (2013) ska en intervju som är riktat öppen belysa en vid fråga utifrån frågeområden där 

intervjuaren följer upp inom områdena. Resultaten måste på något sätt bearbetas annars kan varken 

en slutsats dras eller ett beslut fattas på grundval av intervjun. Det är viktigt att tänka på vad gäller 

generalisering   av   de   resultaten   som   är   utifrån   intervjun.   Kvale   (1997)   menar   att   ”Man   gör   en  

välövervägd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad 

som   kommer   att   hända   i   en   annan   situation”   (s.   210). När det gäller urvalet av deltagare enligt 

Langemar (2008) finns det två sidor av den kvalitativa generaliserbarheten:  
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x De kvaliteterna (till exempel egenskaper, upplevelser, synpunkter) man funnit verkligen 

finns;  

x Resultatet är täckande och uttömmande för syftet. Den kvalitativa intervjun studerar inte 

frekvenser.  

Det räcker enligt Kvale (1997) med en person i en population som har en viss erfarenhet eller 

uppfattning  när det gäller urvalet av deltagare. Det innebär att intervjupersonerna oftast inte väljas 

slumpmässigt. Kvale   menar   även   att   ”Resultaten från självvalda urval kan dock inte statistiskt 

generaliseras till populationen i sin helhet” (ibid., s. 210). Alla fyra informanter som ingår i min 

studie har gått i grundskolan och gymnasiet en gång i tiden och bär med sig erfarenheter från den 

tiden. Deras upplevelser och inställningar av att lära sig matematik är värdefulla och har svarat på 

mina frågeställningar relaterat till syftet.   

      Jag vill klargöra att jag i min studie inte har för avsikt att generalisera svenska elevers inställning 

till att lära sig matematik i allmänhet. Min studie representerar endast de fyra komvuxelever som jag 

har intervjuat. Jag är väl medveten om att jag har ett ganska litet urval men jag tror likt Trost (2010) 

att ett fåtal väl genomförda intervjuer är mycket mer värt än ett flertal mindre väl genomförda.  
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5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultaten av de genomförda intervjuerna, samt analysera med 

hjälp av motivationsteorierna. Jag har ordnat och sorterat mitt empiriska material och kommit fram 

till fyra följande beskrivningskategorier. Under varje kategori kommer jag att sammanfatta 

informanternas svar och detta leder till att analysera och resonera kring resultaten och göra 

kopplingar till såväl motivationsteorierna och syftet samt frågeställningarna i studien. 

 
5.1  Elevernas inställning till att lära sig matematik 
Resultaten visar att eleverna som ingår i studien har ett ganska lågt intresse för 

matematikinlärningen. De flesta känner ingen lust inför lektioner eller föreläsningar. Nästan ingen 

har gjort någon pre-läsning respektive avsnitt i läroboken inför lektioner eller föreläsningar. De flesta 

ägnar sig inte åt matematik hemma eller på fritiden. Elev D som är en av dem uttrycker sig följande: 

”Matematikämnet   är   inte   min   grej”. I likhet berättar Elev B att ”Jag tycker inget speciellt om 

matematik  eftersom   jag   saknar   visst   intresse   i   ämnet.”  Vidare berättar Elev  B  att   ”Jag  brukar   inte  

ägna  mig  åt  matte  utanför  skolan”. Elev C menar även att lusten inför lektioner eller föreläsningar 

beror på vem som är lärare till lektionen eller föreläsningen. Dessa elevers inställning till att lära sig 

matematik kan vara en del i förklaringen varför matematikresultaten i svenska skolor fortsätter att 

försämras, eftersom ”intresse eller motivation spelar en viktig roll i minnet: det man är intresserad av 

att lära sig är mycket enklare att komma ihåg än sådant man är  ointresserad  av”  (Sandberg, 2014). 

Resultaten är ju inte oväntade för mig. Enligt mina egna erfarenheter upplever jag också att många 

elever har ett lågt intresse för matematikinlärningen.  

      I en rapport från Skolverket (2003b) framkommer det att majoriteten av svenska elever i 

grundskolan tidigare år känner en självklar lust till att lära i matematiken. Så vad är det då som gör 

att eleverna tappar den självklara lusten för matematikinlärningen? Elev D har gett ett följande svar 

”Jag  tycker  inte  om mattematik, för det är tråkigt och svårt. Uppgifterna är för svåra och abstrakta för 

mig och jag har inte fått något svar från läraren varför jag måste lösa en  viss  uppgift.”   

