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Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka en nuvarande undervisningssituation 

angående matematik för att se hur lärarna arbetar för att främja grit hos sina elever. Jämföra 

elevernas syn med lärarens undervisningsmetod. Studien genomfördes i en gymnasieskola 

med observationer i klassrummet, elevenkäter och lärarintervjuer. De lärare som medverkade 

i studien har en syn på elevers inlärning som sammanfaller med det sociokulturella 

perspektivet vilket betonar kommunikationens betydelse mellan eleverna, samt lärare och 

elev. Till viss del främjar lärarna elevernas grit i undervisningen som sammanfaller med 

befintliga metoder inom forskning. De uppfattningarna som eleverna har över lärarens 

lektionsplanering och inlärningsmetoder överensstämmer oftast med lärarens avsikt. 
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1 INLEDNING 
Som blivande ämneslärare frågar sig säkert många hur undervisningen ska läggas upp för att 

bidra till elevernas inlärning. Även jag ställde mig frågan inför det här arbetet. Hur kan jag 

som lärare uppmuntra till att eleverna vill lära sig matematik och öka deras inlärning? Av en 

händelse tipsade en av lärarna på min VFU-skola om grit, eller jävlar anamma (Klingberg 

2016), vilket fick mig intresserat att lyssna och fundera vad det kan innebära för elevernas 

matematikinlärning. Att matematikinlärningen inte bara handlar om grit stod klart för mig 

efter att ha läst bland annat Torkel Klingbergs bok (2016) om just grit. Boken har stimulerat 

mina tankar om elevers lust, kunskap, motivation och tid.  

 

Att grit och motivation har ett samband med elevers inlärning såg jag i Klingbergs (2016) 

bok. Det gäller inte bara för eleverna att ha en stark motivation utan även ha ett inre driv, 

”konsten att inte ge upp” eller grit. Som Angela Duckworth (2016) skriver i bokuppslaget ”att 

ha grit är att falla omkull sju gånger och resa sig åtta” handlar grit om att hålla fast vid det 

man börjat med. Det fick mig att inse att även eleverna som ska lära sig matematik också 

borde ha nytta av den inställningen. Jag började undra om man kan frammana grit hos 

eleverna. Både Duckworth (2016) och Klingberg (2016) är båda eniga om att det inte går att 

träna men det finns faktorer som går att stärka så som intresse, träning, mål och hopp.  

 

I styrdokumentet till matematiken i Gy-11 står det att undervisningen ska stärka elevers tilltro 

och få dem att förstå begreppsbildning för att kunna lösa matematiska problem (Skolverket 

2011). Läraren ges ett ansvar att tillföra eleverna strategier. De ska göra att eleverna kan lösa 

matematiska problem men också kunna utmana, fördjupa och bredda sitt kunnande. Det ligger 

även på läraren att ge eleven ett självförtroende och tilltro att kunna använda matematiken i 

just problemlösning (Skolverket 2011). Att ha hopp är att ha en grundad tro på (och önskan 

om) gynnsam utveckling (Svenska.se). Tilltro – tro någon vara i besittning av viss (vanligen 

positiv) egenskap förmåga (Svenska.se). Vilka båda anspelar på elevers förmåga att tro på sig 

själv. Klingberg (2016) beskriver hopp som en av de fyra faktorer som kan stärka grit och går 

att hitta i styrdokumenten.  

 

I följande avsnitt kommer jag redogöra samband mellan styrdokument och grit samt vilken 

roll motivation och elevers lust spelar in i elevers inlärning. 

1.1 Bakgrund 

Angela Duckworths fyra faktorer för att stärka elevers grit är intresse, träning, mål och hopp. 

Vad de innebär redogörs här nedanför: 

 

1.1.1 Intresse 

Intresse – Förmåga att väcka uppmärksamhet; föremål för håg eller lust (svenska.se) 

Intresse eller passion, vilket driv finns hos individen. Grit handlar om att hålla fast vid ett och 

samma mål under en längre tid, så intresse är absolut en viktig aspekt i grit (Klingberg 2016, 

Duckworth 2016). Intresse motsvarar det som kallas inre motivation, vilket är viktigt men inte 

det enda som krävs för att få elever att nå sina mål (ibid.). Viktigt att tänka på att det inte är 

intresse för sig utan ett intresse tillsammans med grit. Till exempel: du kan visa ditt intresse 

för motion genom att köpa ett par joggingskor men det krävs också lite ”jävlar anamma” för 

att verkligen sätta igång och framförallt fortsätta träningen (ibid.).  
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1.1.2 Träning 

Träning – metodiska försök att förbättra någon färdighet genom särskilt anpassade övningar 

(svenska.se) 

Mängden träning är en nyckel till inlärning och utveckling men det handlar inte bara om 

mängden träning utan också om kvaliteten på träningen (Klingberg 2016). Anders Eriksson 

(citerad i Klingberg 2016) har gjort en studie på violinister vilket gav upphov till 10 000-

timmars regeln. Den menar att det är 10 000 timmar av koncentrerad träning som räknas, 

inget annat. Klingberg är kritisk till antalet timmar men håller med om att kvaliteten på 

träningen är det viktigaste för inlärningen. Barn som får lära sig vikten av att misslyckas eller 

som får höra att de borde försöka prestera bättre förbättras mer (Duckworth 2016, Klingberg 

2016).  

 

1.1.3 Mål 

Mål – önskat resultat av verksamhet, syfte: målet var att… (svenska.se) 

Mål, mening eller större syfte. Vikten av meningsfullhet och större sammanhang (Klingberg 

2016). Att se en meningsfullhet i det man gör går hand i hand med grit. Duckworth (2016) har 

i sin studie ställt frågor om individernas mål så är deras mål av en särskild sort. De tillfrågade 

nämner alltid andra människor (som mina barn, mina elever) eller ibland mer abstrakt (som 

sporten, vetenskapen). Men oavsett vilket så är budskapet detsamma: allt arbete, alla bakslag, 

besvikelser efter deras ansträngningar i slutändan gynnar andra (ibid.).  

 

Det finns enligt Duckworth (2016) tre sätt att rangordna mål. Det längst ner kallas låg nivå 

vilka endast existerar som medel för att uppnå andra saker. Vi vill bara uppnå de målen för att 

genom dem får vi något annat som vi vill ha. Låg nivå-målen är de mest konkreta och 

specifika målen, de som står på våra ”att göra”-listor (ibid.). Ju högre målet ligger i 

rangordningen desto mer abstrakt och viktigt är det. Ett högre mål är ett mer självändamål och 

inte bara ett medel på vägen (ibid.). Det som ligger mellan låg och hög kan ses som en mellan 

nivåer (en eller flera beroende på vilket självändamålet är). Det skulle kunna ses så här: Gå ut 

genom dörren kl8 är ett lågnivåmål. Det är viktigt på grund av ett mellannivåmål: att ta sig till 

jobbet i tid. Varför vill du vara i tid? Jo för att vara punktlig osv. osv. När du till slut inte kan 

svara på nästa ”varför?” har du nått ditt toppnivåmål (ibid.). Grit handlar om att hålla fast vid 

samma toppnivåmål under en väldigt lång tid. Att misslyckas med ett lågnivåmål är inget som 

är skrivet i bläck, snarare blyerts. Dessa mål kan komma att ändras och ersättas av andra men 

det är ingen motgång det är bara en annan väg att komma fram till toppnivåmålet (ibid.). 

 

Duckworth (2016) presenterar tre rekommendationer för att skaffa ett syfte av högre mening: 

Fundera över hur arbetet som du redan gör kan bidra positivt till samhället -Hur kan du göra 

världen till en bättre plats? Det frågade Yeager (citerad i Duckworth 2016) några 

niondeklassare. Svaren varierade mellan eleverna men gjorde att de blev mer engagerade och 

eleverna lade ner dubbelt så mycket tid på att plugga till kommande prov. Tänk efter hur du 

på små men meningsfulla sätt kan förändra ditt nuvarande arbete så att det kommer närmare 

dina innersta värderingar – Wrzensniewski (citerad i Duckworth 2016). Insikt att oavsett 

vilket jobb du har finns ett sätt att skräddarsy det efter dina intressen och färdigheter (ibid.). 

Låt dig inspireras av en syftesinriktad förebild – Damon (citerad i Duckworth 2016). Han 

(Damon) har i sina intervjuer frågat ”Föreställ nu dig själv om femtio år. Vad tror du kommer 

vara viktigast för dig då?”. Vilken person i ditt liv inspirerar dig till att bli en bättre människa.  

 

1.1.4 Hopp 

Hopp – grundad tro på (och önskan om) gynnsam utveckling (Svenska.se). 
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Tron på att man kan förbättra sig och tron på att övning och träning kan ge effekt (Klingberg 

2016, Duckworth 2016). Det handlar också om tro på samhällets utveckling som kan leda till 

ett bättre liv. Om man inte tror att utbildningen kan leda till ett bättre liv för en själv vad finns 

det heller ingen anledning till att prestera bättre i skolan (ibid.). Ge eleverna hopp i form av att 

förstärka deras dynamiska mindset och grit: 

 

 

 
Språkbruket är alltså vårt sätt att främja hopp, lärarens väg att bilda hopp hos eleverna. Grit 

utveckas utifrån och in genom att frammana intresse, lust att öva, en känsla av syfte och hopp. 

Det går att göra som lärare men också som förälder. Om man vill kommunicera effektivt 

måste man vara tydlig med orden man använder (Duckworth 2016, Klingberg 2016). 

 

1.1.5 Vad säger skolverket? 

I ämnets syfte i läroplanen till Gy-11 (Skolverket 2011, s.90) står det om skolans ansvar att få 

elever motiverade och tro på sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Ämnets 

syfte är att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem (Skolverket 

2011). Det ska också utveckla förmågan att sätta in matematiken i olika sammanhang och se 

dess betydelse för samhället och individen. Undervisningen ska innehålla varierade 

arbetsformer och arbetssätt och ska ske i närhet med karaktärsämnena. Undervisningen ska 

också stärka elevernas tilltro till sin förmåga och ge utrymme för problemlösning som mål 

och medel (ibid.).  

 

Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper. Skolan ska ge eleverna en möjlighet att se ett 

samband (Skolverket 2011). Varje elev ska få stimulans för att utvecklas efter sina 

förutsättningar (ibid.). Skolan ska stärka elevernas självtillit och sin tro på framtiden (ibid.). 

 

Sveriges matematikkunskaper har under åren försämrats vilket visats på de PISA-, och 

TIMSS-tester som utförs (Skolverket 2016, Skolverket 2018). Från 2000 till 2012 stod de 

svenska ungdomarna för den största resultatförsämringen av alla deltagande länder. I det 

senaste testet skedde en förändring, där visade det sig att de svenska eleverna lyft sig och 

ligger nu i nivå med OECD-genomsnittet. I senaste TIMSS som genomfördes 2015 visade det 

på att svenska elever presterade sämre än genomsnittet i matematik, det syntes heller ingen 

skillnad i hur mycket eleverna hade förbättrat sina resultat (Skolverket 2018). Det visade dock 

Tabell 1 Några ord om grit och mindset (Duckworth 2016 s199) 
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att elever som har föräldrar med högre utbildning presterade bättre i genomsnitt (ibid.). Både 

PISA och TIMSS typer på att likvärdigheten i utbildningsresultaten försämrats, vilket innebär 

en fortsättning på en långvarig trend (Gustafsson 2017). Det är enligt Gustafsson (2017) ett 

förvånande resultat eftersom ett medelresultat på PISA oftast tyder på en hög grad av 

likvärdighet.  

 

I läroplanen (Skolverket 2011) står det skrivet om en likvärdig skola. Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Enligt skollagen så ska utbildningen inom 

varje skolform vara likvärdig och ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar för att nå målen 

(ibid.). Riktlinjer för alla som arbetar i skolan ska: 
 Ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt 

 Uppmärksamma och stödja elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd 

 Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

(Skolverket 2011 s10) 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras det teoretiska ramverk som har valts ut för att användas till analysen och tolka 

resultatet i den här studien. För att en lärare ska kunna främja grit hos eleverna måste det 

betraktas utifrån och in (Duckworth 2016). Kommunikationen mellan lärare-elev vilket det 

sociokulturella perspektivet står för.   

 

1.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella lärandet sker genom interaktion mellan människor. I det sociokulturella 

perspektivet finns tre olika men samverkande företeelser: 
 Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

 Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

 Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former och samarbete i olika kollektiva 

verksamheter. 

(Säljö 2000 s23) 

 

Många yrkesgrupper har skapat ett sätt att tala och tänka. De skapar kunskaper som gör att de 

innanför gruppen sorteras bort från de som är utanför (Säljö 2000, Bråten 1998). Exempel är 

begreppen i matematiken. Dessa ord finns för att visa en speciell grupps intressen och behov 

men skapar ett utanförskap hos de som inte förstår dem. De här orden kallas intellektuella 

redskap och består av t ex räkneregler, formler, regler eller andra begrepp löser praktiska 

problem och hjälper oss i en fysisk verkliget (Säljö 2000). Signs – psykologiska eller 

begreppsmässiga artefakterna som räknesystem, algebraiska symboler eller andra typer av 

representativa system (Jakobsson 2012). Enligt Vygotskij var begreppsbildning en viktig 

punkt i tänkandet och språkets utveckling (Bråten 1998).  

 

De fysiska redskapen i form av telefoner, miniräknare, datorer är konstruerade så att många 

intellektuella problem kan lösas (Säljö 2000). Meditational means eller medierande resurser 

– beskriver alla tillgängliga resurser som vi använder i lärprocessen (Jakobsson 2012). Säljö 

(2000) menar att vi har de fysiska redskapen runt omkring oss hela tiden, i hemmet eller på 

vår arbetsplats för att för att kunna lösa vissa problem eller delta i någon aktivitet.  

 

Det är genom kommunikation som de sociokulturella resurserna skapas men, värt att tänka på, 

är att de också förs vidare genom kommunikation vilket är sociokulturella perspektivets 

grundtanke (Säljö 2000). Kommunikation är också förutsättningar för människors lärande och 

utveckling. Det är genom att samtala, härma, och samverka med andra som barnen får 

kunskap och färdigheter redan från sin tidigaste barndom (Dysthe 2003). De två sidorna i 
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inlärningen, den språkliga och den praktiska, är mycket nära förbundna (ibid.). De 

kommunikativa processerna blir helt centrala och det är genom kommunikation som individen 

blir delaktig (Säljö 2000). Säljö (ibid.) menar också på att individers sätt att uppfatta 

omvärlden och att agera i den har ett samband med de omgivande sociala och kulturella 

mönstren. Det vi möter i omvärlden i form av sätt att tala, lösa och definiera problem tar vi till 

oss och använder för eget bruk (ibid.) Social aktivitet medierar (förmedlar) högre 

psykologiska processer, efter en samverkan med andra individer fungerar barn likadant fast 

självständigt (Bråten 1998)  

 

I det sociokulturella perspektivet ses kunskaper som något som kommer utifrån och in likt ett 

objekt och finns lagrade i hjärnan, kunskapsförrådet. Det plockas sedan fram när det behövs 

av individen (Säljö 2000). En lärare överför information till eleverna som tar in den (ibid.). 

Människor kan inte undvika att lära, frågan är snarare HUR vi lär (ibid.). Mediering – central 

bild på det sociokulturella perspektivet. Människor står inte i direkt kontakt med omvärlden. 

Tvärtom hanteras omvärlden med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som finns i 

våra sociala praktiker (Säljö 2000). Det beskriver också en samverkan mellan människors 

tänkande och handling och de kulturella produkterna (ibid.). Mediering visar också på ett 

lärande genom att fokusera på lärprocesser som interagerar mellan de medierande resurserna, 

vårt tänkande och våra handlingar (ibid.). De beskriver ett lärande ”utifrån och in” vilket kan 

se ut som att kunskaper är något som endast finns inom oss (ibid.). Fokusera och förstå hur 

människor lär genom att använda produkter för att få dem att påverka och driver lärprocesser 

(Jakobsson 2012, Säljö 2000).  

 

Tre hieratiska nivåer – primär, sekundär och tertiär (Jakobsson 2012).  

Primära – fysiska verktyg som hammare men också tekniska hjälpmedel som 

underlättar och leder våra handlingar på ett specifikt sätt (ibid.). 

Sekundära – representationer av de primära, diagram eller komihåglappar som 

skapas för att utvidga vad vi kan hålla aktuellt i minnet. Externa minnessystem 

som utvidgar vår förmåga att minnas (ibid.).  

Tertiära – imaginära eller fiktiva världar. Består av egna regler och normer vilka 

inte direkt är praktiska att använda. En utvidgning av de sekundära som att 

använda och tillämpa teoretiska kunskaper i praktiska situationer (ibid.).  

 

1.3 Litteraturgenomgång 

Här kommer ett avsnitt om tidigare studier kring elevernas grit, motivation, lust och kunskap 

som berör syftet av arbetet. 

 

1.3.1 Grit 

Att ha grit innebär att personen i fråga inte ger upp sina långsiktiga mål, de har en inre  

beslutsamhet som gör att de kan hålla kvar intresset och kämpar trots motgångar (Klingberg 

2016). Duckworth (2016) anser att grit delvis är något som finn i vårt DNA, dock är de 

vetenskapliga resultaten väldigt komplexa vilket gör dem svåra att tolka. Hon (Duckworth) är 

ändå övertygad om att alla mänskliga egenskaper påverkas av både gener och erfarenhet. 

Klingberg (2016) studerade en brittisk undersökning (citerat i Klingberg 2016, s.150) där 

1600 tvillingar fick svara på frågor. Dessa frågor skulle utvärdera grit, extraversion, 

neuroticitet, samvetsgrannhet, öppenhet och vänlighet. Grit visade sig vara högt korrelerat 

med samvetsgrannhet (Klingberg 2016). Alla personlighetsdragen var till 20-40% ärftliga. De 

gemensamma miljöerna för tvillingparen var noll, alltså föräldrar kan inte påverka barnens 

grit genom att föregå med gott exempel. Däremot visade det sig att 60-80% av skillnaderna 
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förklarades av individuella miljöfaktorer (allt som inte är genetiskt eller hemmamiljö). Det 

inkluderar alltså kamraters inverkan eller olika möjligheter till fritidsaktiviteter (ibid.).  

 

Duckworth (2016) försöker förklara hur det kommer sig att så många hoppar av den tuffa 

militärutbildningen och kom fram till att konsten var att aldrig ge upp. De som klarade sig 

igenom utbildningen hade en riktning, de hade just kombinationen av passion och uthållighet 

som utmärks i grit. Varför spelar grit för roll och i vilken nivå kan en individ  

nå: 
 Talang X ansträngning = kompetens 

 kompetens X ansträngning = resultat 

 (Klingberg 2016 s142)  

 

Talang är hur snabbt din skicklighet växer när du anstränger dig. Ansträngning (grit) räknas 

alltså in två gånger i de båda formlerna vilket förklarar hur stor betydelse det har för 

inlärningen menar Duckworth (2016) och Klingberg (2016). Ansträngningen bygger på 

skicklighet. Talang är inget som man kan träna sig till utan något som man har naturligt 

(ibid.).  