 
5.2  Elevernas mål och motivation med matematikinlärningen 
Resultaten visar att inte alla elever som ingår i studien tycker att kunskaper i matematik är 

nödvändiga för sin framtid, men alla elever i studien tycker att ett bra betyg i matematikämnet är 

betydelsefullt. Elev B har kanske presenterat dessa elevers tankar för matematiksinlärningen: ”Ett  

bra  betyg  i  matematikämnet  är  betydelsefullt  för  mig  eftersom  jag  vill  ha  ett  bra  jobb.”  I  likhet  menar  
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Elev C att ”Det  är  det  eftersom  jag  tar  skolarbetet  på  allvar.  Alla  betyg  är  viktiga  för  mig.”  Det tyder 

på att de lär sig matematik för att sträva efter prestationsmål, vilken antas vara yttre motiverade, det 

vill säga de lär sig matematik för att uppfylla andras, till exempel lärares eller föräldrars, krav och 

förväntningar. Giota (2002) menar att ”De yttre motiverade eleverna med prestationsmål kan bli 

missgynnade i deras inre motivation, vilken är analogt med deras lärandemål”  (s. 299).  

      Resultaten visar samtidigt att nästan alla elever i studien känner glädje och fått ökat 

självförtroende när de lyckas på egen hand lösa en svårare matematikuppgift. Elev A berättar att 

”Känslan att lösa en svår uppgift på egen hand är otroligt skönt. Speciellt ifall man fått fundera ett 

tag  med  uppgiften.”  Det innebär att dessa elever har en inre motivation som en påverkande faktor för 

att utveckla sina matematiska kunskaper, vilket antas att de strävar efter lärandemål. Giota menar att 

”Lärandemål förutsätter att eleverna är inriktade på att lära i skolan enligt självuppsatta kriterier eller 

egna premisser, utveckla nya färdigheter, förbättra sina kompetenser, åstadkomma något utmanande 

och erhålla förståelse och insikter” (ibid., s. 291).  

      Med tanke på att dessa elever har både prestations- och lärandemål kan deras målsättning i 

lärande sägas ha ett multipelt mål.  Dessa elever både kan och strävar efter att uppnå såväl kognitiva 

som sociala och emotionella mål samtidigt och inom såväl lärandesituationer som sociala situationer 

(ibid.). 

      Resultaten visar också att lärarens beröm ökar dessa elevers lust och motivation. Elev B menar 

att   ”Jag känner att jag får mer självförtroende när jag löser en svårare uppgift. Särskilt när jag får 

beröm av min lärare.” I likhet menar Elev C att ”När jag fått beröm av klasskamraterna, läraren eller 

mina föräldrar ökar min lust och motivation för matematik.”  Det tyder på att de behöver lärarens 

beröm och uppskattning för att öka lusten och motivationen. Elevernas uttalande här stödjer tidigare 

forskning om att alla elever behöver känna sig sedda och bli bekräftade för de positiva egenskaper de 

har och behöver känna att läraren anser att de är värda att bli ledda in i en framtid (Henriksson, 

2009). Läraren ska därför se och uppskatta alla sina elever genom beröm och positiva förväntningar.       

      Enligt Pygmalioneffekten kan lärares beröm och positiva förväntningar leda till goda resultat för 

elevernas matematiklämning. Goda resultat kan därmed öka elevernas glädje, lust och intresse för 

matematikinlärningen. Att läraren ger eleverna beröm när de till exempel lyckats bra med en svår 

uppgift kan bygga upp elevernas självförtroende. Samtigit kan läraren även uppmuntra dem till att 

våga och vilja göra utmanande uppgifter. Lärarens positiva förväntningar och beröm är därför en 

viktig bidragande faktor till att öka elevernas intresse, lust och motivation för matematikinlärningen. 

       Uppnåendets värde är enligt interaktiv motivation också viktigt för att påverka motivationen. Det 

är en av de vanligaste frågorna: ”Varför  ska  jag  lära  mig  matematik?”  Elev  D  tycker  att  matematik  är  

tråkigt  för  att  ”Jag  har  inte  fått något svar från läraren varför jag måste lösa en viss uppgif”.  När det 
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gäller   målet   med   matematikinlärningen   ger   Elev   D   uttryck   som   följande:   ”Det   beror   på   vad   jag  

kommer att arbeta med i framtiden, men i ens vardag anser jag att det inte kvävs speciellt hög 

matematisk kunskap för att få det att fungera. Självklart behöver man kunna grunderna men inte mer 

än  så”.  Det tyder på att en viktig bidragande orsak till denna minskade lust för matematikinlärning är 

att eleven är inte riktigt förstå varför man måste lära sig matematik. Det kan bero på att eleven inte 

har fått ett inspirerande svar på varför de behöver lära sig matematik. Det är mycket viktigt att 

läraren kan svara på en sådan fråga, eftersom värdet av att nå målet enligt interaktiv motivation är en 

av de två avgörande faktorerna av att öka elevers motivation.  Eleverna måste ha en känsla av att 

målet är eftersträvansvärt för att öka motivationen.  

      Elevernas ovanstående uttalande tyder även på att en viktig bidragande orsak till denna minskade 

lust för matematikinlärningen är att eleverna saknar ett tydligt, konkret och lämpligt mål med 

matematikinlärningen. Enligt interaktiv motivation kopplar elevernas lust och motivation till 

förväntan om möjliga mål och värdet av att nå målet. Det är därför viktigt att målen är på rätt nivå. 

Stensmo   (2008)  menar  att   ”för  högt   satta  mål  kan   leda   till   uppgivenhet  och   för   lågt   satta  mål  kan  

innebära  att  man  inte  anstränger  sig”  (s.  137).   

 

5.3  Lärares roll och läroböcker samt skoluppgifter 
Resultaten visar att lärarens kompetens är en av de viktigaste faktorerna som påverkar dessa elevers 

intresse, lust och motivation. Att läraren antingen är för dålig på att inspirera dem eller själv inte har 

tilläcklig bra kunskap i ämnet är en viktig bidragande orsak till denna minskade lust för 

matematikinlärningen hos dem. Elev D berättar ”Vissa lärare själv har inte tillräckligt bra kunskaper 

i matematikämnet och kan därför inte förklara en viss uppgift på rätt sätt eller svara på varför man 

behöver lösa en viss uppgift, utan säger bara att ni får öva på dessa uppgifter”. Elev D berättar även 

om hans upplevelser från att vara mycket intresserad av matematik till att tappa lusten för matematik 

bara på grund av en opedagogisk matematiklärare: ”Jag var mycket intresserad av matematik när jag 

gick i grundskolan och sedan tappade lusten för matematik bara på grund av en opedagogisk 

matematiklärare”.  Han  förklarar  vidare  att ”Den här läraren pratade alldeles för fort, skrev extremt 

otydligt och slarvigt på tavlan samt förklarade han väldigt otydligt. Läraren såg även omotiverad ut 

och allmänt arg. Som elev blev det svårt att hänga med och förstå undervisningen och tappa snabbt 

lusten att lära sig samt intresset inom ämnet”. Jag inser att hans upplevelser inte är en enskild 

omständighet och håller med hans åsikt: ”En  dålig  lärare  kan  påverka  många  av  sina  elever  att  tappa  

lusten för  matematik”.  
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      När en elev deltar i en ny kurs förväntar han/hon sig naturligtvis en bra lärare. Elevens mål är 

självklart att få godkänt eller ett högre betyg i kursen. Det gäller alla elever som har olika 

kulturbakgrunder.  De tänker därför mycket på vem läraren är, vad kursen innehåller, vilken 

svårighetsgrad som kursen har och hur man gör för att kunna klara av kursen. Jag upplever att de 

roller som matematiklärare får ta idag är något han/hon inte blivit utbildade till och därför kan det bli 

svårare att hantera de situationer som kan uppkomma. Om en lärare själv inte har tillräckligt bra 

kunskaper i matematikämnet, hur kan då han/hon lära ut matematik till sina elever på bästa och 

effektivaste sätt? Konsekvensen blir naturligtvis att eleverna känner att det är för svårt att förstå 

matematiken och tappar därmed lusten för ämnet. Lärarens kompetens är därför mycket viktig för att 

utveckla elevernas intresse, lust och motivation för matematik.  

      Resultaten visar också att lärarens inställning till matematiken är en av de viktigaste faktorerna 

som påverkar dessa elevers intresse, lust och motivation. Elev B menar att   ”Läraren kan påverka 

mycket mitt intresse för matematik”. Elev  A  berättar  att  ”Det  var  tur  att  man  hade  en  bra  lärare  och  

det blev intressant att lära sig matematik när jag mött en välutbildad och intresserad lärare som hade 

hållit   genomgångar  och  kunnat  bemöta  eventuella   frågor.” Elevernas uttalande här stödjer tidigare 

forskning om att lärare är en motivatör för sina elever, vilket betyder att denne skall optimera 

elevernas möjlighet till lärande (Stensmo, 2008).  Det tyder på att en viktig bidragande orsak till att 

öka elevernas glädje, lust och intresse för matematik är att läraren är trevlig och välutbildad. En 

trevlig och positiv lärare kan leda till att eleverna har mer lust att lyssna på hans/hennes 

undervisningar och känner sig trygga att prata med honom/henne då ökar eleverna intresset, lusten 

och motivationen. Lärare kan vara förebilder för eleverna genom en bra förklaring, lektion eller 

föreläsning (Jenner, 2004). Enligt sociokulturell teori (Lindström & Pennlert, 2012) är sociala 

sammanhang integrerade delar av lärande. Eleverna lär sig inte bara genom sin egen aktivitet, utan 

också  att  se  hur  läraren  gjorde.  Det  sker  förmodligen  mycket  sådant  ”lärande  genom  härmning”.  I  så  

fall spelar läraren en mycket viktig roll att påverka elevernas tänkande, självförtroende och intresse.  

”Eleverna kan genom imitera handlingar som går utanför gränserna för dess egen potential och kan 

genom imitation nå längre än med sin egen förståelse” (SOU, 1992, s. 71). Läraren kan stärka 

elevens inre motivation genom att göra själva undervisningen meningsfull (Jenner, 2004). Lärarens 

kunskaper överförs till eleverna genomen en bra förklaring, en givande lektion eller en meningsfull 

föreläsning. En bra matematikundervisning ökar elevernas intresse, lust och motivation för ämnet. 