 
Nivå = hastighet X tid 

(Klingberg 2016 s54) 

 

Vilket lite tydligare visar på att den nivån eleven vill komma upp till beror på vilken talang 

personen i fråga har. Det är individens talang som säger hur hög hastigheten är och hur 

mycket tid som måste läggas ned på studierna. Har en elev lite grit (eller talang/hastighet) 

krävs mer tid för att nå upp till samma nivå som till exempel en elev med mycket grit (som i 

sin tur inte alls behöver lika mycket tid). Beroende på talang krävs olika mängd tid för att nå 

upp till samma nivå. 

 

Duckworth (2016) har några förslag för att hjälpa individer att främja sin grit, att bygga upp 

den inifrån och ut. Grit går inte att träna däremot finns faktorer som indirekt hör ihop med 

grit, intresse, träning, mål och hopp (se sektion 1.1.1-1.1.4) (Klingberg 2016). Ha en positiv 

syn, att se framåt och växa. Att mängden tid inte spelar någon roll utan det är snarare kvalitén 

av tiden, att ta vara på den tid som finns och göra det bra. Sätta upp mål, återkoppla och öva 

på specifika svagheter. Målmedveten övning, det spelar roll vilken sorts övning som 

genomförs. Att se poängen med övningen ger en större målmedveten övning (ibid.). 

Duckworth och Klingberg beskriver hur rätt sorts träning främjar grit inifrån och ut hos 

eleverna, det behöver ha: 
 Ha ett tydligt definierat högt mål 

 Arbeta koncentrerat och ansträng dig 

 Få omedelbar och informativ feedback 

 Gör om proceduren medan du tänker efter och finjusterar. 

(Duckworth 2016 s.153, Klingberg 2016 s158) 

 

Mycket hänger på att göra den målmedvetna övningen till en vana, så att det blir till en rutin.  

Att ha hopp; fall omkull sju gånger, res dig åtta (Duckworth 2016).  

 

För att kunna träna grit utifrån och in undersökte psykologerna David Yeager och Geoff 

Cohen (citerat i Duckworth 2016) hur höga förväntningar i kombination med stöd kunde 

påverka elever. De (Yeager & Cohen) tog skriftliga kommentarer på uppsatser från lärare till 

en elevklass i årskurs sju. Läraren kommenterade som hen alltid brukade göra och forskarna 

delade upp dem i två högar. På ena högen satte forskarna post-it lappar där det stod: Jag ger 

dig de här kommentarerna så att du får återkoppling på din uppsats. Vilket var 
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kontrollgruppen. Den andra högen satte forskarna en lapp där det stod: Jag ger dig de här 

kommentarerna eftersom jag har mycket höga förväntningar och vet arr du kan uppnå dem. 

Vilket var den visa återkopplingen. Eleverna fick en vecka på sig att förbättra utifrån 

kommentarerna. Resultatet visade då att i kontrollgruppen hade 40% valt att lämna in en 

bearbetad uppsats . I gruppen med den visa återkopplingen var det hela 80% som lämnade in 

(Duckworth 2016). Det visar på vad mycket några enkla ord kan göra för elevernas 

motivation.  

 

Duckworth (2016) avslutar sin bok med att påtala de två sätt som man kan få sin grit att växa. 

De två sätt som tagits upp här, det första är att höja sin grit inifrån och ut: genom att 

frammana sina intressen. Det andra är att arbeta utifrån och in: med hjälp av sina lärare, 

föräldrar, tränare eller vänner – andra människor som är avgörande för att vi ska kunna 

utveckla vår personliga grit.  

 

1.3.2 Lärares arbete för att motivera eleverna 

Motivation, från latinets motio, betyder rörelse. Något som får något i rörelse, får något att 

hända (Klingberg 2016 s108). Det finns olika typer av motivation: inre och yttre motivation. 

Den yttre handlar om konkret belöning. I hjärnans motivationssystem, hjärnstammen, där 

nervcellerna finns som använder sig av dopamin för att skicka signaler (ibid.). Motivation hos 

människan kan handla om belöning i form av pengar eller annat som kan ge hen viljan att 

anstränga sig. Klingberg (2016) påvisar en studie där deltagarna fick göra två intelligenstester 

där belöningen var högre i andra testet. Det gav resultatet att de lågpresterande i första testet 

höjde sitt resultat. Det kan tyda på att de som i första testet inte orkade anstränga sig la 

förmodligen ner mer tid och dubbelkollade sina svar inför andra testomgången (ibid.). Dock 

måste man vara försiktig med belöningssystemen, om barn får en yttre belöning så minskar 

barnens personliga intresse (ibid.). 

 

Den andra typen som nämns i förra stycket, inre motivation, handlar mer om vilket inre driv 

som driver dig. Vad eleverna brinner för (Klingberg 2016). Klingberg (2016) nämner Edward 

Decis teori om självbestämmandet, han studerade vilka faktorer som främjar den inre 

motivationen och kunde hitta tre viktiga faktorer: 

 Autonomi 

 Kompetens 

 Sammanhang 

Autonomi betyder att individen har inflytande över när, var och hur något ska göras till 

exempel läxläsning i skolans värld. Kompetens menar att motivationen ökar när individen 

upplever som att hen är duktig på något, elevens utveckling i ämnet. Sammanhang syftar på 

att motivationen ökar om individen ser ett större syfte och mening med vad hen gör 

(Klingberg 2016).  

 

Att motivera omotiverade elever kan vara en frustrerande utmaning för läraren (Evans & 

Boucher 2015). Läraren vet hur roligt och engagerande det kan vara att lära, men för många 

elever kan motivationen minska ju längre de kommer i skolan vilket kan bero på skolklimatet 

där eleverna ges färre valmöjligheter och egna beslut (ibid). Enligt Evans & Boucher (2015) 

så tror de flesta lärare att motivationen och inlärning främjas av elevers val, det gäller då att 

läraren ger eleverna meningsfulla alternativ så att lärandet går åt rätt håll. Trots det så är 

valmöjligheterna en väldigt liten del i elevernas inlärning. Lärarna kan känna att de tappar 

kontrollen över vad eleverna lär sig om de låter eleverna styra i för hög grad (ibid.).  
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I PISA frågas eleverna om deras motivation inför skola och lärande. Gällande matematik får 

de svara om de instämmer på dessa påståenden: 

 Jag är intresserad av det jag lär mig inom matematiken 

 Jag gör matematik för att jag tycker om det 

 Jag ser fram emot mina matematiklektioner 

 Jag tycker om att läsa matematik 

 

I PISA-rapporten från 2012 framkommer att de barn som presterar bättre också är mer 

motiverade (Klingberg 2016). Men rapporten visar också att i de länder där eleverna 

presterade bäst var barnen mindre studieintresserade än genomsnittet. De länder som hade 

mest studiemotiverade elever hade också de sämsta resultaten. I slutliga resultatet syns ett 

tydligt negativt samband mellan barnens motivation och deras studieresultat; ju mer 

motivation desto sämre prestation (ibid.). Det resultatet kan enligt Klingberg (2016) vara lite 

missvisande och att det varit bättre att jämföra varje land med sig själv. I en studie som 

Loveless (citerad i Klingberg, 2016) gjort studerade han förändringen i motivation mot 

förändringen i prestation. Loveless jämför 2003 med 2012 där resultatet tyder på liknande 

trender, att hög motivation inte behöver betyda bättre prestation (ibid.). Det finns alltså ett 

negativt samband mellan motivation och prestation. Vad som kan vara anledningen har 

Klingberg (2016) några förslag på: i Japan och Sydkorea är prestationen hög och 

motivationen låg. Där antar Klingberg (2016) att de högpresterande eleverna pressas allt för 

hårt och tvingas in i kvällsskolor men Finland som har samma trend men använder sig knappt 

av läxor i skolan syns ingen riktig förklaring. Lika som Indonesien där motivationen är hög 

men det saknas bra skolor och i jämförelse med Sverige där vi också får hög motivation men 

sämre prestation var finns förklaringen här? Slutsatsen Klingberg (2016) drar av Loveless 

studie av PISA-undersökningarna är att intresse och inre motivation inte är tillräckliga för 

barns matematikinlärning.  

 

Klingberg (2016) ville ändå ta reda på om inre motivation kan vara en förklaring till att vissa 

barn förbättras mer än andra under arbetsträning. Han utförde en studie tillsammans med 

Stina Söderqvist (ibid.) där 750 barn fick frågor som var avsedda för att möta deras inre 

motivation före och efter träningen. De barn som deltog hade genomgått fem veckors 

arbetsminnesträning och förbättringarna mättes med upprepade psykologiska tester (ibid.). 

Analysen visar en svag koppling mellan motivation och sannolikheten för att de skulle 

genomföra träningen. Klingberg anser att bristen på koppling mellan inre motivation och 

träningsförbättring är förvånande och nedslående. Ingen kan däremot argumentera mot att det 

inte skulle vara viktigt med ett intresse för vad man sysslar med. Det är viktigt att skapa ett 

egenvärde och att se ett större sammanhang med det man gör. Men i de studier Klingberg 

(ibid.) påvisat syns att inre motivation inte är tillräckligt för att prestera väl. Det kräver något 

mer, en nyckel till framgångsrikt lärande. Han (Klingberg) hittade då grit. Grit reflekterar en 

annan sorts motivation, en som inte drivs av något som enbart är roligt. Det handlade istället 

om att kämpa mot motgångar, trots att det inte är roligt, vilket också är svaret på att barn lär 

sig i olika takt (ibid.). 