      Resultaten visar även att läroböcker och skoluppgifter är en av de viktigaste faktorerna som 

påverkar dessa elevers intresse, lust och motivation. Inte alla elever som ingår i studien är nöjda med 

sina läroböcker.  Elev B menar till exempel att  ”Vissa läroböcker har antingen många fel i facit eller 

dåliga förklaringar.  Det  påverkar  mycket  min  lust  i  ämnet.”  Även  Elev A tycker att ”Skoluppgifterna 
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ska vara roliga och intressanta samt lätta att förstå”. Elevernas uttalande här stödjer Piagets teori om 

att   ”Elever lär sig sannolikt bäst när han/hon arbetar aktivt med lärostoffet och att stoffets 

svårighetsgrad  måste  vara  noga  anpassat  efter  elevers  förståelseformer”  (Imsen,  2006,  s.  201).     Det 

tyder på att skoluppgifterna ska vara på en lämplig nivå och intressanta. Om läroböckerna eller 

skoluppgifterna är för svåra enligt eleverna kan det minska deras lust för ämnet. Läraren kan stärka 

elevens inre motivation att utgå från elevernas perspektiv, erbjuda fler val och försäkra sig om att 

uppgifterna är tillräckligt utmannande och intressanta (Jenner, 2004).  

 

5.4  Matematikundervisningen 
Resultaten visar att en bra pedagogisk atmosfär och en bra relation mellan läraren och eleverna är 

viktig för att öka dessa elevers intresse för matematik. Elev A menar att en matematiklektion kan 

vara givande och intressant när en bra pedagogisk atmosfär finns det i klassrunnet. Elev C menar 

även att relationen mellan läraren och eleverna har en stor betydelse för matematikundervisningen. I 

likhet menar Elev D att han jobbar som bäst under en matematiklektion   när   ”lektionerna är både 

givande och roliga,  och  uppgifterna  är  intressanta”.  Det  eleverna  säger  här  stödjer tidigare forskning 

om att en  bra  matematikundervisning   skall  vara  motiverande  och   inspirerande,   för   att  ”det man är 

intresserad av att lära   sig   är   mycket   enklare   att   komma   ihåg   än   sådant   man   är   ointresserad   av”  

(Sandberg, 2014). Enligt Skolverket (2003a) syftar matematikundervisningen till att ge eleverna 

tilltro till det egna tänkandet samt till den egna förmågan att lära sig matematik och använda 

matematik i olika situationer.  

       När det gäller matematikundervisningsformer har informanterna olika åsikter. Elev C är säker på 

att jobba som bäst när man jobbar tillsammans med någon/några. Det sociokulturella perspektivet 

passar i så fall bäst för en matematiklektion. Läraren strukturerar, hjälper och stödjer eleverna. Det 

fungerar som ett socialt samspel. På så sätt blir läraren ett slags mediterande hjälpare som visar eller 

förklarar för eleverna hur något ska göras. Elev A tycker att en matematiklektion kan bli givande och 

intressant om eleverna får först lösa problem/uppgifter på egen hand och läraren ger något tips eller 

någon ledtråd. Det fungerar som ett samspel mellan läraren och eleverna. Kunskap konstrueras av 

eleverna enligt den konstruktivistiska synen. Elev B ser med ett annat perspektiv på att man kan lära 

sig effektivt om läraren först förklarar metoder och tekniker och eleverna bara behöver komma ihåg 

eller öva på dem. I så fall kan den behavioristiska synen på lärande passa bättre i 

matematikundervisningen. Det vill säga läraren kan förklara på rätt sätt vad matematik är och lära 

eleverna hur de använder matematiska satser och metoder för att lösa uppgifter eller problem. 

Lärarens kunskaper överförs till eleverna. 
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     Det kan bli svårt att säga vilken undervisningsform som är bäst. Fördelen med den behavioristiska 

synen är att eleverna får lära sig mycket och snabbt och kan förstå och använda kunskapen. Men 

nackdelen med den behavioristiska synen är att eleverna inte kan styra och utveckla kunskapen. 

Fördelen med den konstruktivistiska synen är att eleverna har mer nyfikenhet, intresse och undran 

och det leder till att elevernas kunskaper kan kontinuerligt utvecklas. Medan nackdelen med den 

konstruktivistiska synen är att det kan ta en längre tid för eleverna för att förstå och lära sig 

kunskapen. Fördelen med det sociokulturella perspektivet är att eleverna har mer förmågor att 

utveckla sina kunskaper genom att stimulera dem till att arbeta aktivt tillsammans med andra. Men 

nackdelen med det sociokulturella perspektivet är att man inte tar hänsyn till de individer som 

utmärker sig från gruppen. Det tyder på att läraren behöver individanpassa undervisningen så att alla 

elever får möjlighet att känna lust och motivation för matematik. Det leder mig till funderingar kring 

att man skulle kunna undersöka vilket/vilka sätt matematikundervisningen kan bli givande och 

intressant, och fungera på bästa och effektivaste sätt. Det skulle vara intressant med en vidare 

undersökning. 
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6. Slutsatser och diskussion 
 
Mitt syfte med studien är att undersöka elevernas inställning till att lära sig matematik och dessa 

elevers uppfattningar om lärarens roll för att utveckla elevernas intresse för matematik. Genom min 

undersökning anser jag ha fått svar på mina frågeställningar relaterat till syftet. Frågeställningen  ”På 

vilka sätt har motivationen haft inverkan på elevernas matematikinlärning?”  besvaras  under  rubriken  

”6.1 Faktorerna som påverkar eleverna till att motivera sig till lärande”, och frågeställningen ”Vad 

är lärarens uppdrag för att öka elevernas glädje, lust och intresse för matematik?”  besvaras  under  

rubriken ”6.2 Lärarens insatser och uppdrag”.  
 
6.1 Faktorerna som påverkar eleverna till att motivera sig till lärande 
Utifrån kategorin  ”5.1  Elevernas inställning till att lära sig matematik” kan man se att eleverna i 

studien har ett ganska lågt intresse för matematikinlärningen. Det kan vara en del i förklaringen 

varför matematikresultaten i svenska skolor fortsätter att försämras. I denna del kommer jag att 

sammafatta de viktigaste faktorerna som påverkar dessa elever till att motivera sig till 

matematikinlärningen. När det gäller motivation för matematikinlärningen är det så komplext och det 

är svårt att tala på en generell nivå. Även min studie som är i en mindre omfattning och gällande 

elevantal gör det svårare att dra generella slutsatser. Utifrån min undersökning har jag fått syn på att 

motivationen har haft en stor inverkan på de fyra informanternas matematikinlärning och det finns 

åtminstone tre följande faktorer som påverkar dem till att motivera sig: 
      Den första faktorn är lärarens kompetens, inställning och förmåga. En bra lärare är enligt 

eleverna inte bara bra i sin ämneskunskap, utan har också en god kompetens, inställning och förmåga 

för att väcka sina elevers intresse, lust och motivation för matematikinlärningen. Denna slutsats dras 

från resultaten i kategorierna ”5.3 Lärares roll och läroböcker samt skoluppgifter” och   ”5.4  

Matematikundervisningen”. Elev C menar att ”En bra lärare kan påverka mycket min lust för 

matematik”. Elev D betonar att ”En  dålig  lärare  kan  påverka  många  av  sina  elever  att  tappa  lusten för 

matematik”  och  ”Det är viktigt att läraren är trevlig, duktig och välutbildad. Då ökar min lust och 

motivation för  ämnet”. Elev B tycker även att det kan påverka hans lust och motivation om läraren 

kan förklara matematiska begrepp och problem på ett enkelt och tydligt sätt. Elev C går ett steg 

vidare och menar att relationen mellan läraren och eleverna har en stor betydelse för 

matematikundervisningen. Elevernas uttalande stödjer tidigare forskning om att läraren är en 

motivatör för sina elever. kan stärka sina elevers inre motivation genom att göra själva 



20 
 

undervisningen meningsfull och kan vara förebilder för sina elever genom en bra förklaring, lektion 

eller föreläsning (Stensmo, 2008; Jenner, 2004).  

      Resultaten i   kategorin   ”5.2  Elevernas mål och motivation med matematikinlärningen” visar 

också att lärarens beröm ökar dessa elevers lust och motivation. Elev B menar att han får mer 

självförtroende när han får beröm av sin lärare. I likhet menar Elev C också att när hon fått beröm av 

klasskamraterna, läraren eller sina föräldrar ökar hennes lust och motivation i matematiken. 

Elevernas uttalande stödjer Pygmalioneffekten att lärarens beröm och positiva förväntningar kan leda 

till att öka dessa elevers glädje, lust och intresse för matematikinlärningen. Det tyder på att läraren 

behöver en bra förmåga att inspirera sina elever och kan skapa en bra relation till sina elever för att 

öka sina elevers motivation för matematik. 

      Den andra faktorn är läroböckers innehåll och skoluppgifters svårighet. Läroböckerna och 

skoluppgifterna ska enligt eleverna vara med lämpliga svårigheter och utmaningsgrad, lätta att förstå 

och intressanta. Denna slutsats dras från resultaten i  kategorierna  ”5.3 Lärares roll och läroböcker 

samt skoluppgifter”  och  ”5.4  Matematikundervisningen”.  Elev B är inte ensam med åsikten att det 

finns vissa läroböcker som har antingen många fel i facit eller dåliga förklaringar och vissa 

skoluppgifter är för svåra eller ointressanta. Elev C och Elev D menar att de jobbar som bäst när 

uppgifterna är intressanta. I likhet tycker Elev A att skoluppgifterna ska vara roliga och intressanta 

samt lätta att förstå. Utifrån mina egna erfarenheter ser jag också att vissa läroböcker innehåller för 

mycket teoretiska begrepp, regler och formler som elever behöver kunna utantill, och vissa 

skoluppgifter är för abstrakta eller för svåra. Elever förstår inte riktigt varför de behöver lära sig 

vissa saker eller lösa vissa övningsuppgifter. Det är precis som Elev D säger att läraren inte kan svara 

på varför man behöver lösa en viss uppgift, utan bara säga att ”ni får öva på dessa uppgifter”. Det 

eleverna säger här stödjer tidigare forskning om att elever lär sig sannolikt bäst när skoluppgifters 

svårighetsgrad är anpassad efter elevernas förståelseformer (Imsen, 2006).  Det tyder på att om 

läroböckerna eller skoluppgifterna är för svåra kan det minska dessa elevers lust för ämnet. Men om 

läroböckerna eller skoluppgifterna är för enkla kan det också leda till en minskad lust för ämnet. 