Motivation har stor roll i elevers lärande. Men att vara motiverad handlar inte om att tycka 

något är roligt, utan att kämpa mot ett meningsfullt mål trots att det inte alltid är så roligt 

(Klingberg 2016). Det är viktigt att informera om vikten av koncentrerad träning och om 

betydelsen av att anstränga sig trots motgångar. Förståelse för ett större sammanhang så att 

barnen ser något tråkigt i stunden men viktigt i längden. Alla behöver en tro på att deras 

förmåga och framtida liv kan förändras till det bättre (Klingberg 2016).  
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1.3.3 Lusten att lära 

Från en kvalitetsgranskning som skolverket gjorde 2001-2002 undersöktes hur lusten att lära 

väcktes till liv och hölls vid liv inom just matematikämnet (Skolverket 2003). De kom fram 

till att generellt sett på många skolor bedrevs undervisning som främjade elevernas lust att 

lära men utifrån erfarenheter som granskningen gav kan de inte säga vilka specifika lärmiljöer 

som skapar lust eller olust (ibid.). Olika elever/grupper har skilda behov vad gäller 

undervisningssituation och det finns inte en modell som i sig genererar hög kvalitet. Den 

undervisningssituation där de mött mest engagerade och intresserade elever var där de gavs 

utrymme för egna tankar och känslor, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både 

elever och lärare (Skolverket 2003). Den kännetecknades med variation av innehållet och 

arbetsformer. Det hade funnits inslag av laborativa undersökande arbetssätt där eleverna fick 

möjlighet att visa och beskriva sina lösningar för sina klasskamrater och på så vis fått 

återkoppling på vad de gjort (ibid.). 

 

Kvalitetsgranskningen visade skillnader i elevers lust att lära i grundskolans senare del mot 

för gymnasieskolan. Högstadiet och gymnasiet hade en gemensam tydlig modell som var 

dominerande. De hade oftast en genomgång i början, enskilt arbete i boken och diagnos, 

alternativt prov samtidigt som läraren gick runt och hjälpte eleverna individuellt (Skolverket 

2003). Elevernas uppfattning av matematiken förändrades under grundskolans senare del då 

elevernas glädje mattades av och omvandlats till en djup skoltrötthet där det i år 9 visade på 

betydligt färre positiva elever i fråga om matematiken (ibid.). Under gymnasietiden var 

elevernas uppfattning om matematik spridda, vissa glädjefulla efter att ha förstått, eleverna 

hade getts en djupare förståelse för begrepp och metoder vilket lett till att ämnet blivit 

intressant (ibid.).  

 

Faktorer för att främja elevers lust att lära handlar om: 

 Behovet att förstå – Att ge uppgifter på rätt nivå där eleverna får en chans att lyckas. 

Det skapar motivation, för svåra uppgifter ger motsatt effekt. 

 God självtillit – tilltron till den egna förmågan att lära, en elevs inställning till sig själv 

och sina prestationer har stor betydelse för hur hen tar sig an skolans uppgifter. 

 Behovet av begriplighet i skolarbetet – Att innehållet i skolarbetet ska vara relevant 

och begripligt, eleverna ska förstå något som kanske länge varit svårt vilket ger 

motivation. Att ge eleverna intressanta uppgifter som är relevanta för sitt programval 

eller intresse.  

 Behovet av en varierad undervisning – Variation, flexibilitet för att undvika det 

monotona. Olika arbetsformer, arbetssätt och läroböcker kan väcka intresse hos 

eleverna. 

 Kommunikation mot bakgrund av elevernas tankar – gemensamma samtal i 

undervisningen som utgår från elevernas tankar som problemlösning i grupp där de får 

redovisa sina lösningar för varandra.  

 Delaktighet och påverkan – Ge eleverna möjlighet att påverka sina studier både 

innehåll och redovisningsformer. 

 Behovet av varierad återkoppling – Elevens tillit och lust att lära stärks med en 

givande återkoppling. Proven behöver inte vara motivationshöjande, de kan vara 

avskräckande och avgörande i de högre skolåldrarna. Eleverna kan ha svårt att förstå 

betygssättningen på dem.  

 God arbetsmiljö innebär tid och arbetsro – Meningsfull tid för att tända en gnista till 

en fortsatt inlärning. Arbetsro är en nödvändig förutsättning för elevers lust att lära i 

skolan. 
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 Lärarens betydelse är avgörande – Läraren anges vara den absolut viktigaste faktorn 

för lusten att lära. Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och 

kunna förmedla att kunskap är glädje. Läraren måste ha tilltro till elevernas förmåga 

och kan anknyta till verkligheten på ett sätt som engagerar eleverna. Utgå från 

erfarenhet mer än vad som sägs i läroböcker (Skolverket 2003). 

 

 

1.3.4 Elevers inlärning 

Lärarens planering inför en lektion kan enligt Hattie (2012) delas in i fyra olika viktiga delar: 

elevernas tidigare prestationer, önskade nivåer i slutet av en serie lektioner, och 

utvecklingstakten från början till slutet. Den fjärde delen är lärarens samarbete och kritik vid 

planeringen. Elevers tidigare prestationer är i hög grad relaterat till vad som elever har med 

sig till klassrummet. De framåtsträvande eleverna har en förmåga att prestera mer än mindre 

framåtsträvande eleverna (ibid.). Lärarens jobb är att försöka störa den trenden genom att 

planera lektionen utefter att påskynda inlärningen för de som ligger efter, vid sidan av de 

högpresterande eleverna (ibid.). Innan lektionen planeras behöver alltså läraren veta på vilken 

nivå eleverna ligger (ibid.). Målinriktat lärande innehåller två delar, först att vara tydlig med 

lärandemålen och det andra att ha ett sätt att veta att de önskade målen uppnåtts (Hattie 2012). 

Dessa vägar måste vara tydliga för eleverna (ibid.). Tydliga lärandemål kan leda till större 

förtroende mellan lärare och elev och bidra till att båda parter blir mer engagerade i 

utmaningarna och röra sig mot målet (ibid.).   

 

Klassrumsklimatet är en av de viktigaste faktorerna för att främja lärandet enligt Hattie 

(2012). För att få ett bra klimat i klassrummet tydliggör Hattie (ibid.) fyra kriterier: respekt, 

kompetens, personlig hänsyn och integritet. Att ha ett bra klassrumsklimat skapar också 

värdefulla förutsättningar för inlärning. Om inte eleverna känner att det finns en rimlig mängd 

kontroll och upplever en trygghet att lära så är det inte stor chans att det händer något positivt 

i inlärningen (ibid.). Eleverna måste känna att det är okej att göra fel, när vi är medvetna om 

vad vi inte vet kan vi lära oss (ibid.).  

 

Det finns fem viktiga komponenter i vägen till elevers inlärning; utmaning, engagemang, 

självförtroende, höga förväntningar och begreppsförståelse (Hattie 2012).  

- Utmaningen ser till elevens nuvarande resultat utan att den blir för svår så att målet ses 

som ouppnåeligt. Lärare och elev ska se en väg för att kunna nå det utmanande målet. 

- Viktigt är dock att läraren uppmuntrar och välkomnar misstag så att eleven kan se 

värdet att det för att sedan kunna gå vidare. ”Att lyckas med något som man tyckt var 

svårt är det säkraste sättet att höja självförmågan och självuppfattningen hos den 

lärande”.  

- Engagemanget står för lärarens eller elevens hängivenhet eller beslutsamhet för att nå 

ett mål, ju större engagemang desto bättre resultat.  

- Självförtroendet är viktigt för att eleven ska kunna tro på sig själv att hen kan nå 

lärandemålen. Det kan oftast komma från tidigare studieframgångar, från lärarens 

återkopplingar, uppgifter eller kamrater. 

- Elevens förväntningar, elevens självskattning av betyg eller helt enkelt elevens 

självinsikt att på ett korrekt sätt värdera sina prestationer. 

- Begreppsförståelse. Kunskap finns i tre nivåer: ytlig, djup och begreppsmässig. 

Målsättningen är att kunna balansera den ytliga med den djupa. 

(Hattie 2012 s78-82) 
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Hatties (2012) inlärningsstrategier, elevernas förmåga att tänka på olika nivåer. 

Målformulering, egenkontroll, koncentration och målmedvetenhet tillhör de mest effektiva 

strategierna, sedan finns det många fler. Återkoppla på elevernas inlärning: 

 
 Fokusera återkopplingen på uppgiften inte på lärande 

 Lämna detaljerad återkoppling  

 Presentera detaljerad återkoppling i hanterbara enheter 

 Var specifik och tydlig i återkopplingen 

 Håll återkopplingen så enkel som möjligt, men inte för enkel 

 Minska osäkerhet mellan resultat och mål 

 Ge opartisk, objektiv återkoppling, skriftlig eller via dator 

 Stöd inriktningen mot lärandemål genom återkoppling 

 Ge återkoppling efter att elever prövat en lösning 

(Hattie 2012 s.183-184) 

 

Lärare kan enligt Hattie & Yates (2014) hävda att de ger elever återkoppling men eleverna 

upplever det inte så. Efter en intervjustudie Hattie & Yates (2014) gjorde med eleverna visar 

det sig att de tolkar ordet återkoppling som att de vill veta hur de ska förbättra sitt arbete och 

komma framåt. De ville inte dröja kvar vid det tidigare arbetet utan arbeta framåt (ibid.). 

Elever och lärares bild av återkoppling är inte lika vilket kan medföra att eleverna inte märker 

av att läraren ger återkoppling på deras arbete i samma utsträckning som läraren gör.  

 

Om en lärare använder inlärningsstrategier regelbundet kan i slutändan leda till minskad 

tidsförbrukning, ökad satsning på att arbeta, lägre felfrekvens och möjligheter till ytterligare 

utveckling av olika strategier (Hattie 2012). Hattie & Yates (2014) gjorde en studie av tid i 

undervisningen där eleverna har en effektiv inlärningstid på ca 36 av de 53minuterna som 

lektionen varade. Spridningen av engagemanget mellan eleverna var mellan 21-49minuter. I 

det fallet eleverna verkligen lär sig något var medelvärdet mindre, snarare 27minuter men 

varirerar ända ner till 9minuter (ibid.). 

 

Hattie & Yates (2014), visar på att lärares ämneskunskaper har en positiv påverkan på elevers 

inlärning. Elever verkar uppskatta att bli undervisade av kunniga och motiverade lärare och då 

i synnerhet de som brinner för sitt ämne (ibid.). De egenskaper elever rankar högst hos sina 

lärare är kompetens, trovärdighet och rättvisa vilka verkar ha ett närmare samband med 

elevers motivation än lärandet (ibid.). Att skapa relationer mellan lärare och elev är något som 

kan utveckla elevens anpassningsmönster till livet. Det kan leda till varaktiga fördelar som 

bygger på förtroende och tillgivenhet (Hattie & Yates 2014). I en studie där lärare varit på 

fortbildning och förbättrat sitt sätt att samverka med sin klass syntes en tydlig fördröjd effekt 

på elevernas lärande och motivation (ibid.). Effekten syntes men inte omedelbart utan det tog 

lite tid. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka en nuvarande undervisningssituation angående 

matematik. Att se hur lärare arbetar för att främja grit hos sina elever. Jämföra elevernas syn 

med lärarens undervisningsmetod för att se om deras uppfattningar om matematik-

undervisningstillfället sammanfaller. 

Undersökningen vill ge svar på följande frågeställningar: 

1. Hur ser elevens uppfattning om lektionen ut samt motsvarar det lärarens avsikt när det 

gäller att ge sina elever studiemotivation? 

2. Vad är lärarens didaktiska metod för att uppmuntra elevernas grit samt att stimulera 

deras motivation och lust? 
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2 METOD 
En kvalitativ studie som har genomförts med observation, enkät och intervju på en 

gymnasieskola i Mellansverige. Enkäterna delades ut till de utvalda klasserna efter att en 

lektion observerats. Efter enkäten och observationen gjordes en semistrukturerad kvalitativ 

intervju av läraren med frågor utformade efter enkätfrågorna för att kunna analysera deras 

svar och kunna få en sammanställd bild av de båda perspektiven. Enkätfrågorna innehöll både 

öppna och slutna frågor för att kunna få så varierade svar som möjligt. De öppna frågorna 

bidrog till djupare svar eftersom de lämnar respondenternas tankar fria utan att forskaren 

försöker leda in dem mot ett väl valt svarsalternativ (Bryman 2014). Nackdelarna med den 

typen av frågor till elever i gymnasieåldern är att det finns risk att de inte orkar svara ärligt 

men det är något att ta i beaktning (ibid.).  

 

För att öka reliabiliteten gjordes några kvalitativa semistrukturerade intervjuer av lärarna där 

vissa teman berördes men intervjupersonen fick utforma svaren själv utifrån de frågor och 

följdfrågor som ställdes (Bryman 2014). Analysen av enkäterna och intervjuerna har gjorts ur 

ett sociokulturellt perspektiv med Duckworths (2016) tankar om att bygga upp grit i 

klassrummet. Allt för att försöka tolka resultatet ur respondenternas perspektiv på 

undervisningen (Bryman 2014). 

 

2.1 Urval 

I den här undersökningen har totalt två klasser med 19 respektive 14 elever och fyra lärare 

deltagit. De har valts ut genom att använda kontakter inom närområdet samt att det skickades 

ut en förfrågan till närliggande kommuners grundskolor och gymnasium i Mellansverige. Det 

slutade med att de lärare som valdes ut arbetar på en och samma skola, en gymnasieskola, 

men med olika antal aktiva år inom läraryrket. Anledningen till att fler lärare inte kunde delta 

var dels för tidsbrist men också uteblivna svar från rektorerna. Utifrån de lärare som ställde 

upp på intervju valdes två klasser ut för att svara på en enkät gällande lärarens undervisning, 

totala antalet enkätsvar blev 33st. Att endast två av fyra lärares klasser valdes ut var på grund 

av tidsbrist efter att ha väntat på svar från andra respondenter. Det gjordes också en 

observation på ett lektionstillfälle i varje klass vilket valdes ut efter lärarens tidsplanering. 

Lärarna som valdes ut undervisade i matematik under terminen. Eleverna gjordes ingen notis 

om vilket gymnasieprogram de tillhörde eller vilken matematikkurs de gick för stunden.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Enkäten och intervjufrågorna utformades med hjälp av Hatties (2012) inlärningsstrategier; 

målformulering, egenkontroll, koncentration och målmedvetenhet. Den utformades också 

utifrån Duckworths (2016) metod att främja grit inifrån och ut. Punkterna sammanställdes och 

utformades till enkätfrågor (Bilaga 2) och intervjufrågor (Bilaga 3). Det som efterfrågades i 

enkäten var: 
 Ha ett tydligt definierat högt mål 

 Arbeta koncentrerat och ansträng dig 

 Få omedelbar och informativ feedback 

 Gör om proceduren medan du tänker efter och finjusterar. 

(Duckworth 2016 s.153, Klingberg 2016 s158) 

 

Lärarna tillfrågades om hur länge de arbetat som matematiklärare samt vad de anser vara en 

stimulerande lektion. Frågorna till lärarna var utformade utifrån elevernas enkät för att kunna 

jämföra deras svar mot varandra. Det gav också lärarna en chans att förklara hur deras 

upplägg såg ut och hur de helst skulle vilja att deras lektioner ser ut. Ingen av frågorna till 
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lärarna frågade specifikt om grit utan anspelade på Duckworths (2016) metod för att bygga 

upp elevernas grit. Det för att se om läraren omedvetet (eller medvetet) använde sig av det 

inlärningssättet. Intervjuerna bokades in efter att observationen och elevenkäten var gjord för 

att läraren inte skulle få någon chans att ändra sitt lektionsupplägg utefter intervjufrågorna. 

Enkäterna analyserades inte förrän alla intervjuer var färdiga. Det för att få så mycket 

objektivitet som möjligt och inte måla in elevernas svar i intervjufrågorna, det skulle vara 

separata svar. 

2.3 Procedur 

Studien startade med ett informerande mail till kontakten samt till rektorerna på utvalda 

skolor (Bilaga 1), där de blev informerade om undersökningens syfte och utformning. De 

tillfrågades om det fanns något intresse av att dels låta eleverna delta i enkätundersökningen, 

dels tillåtas att observera en lektion och sedan ställa upp på en intervju. Innan observationen 

informerades eleverna om vem jag var och vad som skulle hända. De informerades även om 

enkäten, att den var helt anonym och frivillig och att de när som helst kunde dra sig ur. De 

fick också veta att endast jag skulle ta del av det de skrivit, inte ens läraren skulle få se deras 

svar. Lektionen observerades sedan från bakre delen av klassrummet. Inget specifikt 

observationsschema användes mer än att de olika observationspunkterna var listade samt att 

varje elev hade ett eget nummer. De aspekter som noterades var: 

 Lektionens upplägg – hur såg början, mitten och slut ut? 

 Lärarens mål med lektionen – Fanns ett tydligt mål med lektionen? Visade läraren det 

för eleverna? 

 Antal elever som fick chansen att svara – Bocka för den elev som får svara 

 Elevernas engagemang – Räcker upp handen, deltar i diskussionen, slänger ur sig ord, 

lyssnar intresserat. 

 Interaktionen mellan lärare och eleverna – Delar läraren ut frågorna eller tar hen bara 

de som räcker upp handen? Vill eleverna svara på frågorna? 

 Helhetsintryck – skämt och annat som tyder på en bra relation mellan lärare och 

elever, verkar eleverna förstå målet med lektionen 

 

Inför intervjuerna tillfrågades de intervjuade om det gick bra att spela in samtalet och att 

frågorna handlade om deras lektionsupplägg och planering. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av en mobiltelefon. Alla intervjuer skedde individuellt på en lugn enskild plats där de 

intervjuade kunde svara utan att behöva tänka på att någon annan skulle höra. De fick 

information om att det inspelade samtalet endast var till för den hör studien och att det senare 

skulle transkriberas till total anonymitet. 

2.4 Analysmetoder 

Kvalitativ ansats vilket möjliggör triangulering av data (Bryman 2008). Resultatet från 

elevernas enkät jämfördes med resultatet från lärarnas intervjuer för att se om de 

överensstämde med varandra. Resultatet kategoriserades och värderades utifrån det 

sociokulturella ramverket och Duckworths (2016) metod att bygga upp grit. 

 

Säljös (2000) företeelser inom det sociokulturella perspektivet indelat i tre punkter (se sektion 

1.2.1): 
 Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

 Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

 Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former och samarbete i olika kollektiva 

verksamheter. 

(Säljö 2000 s23) 



 15 

Och Duckworths (2016) fyra punkter: 
 Ha ett tydligt definierat högt mål 

 Arbeta koncentrerat och ansträng dig 

 Få omedelbar och informativ feedback 

 Gör om proceduren medan du tänker efter och finjusterar. 