Lagom är bäst. Även när det gäller skoluppgifternas svårighetsgrad. Eleverna ska kunna känna att de 

klarar av uppgiften samtidigt som den ger en liten utmaning.  

       Den tredje faktorn är elevernas mål med matematikinlärningen. Att sakna ett tydligt, 

konkret och lämpligt mål är enligt eleverna en viktig bidragande orsak till denna minskade lust för 

matematikinlärningen. Denna slutsats dras från   resultaten   i   kategorierna   ”5.2 Elevernas mål och 

motivation med matematikinlärningen”   och   ”5.4  Matematikundervisningen”.    Elev B och Elev D 

menar att de inte har lusten att lära sig matematiken på grund av att de inte förstår varför man måste 

lösa en viss uppgift och läraren inte kan heller svara på denna fråga. Elevernas uttalande stödjer 
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interaktiv motivation att elevernas intresse, lust och motivation kopplar till förväntan om möjliga mål 

och värdet av att nå målet. Precis som Stensmo (2008) förklarar så behöver eleverna ett lämpligt mål 

att arbeta mot. Målet ska ligga på rätt nivå och verka mjöligt att uppnå. Målet ska även vara tydligt 

och konkret för eleverna, så att, precis som Elev A och Elev B berättar, de jobbar som bäst under en 

matematiklektion när ”jag vet exakt vad  jag  ska  göra” och  ”jag gör de uppgifter som jag kan förstå 

och  lösa  ut”.   

      De tre viktigaste faktorerna ovan som påverkar eleverna till att motivera sig till 

matematikinlärningen kan sammanfattas med figuren nedan. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur. Faktorer som påverkar eleverna till att motivera sig till matematikinlärningen 

(min konstruktion) 

 

Figuren visar en möjlig tolkning av relationen mellan undervisningen, motivationen och inlärningen. 

Lärarens kompetens, inställning och förmåga kan påverka sina elever till att motivera sig till 

matematikinlärningen. Läroböckers innehåll och skoluppgifters svårighet kan också påverka 

elevernas motivation. Ett tydligt, konkret och lämpligt mål förutsätter att eleverna kan motivera sig 

till matematikinlärningen. Läraren har alltså ett ansvar att göra dessa mål tydliga, konkreta och 

lämpliga och finna lämpliga skoluppgifter för att öka sina elevers intresse, lust och motivation för 

matematikinlärningen. 

 

6.2 Lärarens insatser och uppdrag 
Ovanstående figur visar en tydlig koppling mellan lärarens roll, skoluppgifterna, elevernas mål och 

motivation och deras matematiksinlärning. Detta kan leda till lärarens uppdrag i motivationsarbetet, 

vilket ligger centralt i min studie. Läraren har utifrån elevernas uppfattningar åtminstone fyra 

följande uppdrag för att öka elevernas glädje, lust och intresse för matematik: 

Elevernas mål 

Lärarens roll 

Skoluppgifter
na 

Elevernas 
motivation Matematikinlärningen 
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      Det första uppdraget är att förstå sina elever och kunna sätta sig in i deras situation. 
Studien visar att eleverna kan tappa intresse, lust och motivation för matematiken om läraren inte kan 

förstå deras svårigheter och förståelseformer. Det är precis som Elev  D   berättar   att   ”Jag hade en 

lärare som inte var förstående på vilken nivå eleverna var på och denna lärare förklarade en viss 

uppgift med för mycket abstrakt begrepp.  Det kändes som läraren låg alldeles för långt fram i sin 

egen  resa  och  det  var  svårt  att  hinna  med.    Då  tappade  jag  lusten  för  denna  lärares  lektion”. Elev D:s 

uttalande stödjer tidigare forskningar om att ”För  den  som har ansvar för motivationsarbetet gäller 

det  att  ha  en  förståelse  för  vad  dålig  självkänsla  och  rader  av  misslyckanden  kan  innebära”  (Jenner, 

2004, s. 15) och att ”se eleven som en människa att möta och inte som en sak att åtgärda är en 

grundbult i motivationsarbetet. Detta förutsätter samtidigt att pedagogen är beredd att syna sig själv” 

(ibid., s. 87).  

      Elever är alltid i centrum (Lärarförbundet och lärarnas riksförbund, 2001). Denna princip syftar 

på att läraren alltid måste sätta eleverna och deras lärande i första hand. För att förstå eleverna enligt 

Imsen (2006) behöver läraren kunna sätta sig in i elevernas situation och se hur vårt beteende som 

lärare påverkar eleverna. Imsen skriver: 

Ska vi sätta oss in i elevernas situation måste vi kunna känna och tänka som de. Liksom att vi 

förmår  använda  eleverna  som  en  ”spegel”,  det  vill  säga  att  vi  kan  ”se”  hur  vårt beteende som 

lärare påverkar dem och vi därmed kan förutse hur eleverna kommer att reagera beroende på 

hur vi behandlar dem. (ibid., s. 30) 

Henriksson (2009) har försökt skapa en förståelse för vad det innebär att misslyckas i skolan utifrån 

en hermeneutisk-fenomenologisk ansats. Henriksson anser i sin studie att det som beskrivs som ett 

misslyckande för en elev i skolan också kommer att omfatta att eleven upplevde sig som misslyckad 

som människa. Henriksson menar att många ungdomar upplever sig ofta som misslyckad när 

han/hon går i skolan. Vissa har tur om de får stöd i skolan eller haft en bra lärare som kan förstå och 

hjälpa dem. Men det är inte alla som har samma tur. Vissa blir osedda eller ouppmärksammar i 

klassrummet. Elev B är en av just dessa elever och berättar att   ”Jag var tyst och hängt inte med 

matematikundervisningens tempo i högstadiet men min lärare brydde sig inte och jag fick inte något 

stöd från läraren. Läraren pratade bara med de duktiga eleverna. Då tappade jag lusten att vara med 

denna lärares lektioner”. Elev B:s uttalande stödjer tidigare forskning om att alla elever behöver 

känna sig sedda och känna att de är värda att bli ledda in i en framtid då ökar motivationen hos dem 

(Henriksson, 2009). 

      Språket är naturligtvis av stor betydelse när det gäller matematikundervisningen, men jag anser 

att det ännu är viktigare att läraren har en stor öppenhet och framför allt en vilja att förstå sina elever.  

Läraren behöver förstå sina elevers utgångspunkter och svårighetsgrader. Om sannolikheten bedöms 
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blir för stor att misslyckas blir det enligt interaktiv motivation lägre uppnåendets värde som minskar 

motivationen. Enligt Pygmalioneffekten uppmuntras elevernas självförtroende genom att läraren 

visar att han/hon har förväntningar på dem. Läraren har därför utifrån elevernas uppfattningar ett 

uppdrag att förstå sina elever och kunna sätta sig in i deras situation.  

      Det andra uppdraget är att skapa en bra relation till sina elever och kunna få dem att 
känna sig sedda och uppskattade. Studien visar att det är viktigt för läraren att skapa en bra 

relation till sina elever, få deras förtroende, stärka och utveckla deras intresse, lust och motivation för 

matematikinlärningen. Elev C och Elev D menar att relationen mellan läraren och eleverna har en 

stor betydelse för deras matematikinlärning och det är viktigt att läraren är trevlig, duktig och 

välutbildad. Elevernas uttalande stödjer tidigare forskning om att ”Motivation är inte någon egenskap 

hos individen, utan det är bemötandet individen får av andra individer i omgivningen” (Jenner, 2004, 

s. 15).  

      En grundläggande fråga i en pedagogisk verksamhet är den atmosfär och relation som skapas 

mellan eleverna och läraren. Johansson (2003) menar att  ”ha  ett  gott  klimat  brukar  ofta  betraktas  som  

en   förutsättning   för   framgångsrika   arbetsplatser   inte   minst   i   pedagogiska   sammanhang”   (s. 22). 

Jenner (2004) menar också att  ”Ett gott bemötande  är  basen  för  motivationsarbetet”  (s.  18).  Läraren 

kan motivera eleverna till matematikinlärningen enligt Pygmalioneffekten genom att bidra till ökad 

självförtroende genom beröm och positiva förväntningar. Detta kan leda till att öka elevernas glädje, 

lust och intresse för matematikinlärningen. Läraren har därför utifrån elevernas uppfattningar ett 

uppdrag att skapa en bra relation till sina elever och kunna få sina elever att känna sig sedda och 

uppskattade.  

      Det tredje uppdraget är att ge sina elever ett tydligt, konkret och lämpligt mål i 
matematikinlärningen. Studien visar att eleverna i studien har ett lågt intresse för matematik på 

grund av att de inte vet varför de måste lära sig matematik och en viktig bidragande orsak till denna 

minskade lust för matematikinlärningen är att de saknar ett tydligt, konkret och lämpligt mål. Elev D 

berättar till exempel att  ”Jag  tycker  inte  om  matematik,  för  det  är  tråkigt  och  svårt.  Uppgifterna  är  för  

svåra och abstrakta för mig och jag har inte fått något svar från läraren varför jag måste lösa en viss 

uppgift”.  Det  stödjer tidigare forskning om att ”Det  är  viktigt  för  eleverna  att  ha  tydliga,  adekvata,  

rimliga  och  verifierbara  mål  att  arbeta  mot”  (Stensmo,  2008,  s.  137). 