(Duckworth 2016 s.153, Klingberg 2016 s158) 

Utifrån dessa sju punkter analyserades intervjuerna och svaren sorterades in i de olika 

kategorierna i två olika tabeller. För att ge en överskådlig blick vad de olika lärarna svarat. 

Det ger svar på om lärarna omedvetet lär ut grit i sina klasser samt för att se hur de motiverar 

sina elever.  

 

2.4.1 Frågeställning 1 

Hur ser elevens uppfattning om lektionen ut samt motsvarar det lärarens avsikt när det gäller 

att ge sina elever studiemotivation? För att få fram ett resultat till frågan analyserades 

elevernas enkätsvar för att sedan jämföras mot vad lärarna sagt under intervjuerna. Här togs 

också observationen med för att se om även en utomstående kan lägga märke till det läraren 

säger under intervjun. 

 

2.4.2 Frågeställning 2 

Vad är lärarens didaktiska metod för att uppmuntra och stimulera elevernas grit, motivation 

och lust? 

För att svara på den här frågeställningen analyserades lärarnas intervjusvar. Dessa 

kategoriserades utifrån Säljös företeelser inom det sociokulturella perspektivet och 

Duckworths fyra metoder för att främja grit för att sedan jämföras mot varandra.   

2.5 Etiska förhållningssätt  

Allt material har samlats in enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principers fyra 

huvudkrav för samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011). Hur länge lärarna 

arbetat som lärare samt vad eleverna tycker om matematikämnet, var för att få en bild av 

respondenterna. Hur länge lärarna har arbetat kan ha betydelse för vilken erfarenhet de har av 

yrket och olika elevgrupper. De kan också ha olika syn på läraryrket och ha lite olika 

arbetssätt i och med olika lärarutbildningar. Valet att inte ange det riktiga namnet på skolorna 

har med deras anonymitet att göra. 

 

2.5.1 Informationskravet 

Alla elever och lärare som deltagit i undersökningen har informerats om att det var helt 

frivilligt att delta och att även om de påbörjat enkät eller intervju så kunde de när som helst 

välja att inte vara med. De informerades också om att det var helt anonymt och eleverna 

informerades om att deras lärare inte skulle få se vad de svarat på enkäten utan det bara var 

till för den här studien. De fick också veta vad arbetet handlade om och vad som skulle 

undersökas. Inför intervjuerna tillfrågades också respondenterna om det var okej att samtalet 

spelades in. Det för att helt kunna vara med i samtalet och att det de säger blir riktigt 

återkopplat och inte utifrån minnet. Platsen för intervjuerna var enskild där respondenterna 

kunde svara på frågorna utan att någon annan kunde höra. Intervjuerna skedde också 

individuellt så att respondenterna fick berätta vad de själva hade för åsikter utan att blanda in 

någon annan. Alla intervjuer gjordes av en och samma person. 

 

2.5.2 Samtyckeskravet 

De som deltagit i undersökningen har alla varit över 15år och därför själv kunnat välja om de 

vill delta eller inte. Frågorna på elevenkäten har heller inte varit av känslig karaktär utan 



 16 

endast handlat om en övergripande del av lektionsupplägg. De har alla fått möjligheten att 

avbryta sin medverkan när som helst under undersökningen. Det har heller inte tvingats fram 

svar, utan elever har haft möjlighet att svara vet ej på de frågor de inte kunde eller ville svara 

på.  

 

2.5.3 Konfidentialitetskravet 

Alla respondenter som deltagit i undersökningen är helt anonyma. Enkäterna frågade aldrig 

om varken namn eller ålder på eleverna. Intervjupersonerna har alla blivit omdöpta till A-D 

och för att sedan transkriberas. Inget av det material som samlats in har kunnat ses av någon 

obehörig. Enkäter har förvarats i stängda kuvert och de inspelade intervjuerna har filerna 

funnits på en plats som endast jag kommer åt.  

 

2.5.4 Nyttjandekravet 

Det är endast den här studien som kommer ta del av informationen som respondenterna 

lämnat. Allt insamlat material kommer sedan förvaras säkert på Högskolan i Gävle. De enda 

som kommer få ta del av materielet är min handledare, examinator och opponenter om det 

skulle behövas.  
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3 RESULTAT 
I den aktuella kommunen är det en skola som har gymnasieprogram samt tre grundskolor 

vilka samtliga tillfrågades om att delta i studien. Det var till slut endast lärare från 

gymnasieskolan som valde att ställa upp. Det blev totalt fyra lärare från samma skola som 

undervisar i matematik den här terminen som blev intervjuade. På grund av tidsbrist valdes 

två av lärarnas klasser ut för observation och enkät. Det totala antalet intervjuer blev fyra och 

antalet elevenkäter blev 33st samt två observationer.  

 

Vissa av frågorna har eleverna kryssat i både ”ja” och ”nej” eller så har de lagt till ett ibland 

som alternativ därför kan antalet totala svar ibland vara fler än antalet svaranden. Fråga 7 och 

fråga 11 var frågor som hade dubbla svar. Det har framgått i enkäten vilken del av frågan de 

svarat på eftersom de fått fördjupa sina svar på en öppen rad. 

 

Lärare A tog examen för 9år sedan och har arbetat som lärare sen dess, lärare B började 1980 

som grundskollärare för att sedan skola om sig till matematiklärare på 90-talet. Lärare C är 

inne på sitt 30:e år och lärare D blev färdig lärare 1982 men som inte jobbat som lärare 

kontinuerligt från start. De två klasserna A och B hör till lärare A och B, samma bokstav hör 

ihop.  

3.1 Uppfattningar runt lektionen 

 

3.1.1 Elevernas uppfattning om matematik 

 

I första enkätfrågan fick eleverna en öppen fråga utan svarsalternativ: ”Vad tycker du om 

matematiken allmänt, även utanför skolan?” (Tabell 2). Där kunde eleverna ge många 

varierande svar men de allra flesta tyckte att matematiken var något positivt och det var 

endast 2 % som inte gillade matematik. Resultatet visade också att 36 % av eleverna ser 

matematiken som något nödvändigt och helt okej.  

 

 
Tabell 2 Vad eleverna tycker om matematiken i skolan 

I frågan ”Vad tycker du om matematiklektionerna?” (Tabell 3) var resultatet utspritt mellan 

lite olika svar, flest elever skrev lärorika. Mestadels positiva ord om lektionerna, endast 11 % 

av eleverna tyckte att lektionerna var tråkiga. En elev svarade att lektionerna kan bli 
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obekväma ibland. De som tyckte att lektionerna var tråkiga tycker också att genomgångarna 

var för långa samt att de ansåg att matematikämnet var deras favoritämne.  

 

 
Tabell 3 Vad eleverna tycker om matematiklektionerna 

 

I enkätens tredje fråga (se Bilaga 2) tillfrågades eleverna hur en lektion brukade gå till. 

Resultatet där visade att alla elever uppfattade samma procedur. Lektionerna startade med en 

genomgång och sedan eget arbete i boken inom samma område. Resultatet visade dock att 

eleverna hade lite olika uppfattningar om tidsåtgången för genomgångarna, det varierade i de 

olika klasserna, 10-15minuter i klass B. Större spridning visade resultatet i klass A där det 

tydligen kunde variera mellan 15-50minuter.    

 

Eleverna fick sätta ut på en skala mellan 1-6 om de tyckte lektionerna var roliga (Tabell 4), 

där 1 inte stämde alls och 6 stämmer verkligen. Resultatet i de båda klasserna var rätt eniga 

om det låg lite över medel, 4.25 och 4.29. 

 

 
Tabell 4 Tycker eleverna att lektionerna är roliga? 

 

 

3.1.2 Elevernas svar och lärarnas åsikt runt lektionerna 

 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna ansåg att läraren uppmuntrade dem till att bli 

bättre på att tänka vilket de svarat på i frågan ”uppmuntrar din lärare dig att bli bättre på att 

tänka?” (Tabell 5). Det eleverna svarade var bland annat att läraren berättade om bättre 

metoder för att lösa problem, hjälpte dem att tänka på ett rimligt sätt, förklarade hur de skulle 
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tänka och visar hur de tänkte mer logiskt. En elev skrev också att läraren förespråkade att 

bedöma rimligheten i svaren.  

 

 
Tabell 5 Uppmuntrar läraren dig att bli bättre på att tänka? 

Lärarna försökte få eleverna att tänka själva genom att fråga ledande frågor för att få de att 

komma fram till svaret själva. Lärare A använder uppgifter där eleverna fick tänka ut tre olika 

metoder för att lösa uppgiften och sedan komma fram till vilken som var bäst genom 

diskussion. Lärare B väntar ut sina elever, berättar om en elev som försöker räkna randvinkeln 

och med det fått problem med vad 50+50 var. Lärare B vill inte bara säga svaret utan försökte 

istället lirka fram det genom att väcka en tanke som i det här fallet var att få eleven själv att 

räkna ut vad 50+50 blev. När en elev behövde hjälp började alltid lärare B med att fråga om 

tanken, hur långt de kommit och vilket svar de fått fram.  

 

Under observationen på de två klasserna syntes lärarnas försök att få eleverna att tänka till. 

Lärare A använde en uppgift där eleverna fick fundera på trigonometri även fast de inte börjat 

med det området än. Eleverna hjälptes då åt och försökte så gott de kunde för att svara på 

frågorna. Även om de inte hade fått veta den bästa metoden för att lösa den typen av uppgifter 

försökte de ändå. Även Lärare B gick igenom trigonometri under observationen. Där skapade 

de istället en uppgift tillsammans samtidigt som läraren förklarade vad betydelsen var. De 

avslutade det hela med att hitta på frågor som funktionen kunde svara på. 