      Interaktiv motivation ger oss ett tydligt samband mellan motivationen och förväntan om möjliga 

mål samt värdet av att nå målet. Det innebär att förväntan om möjliga mål och värdet av att nå målet 

är två avgörande faktorer av att öka dessa elevers motivation.  Läraren har alltså ett uppdrag att sänka 

eller höja målet så att dessa elever känner en mjölighet att uppnå målet. Om läraren sätter målet för 

högt så känner eleverna att de inte får mjöligheten att nå målet och därmed tappar lusten och 
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motivationen till ämnet. Om läraren däremot lägger målet på en för låg nivå, kan det leda till att 

eleverna tycker att ämnet är tråkigt och därmed tappar lusten och motivationen till ämnet. Lagom är 

bäst. Även när det gäller målsättningen. Målen ska även vara tydliga och konkreta så att, precis som 

Elev A och Elev B berättar, att eleverna vet exakt vad de ska göra. Lärare har därför utifrån elevernas 

uppfattningar ett uppdrag att ge sina elever ett tydligt, konkret och lämpligt mål i 

matematikinlärningen. 

      Det fjärde uppdraget är att finna skoluppgifter med ”lagom  är   bäst”   intentionen  åt   sina 
elever så att de känner lusten och motivationen för matematiken. Studien visar att 

skoluppgifternas svårighet är en av de viktiga faktorerna som påverkar eleverna i studien till att 

motivera sig till matematikinlärningen. Elev A berättar till exempel att ”Jag   tycker   att  

skoluppgifterna  ska  vara  roliga  och  intressanta  samt  lätta  att  förstå”.  Elev  C  menar  även  att  ”Det  blir  

roligt och intressant att läsa matematik om man har en bra lärare som skapar roliga och intressanta 

uppgifter  som  eleverna  blir  utmanade  av”. Elevernas uttalande stödjer Piagets teori att skoluppgifters 

svårighetsgrad   ”måste   vara   noga   anpassat   efter   elevers   förståelseformer”   (Imsen,   2006,   s.   201). 

Elevernas uttalande stödjer även Pygmalioneffekten att när eleverna löser utmanande uppgifter och 

utför dessa med gott resultat eller får beröm av läraren, blir de motiverade till att lära sig matematik.  

Det tyder på att skoluppgifterna ska vara med lämpliga svårigheter och utmaningsgrad, lätta att förstå 

och intressanta. Om uppgifterna är för svåra så menar eleverna i studien att de inte känner att de har 

mjölighet att klara av dem och därmed tappar lusten och motivationen för matematikinlärningen. 

Eleverna ska kunna känna att de klarar av uppgiften samtidigt som den ger en liten utmaning. 

Läraren har också utifrån elevernas uppfattningar ett uppdrag att finna skoluppgifter med  ”lagom  är  

bäst”  intentionen åt sina elever så att de känner lusten och motivationen för matematikinlärningen.   

 

6.3 Vidare forskning 
När det gäller matematikundervisningsformer har eleverna som ingår i studien olika åsikter. Det 

skulle vara intressant med en vidare undersökning om hur lärare arbetar för att utveckla elevernas 

intresse för matematik och förbättra matematiskundervisnings resultat både på distans och i 

klassrummet. Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning. Lärarens bedömning ger också 

sina elever möjlighet att öka deras intresse, lust och motivation för matematikinlärningen. Enligt 

Skolverket (2011) ska bedömningen kunna bli ett led i lärandet så att eleven får en tydlig 

återkoppling på sina studier och ett konkret mål att arbeta mot. Detta leder mig till funderingar kring 

att man skulle kunna undersöka hur matematikundervisningen kan bli givande och intressant, och 

fungera på bästa och effektivaste sätt, samt hur lärarens bedömning kan vägleda eleverna i 

matematikinlärningen.
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Bilaga: Intervjufrågor  
 

1. Vad tycker du om matematik? Varför?  

2. Känner du lust inför matematiklektioner eller matematikföreläsningar? 

3. Har du gjort någon pre-läsning respektive avsnitt i läroboken inför matematiklektioner eller 

matematikföreläsningar? 

4. Ägnar du dig åt matematik inte bara på matematiklektioner utan också hemma/på fritiden? 

5. Anser du att kunskaper i matematik är nödvändiga för din framtid (t ex studier, arbete, eller 

annat)? 

6. Är framgång och bra betyg i matematikämnet betydelsefullt för dig? 

7. Känner du stolthet och glädje när du lyckas att på egen hand lösa en svårare 

matematikuppgift? 

8. Vilka faktorer påverkar din lust och motivation i matematikämnet? 

9. Vad har läraren för roller när det gäller utvecklingen av ditt intresse för matematik? 

10. Vad tycker du om matematikundervisningen på din skola?  

11. När känner du att du jobbar som bäst under en matematiklektion?  

12. På vilket/vilka sätt kan en matematiklektion vara givande och intressant?  

 