 

Resultaten visar att 76 % av eleverna svarade ja på frågan om ”Ger läraren dig uppgifter som 

gör möjlighet för att träna och utvecklas i ditt matematiska tänkande?” (Tabell 6). I 

kommentarerna har 7st av eleverna i klass B svarat att boken ger dem bra uppgifter, de andra 

menade att det finns uppgifter för alla och att läraren uppmuntrade dem att välja utmanande 

uppgifter. I klass A där alla utom två ansåg att läraren gav dem bra uppgifter har ingen nämnt 

boken. Eleverna nämnde istället uppgifter med olika svårighetsgrad och matematiska 

tillämpningar. 
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Tabell 6 Uppgifter som möjliggör utveckling 

De båda lärarna var eniga om att de försökte ge eleverna uppgifter där de kunde utvecklas i 

sitt matematiska tankesätt. Lärare A försökte få eleverna att utvecklas i sitt matematiska 

tänkande men att det är svårt i en grupp med många olika individer och åsikter. Eleverna har 

olika intressen och vissa dagar kan vara bättre än andra men hen försökte alltid få dem att 

utvecklas i sitt matematiska tankesätt. Lärare B förmedlade uppgifter från läroboken där hen 

anser att det fanns en naturlig progression. 

 

Under observationen gav lärare A en egenkonstruerad uppgift för att främja de lärandemål 

som läraren satt för uppgiften. De gick sedan igenom uppgiften tillsammans efter att eleverna 

fått fundera själva i ca15minuter. Lärare B konstruerade en funktion under lektionen och lät 

sedan eleverna räkna själva i boken efter genomgången på ca35minuter.  

 

När det gäller frågan ”Finns tydliga mål på varje lektion och ser läraren till att du når dem?” 

(Tabell 7) är en fråga med dubbla svar. Det eleverna svarat på och det resultatet visar är att 

lite mer än hälften (56 %) ansåg att läraren hade tydliga mål på lektionen.  I kommentarerna 

till uppgiften skrev eleverna att de kunde gå igenom målet på nästa lektion för att se om de 

lärt sig dem. Det kunde vara att de fick det stöd de behövde eller genom bra pedagogik som 

en elev skrev. För att svara på den andra frågan om ”läraren ser till att du når dem” var det en 

elev som kommenterade att ingen vet om de når målen.  
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Tabell 7 Tydliga mål på varje lektion 

Ingen av lärarna tycker till en början att de hade mål på sina lektioner, för att sedan komma 

fram till att de faktiskt använder sig av kortsiktiga lärandemål. Lärare A hade som mål att 

eleverna skulle ”växa i matematiken”, utvecklas, och att de skulle lära sig använda den rätta 

metoden. Även lärare B hade mål men indirekta över lektionerna, för att de skulle lära sig 

grunderna och kunna räkna.  

 

Målet på de två observerade lektionerna var tydliga som observerande. Lärare A ville att 

eleverna skulle lära sig begreppet trigonometri med en egenkonstruerad uppgift. Lärare B 

undervisade samma moment fast med en längre genomgång där eleverna fick vara mer 

delaktiga i lektionsupplägget.  

 

I frågan ”Brukar du visa dina resonemang muntligt under lektionen?” (Tabell 8) visar 

resultaten att ungefär hälften av eleverna svarade ja. Det svar som eleverna skrivit i 

kommentarerna var att eleverna räcker upp handen eller när de behöver hjälp då läraren gick 

runt eller att de varit aktiva under genomgången. 

 
Tabell 8 Visa muntliga resonemang 
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Lärare B pratade om delaktighet i klassrummet och slängde ut frågan oavsett om eleverna 

räckte upp handen eller inte. Enligt de båda lärarnavar det sällan de hade tid att ta upp elever 

för att redovisa på tavlan. Enligt lärare B så blev det endast enstaka moment som eleverna fick 

skriva något på tavlan t exempel i ekvationslösningar eller om det handlar om värdetabeller. 

Lärare A hade gemensamma genomgångar på de uppgifter hen delade ut där eleverna ska 

svara på frågorna. 

 

 Klass A Klass B 

Delaktiga elever 4 9 

Antal deltagare 14 19 
Tabell 9 Elevers delaktighet i klassrummet under observation 

Båda lärarna arbetade ständigt med att skapa en delaktighet i klassen även om lärare B:s 

strategi var mer lönsam med fler svarande elever, 47 % delaktiga elever mot 29 % av lärare 

A:s elever (Tabell 9). Lärare A lät eleverna först fundera på uppgiften för att sedan visa dem 

ett enklare sätt att lösa på. Båda lärarna öppnade upp för att ge eleverna möjlighet att svara på 

frågor men med olika tillvägagångssätt. Lärare A genom att låta eleverna lösa den uppgift 

som delats ut i början av lektionen och lärare B genom att stundvis fråga frågor. 

 

I frågan ” Brukar du visa dina resonemang skriftligt under/efter lektionen?” (Tabell 10) visade 

resultatet att 52 % av eleverna brukade visa på något sätt. Det brukade ske i form av att lösa 

en uppgift på tavlan eller att de ibland fick visa sina lösningar. Några elever skrev att de inte 

orkade visa även om de arbetade som vanligt.  

 

 
Tabell 8 Skriftliga resonemang 

De båda lärarna svarade att de ser skriftliga lösningar i elevernas anteckningsblock när de 

gick runt för att hjälpa eleverna. Under vissa mer kritiska moment berättar lärare B att hen 

brukar vara som en hök över redovisningarna t ex ekvationslösningarna. Annars kunde lärare 

B ge eleverna lite andningsrum innan hen begav sig ut i klassrummet för att hjälpa. Algebra 

och ekvationslösningar var kritiska moment som lärare B (och de andra tre lärarna också) 

tyckte var väldigt viktigt att lära sig från början. Det medförde att istället för att vänta in 

klassen begav sig lärare B ut i klassrummet direkt för att verkligen kontrollera att eleverna 

löste uppgifterna på rätt sätt. Lärare A kunde fråga elever som hade gjort fina lösningar om de 

kunde ta kort för att visa hela klassen på kanon under lektionen. Båda lärarna frågade eleverna 

hur de tänkt och försökte leda dem till förståelse.  
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Observationen visade att lärare A cirkulerade runt i klassen och pratade med eleverna när de 

arbetade med uppgiften. Hen kollade också deras redovisningar de gjort i anteckningsblocket 

för att se hur de tänkte och ge dem lite tips på vägen. Eleverna fick också förklara hur de tänkt 

när de löste uppgiften. Lärare B cirkulerade också runt i klassen men då när eleverna räknade 

i läroboken. Men på samma sätt kollade hen anteckningsböckerna på elevernas redovisningar 

samt frågade hur de tänkt för att lösa uppgiften. 

 

I frågan ” Ger läraren feedback på dina ansträngningar t ex hur du använder dig av 

matematiska resonemang på ett prov eller en uppgift i klassrummet?” (Tabell 11) visade 

resultatet att ungefär 70 % fick feedback och resten säger ”nej” eller att de inte vet. Vissa 

elever hade kommenterat på hur de fick feedback vilket många skrev att de fick det efter prov 

men också att de fick veta vad de ska utveckla.  

 

 
Tabell 9 Feedback på dina ansträngningar 

Lärare A kunde göra uppgifter som eleverna fick lösa med tre olika metoder, där diskuterade 

de tillsammans vilka metoder som var bäst. Hen ville engagera och motivera eleverna och gav 

återkoppling när hen gick runt i klassrummet och skulle hjälpa eleverna. Läraren återkopplade 

hur eleverna löste uppgifter och påpekade om de gjort något fel. Lärare B väntade ut 

elevernas svar genom att fråga hur långt eleven kommit samt vad de fått för svar, hen vill se 

hur eleverna tänkte och återkopplade på det. Skulle någon elev behöva hjälp med hur de ska 

redovisa påpekade hen det. 

 

Observationen visade inte mer än att lärarna gick runt och gav stöd/hjälpte de elever som 

behövde hjälp. De båda lärarna cirkulerade runt i klassrummet och kollade över hur eleverna 

löste sina uppgifter. Båda lärarna kollade i elevernas anteckningsböcker för att se hur eleverna 

ställde upp sina lösningar. De elever som behövde hjälp fick först visa och berätta hur de gjort 

och vilket svar de fått fram. Därefter gav lärare B ledande frågor så att eleverna själva kom på 

svaret och lärare A visade på metoder utan att själv räkna fram svaret. 

 

Eleverna fick också frågan ”Är lektionerna varierande eller brukar upplägget se lika ut?” 

(Tabell 12) vilket var en fråga med dubbelt svar. Eleverna hade lämnat kommentarer på deras 

svar så att det gick att tolka vilken del av frågan de svarat på. Efter att ha sett resultatet av 

enkäterna visade det sig att 54 % av eleverna ansåg att lektionerna varierade och då dels 
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genom att det är olika typer av genomgångar men också att de kan ha gruppuppgifter. 

Eleverna lämnade kommentarer till frågan att lektionsupplägget till största del ser lika ut, 

genomgång först för att sedan arbeta lite i boken. Värt att notera var att i klass A svarade 

endast en elev ”nej” eller ”vet ej” och två svarade ibland. I Klass B är de svaren betydligt 

högre (röda staplarna).  

 

 
Tabell 10 Varierande lektioner, staplarna avser om lektionerna varierade 

Båda lärarna hade traditionella lektioner som började med en genomgång och sedan avslutade 

med räkneövning i läroboken. Lärare A brukade variera med genomgång eller en uppgift i 

början av lektionen. 

 

Observationen gällde endast en lektion, lärare A hade ett litet annat upplägg jämfört med 

lärare B 

Lärare B lektionsupplägg: 

1. Läraren diskuterar området med eleverna 

2. Pratar om en ”läxa” de fick förra lektionen, en tankeställare om området 

3. Skapar en uppgift tillsammans med eleverna genom att först prata om de områden som 

kan ha en sådan funktion (periodisk i det här fallet). Ställer ledande frågor till eleverna 

så att de till slut hamnar i en trigonometrisk funktion. 

4. Diskuterar uppgiften med eleverna 

5. Eget arbete för eleverna inom området 

 

Lärare A lektionsupplägg: 

1. Lämnar ut uppgift med nytt område 

2. Låter eleverna fundera över frågorna 

3. Går runt och hjälper, ser också hur långt eleverna kommit på uppgiften 

4. Stoppar elevernas arbete efter ca15minuter för att gå igenom delar av uppgiften 

5. Låter sedan eleverna arbeta med de sista frågorna på uppgiften  

6. Bryter och går igenom igen 

3.2 Lärarnas intervjusvar 

Sammanställning över alla fyra lärares intervjusvar utifrån frågorna.  
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3.2.1 Beskriv hur en vanlig lektion brukar se ut 
Alla fyra lärare var eniga om att lektionerna brukar vara väldigt traditionsenliga: genomgång i 

början och egna räkneövningar den tid som blir över. Alla lärare utom D berättade spontant 

att de försökte hitta en delaktighet i klassrummet. Lärare B och C delade ut frågorna på 

genomgångarna slumpmässigt mellan sina elever så att alla fick svara oavsett om de räckte 

upp handen eller inte. Alla fyra lärare var eniga om att räkneövningarna kommer från boken, 

lärare A gjorde egna uppgifter och varierade genomgångarna med dessa samt gruppövningar. 

 

3.2.2 Sätter du mål för dina lektioner och ser till att eleverna når upp till dem under 

lektionspasset? Visar du dessa för eleverna? 
Ingen av lärarna kunde i första skedet svara på om de brukar sätta upp mål för lektionerna, 

efter att ha pratat lite mer om frågan framgick det att alla fyra lärare faktiskt hade någon form 

av mål. Lärare A hade som mål att eleverna alltid skulle ”växa i matematiken”, att utveckla 

sina färdigheter i matematiken, samt att lära sig proceduren och förstå genomgången. Lärare 

B hade inte ett tydligt mål utan ansåg att målet var att förstå genomgången. Hen brukade 

sammanfatta det de lärt sig efter genomgången. I lärare C:s fall hade hen i början av sin 

karriär avrundat lektionerna med att göra en sammanfattning på vad lektionen handlade om 

men nu menar hen att tiden inte finns för det momentet. ”Det är för många elever som 

behöver hjälp och stöd nu så lektionstiden försvinner trots att de har 20minuter längre pass 

än för 20år sedan”. Lärare D nämner att ”lärandemål” fanns i planeringarna och det visade 

vad hen ville att eleverna skulle lära sig. Hen visade eleverna vad de skulle lära sig innan de 

börjar lektionen för att eleverna skulle veta som ingår i läropasset. I frågan om lärarna visade 

målen för eleverna var svaren spridda: lärare A, B och C visade inte eleverna vilka målen för 

lektionen var. Lärare A gjorde det i sitt andra ämne men inte i matematiken. Lärare D däremot 

började lektionen med att berätta vad eleverna skulle lära sig under lektionen. 

 

3.2.3 Konstruerar du uppgifter med en viss struktur så att eleverna får visa utvalda mål? Hur 

redovisar eleverna sina lösningar av uppgifterna? 

Lärare A brukade konstruera uppgifter så att eleverna vaggade in i förståelse, med enklare 

frågor först sedan lite svårare som krävde mer förståelse. Hen ville då att uppgifterna skulle 

lösas på ett smart sätt som håller i längden. Det utvecklades till en diskussion i hela klassen 

och en gemensam lösning på tavlan. Lärare B brukade kunna ”uppfinna” en funktion, till 

exempel vid nya moment som trigonometri så byggdes funktionen upp med hjälp av olika 

delar innan den blir komplett. Läraren skrev upp formeln på tavlan där sedan eleverna fick 

skapa en uppgift runt den. Lärare C brukade introducera alla nya kapitel med repetition av 

högstadiets matematik eftersom hen ansåg att eleverna saknade begreppsbildning från 

grundskolan. Lärare D använde sig av miniwhiteboards för att utifrån utvalda uppgifter låta 

eleverna visa hur de löste uppgifterna. De flesta av lärarna svarade att eleverna får arbeta 

utifrån uppgifter i läroboken. Redovisningen av uppgifterna skedde på lite olika sätt, Lärare A 

gick runt och kollade på elevernas redovisningar när de räknade i boken. Om någon gjort en 

snygg redovisning kunde hen ”fråga om att fotografera den och visa för klassen med en 

projektor”. Lärare B berättade att hen går runt och kollade på elevernas lösningar av 

uppgifterna. Inom vissa mer kritiska områden där lösningarna måste vara snygga och tydligt 

uppställda, som ekvationslösningar, var hen mer som en ”hök” för att vara extra noga med att 

lösningarna blir korrekta. Lärare C var noggrann med att visa struktur på genomgångarna och 

även när eleverna behövde hjälp. Det gjorde läraren för att eleverna skulle lära sig att göra 

snygga och prydliga uppställningar av sina lösningar. Hen tog sällan upp elever för att 

redovisa på tavlan. När det blev så var det mest i gruppuppgifter där eleverna fick diskutera 

tillsammans först innan de gick upp för att skriva sina svar på tavlan, oftast i värdetabeller 

eller liknande. Miniwhiteboardtavlorna som lärare D använde sig av var också en del av 
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redovisningen. Eleverna visade då upp tavlorna eller så fick de gå fram till stora tavlan. 

Funktionen med miniwhiteboardsen var att eleverna skulle kunna skriva ner sina lösningar 

och visa läraren för att sedan lätt kunna sudda ut och göra om vid behov. För att kunna gå 

vidare till problemlösningen ville läraren att eleverna skulle visa sina lösningar och få dem 

”godkända”.  

 

3.2.4 Vad tycker du är en stimulerande lektion för eleverna? Vad gör du för att förverkliga 

det? 

”Engagerande, praktiskt användningsområde, inte för långa genomgångar och fokus från 

eleverna” är några av de ord lärarna använde för att beskriva deras syn på en stimulerande 

lektion. Eleven skulle känna som att de gjort något och tagit sig framåt. För att förverkliga det 

var lärare A och B eniga om att det var viktigt att visa engagemang och att visa att de tyckte 

ämnet är roligt. Lärare A ansåg också att undervisningen skulle ske utefter programval för att 

eleverna skulle se en större mening med matematiken. Lärare C hade ”höga förväntningar på 

eleverna vilket de faktiskt brukar efterstäva”. Hen ansåg att ”skulle de släppas med en 

axelryckning skulle normen i klassrummet sänkas”. Lärare D hade som metod att arbeta 

utifrån egna kognitiva erfarenheter till en början för att sedan utvecklas med eleverna. Hen 

menade att ansvaret var delat, läraren var där för att förmedla och eleven där för att ställa 

frågor och lära och visa intresse.  

 

3.2.5 Låter du eleverna visa hur de tänker? Hur? 

Alla fyra lärare svarade att de lät eleverna visa hur de tänkte men på lite olika sätt: Lärare A 

gick runt och pratade med eleverna när de satt och löste uppgifter för att sedan göra en 

gemensam sammanfattning på tavlan. Ibland konstruerade hen uppgifter där de skulle lösa 

den med tre olika metoder. Det avslutades med att ta upp nackdelar i de olika metoderna och 

föreslå vilket sätt som var att föredra. Lärare B väntade ut eleverna, berättade aldrig svaret 

utan eleverna skulle komma på det själv. Hen började också med att fråga hur långt eleven 

kommit eller hur eleven tänkt. Lärare C brukade göra inlämningsuppgifter i t ex algebra där 

eleverna skulle träna på att ställa upp en ekvation. Hen diskuterade med eleverna när de 

behövde hjälp och försökte utveckla deras struktur vid redovisningarna. Lärare D brukade 

fråga eleverna hur de tänkt och försöka få dem att själv komma fram till hur de skulle lösa 

uppgifterna. Hen försökte också ge eleverna struktur i sina lösningar och ge dem riktiga 

uppställningar av problemen. Hen ansåg att det är ”viktigt att inte hjälpa för mycket, det kan 

kännas otillfredsställande om hen tappar tålamodet och hjälper lite för mycket”. 

 

3.2.6 Anser du att du ger eleverna uppgifter som möjliggör utveckling i deras tänkande? 

Beskriv hur: 

Även här var lärarna eniga om att de gör det men på olika sätt. Lärare A ansåg att det kunde 

vara svårt att göra det till alla. Eleverna brukar vara en grupp med många olika individer som 

alla kunde ha olika behov. Vissa dagar kunde de vara på dåligt humör men hen försökte alltid 

få dem att utvecklas. Lärare B, C och D säger alla att de använde sig av uppgifter från 

läroböckerna. De förmedlade uppgifter från läroboken för att de ansåg att där fanns en tydlig 

progression i uppgifterna. Jobbar du vidare i läroboken kommer du också utvecklas i ämnet. 

Både lärare C och D nämnde kunskapsmatrisen som hjälpmedel för att hämta nya mer 

utmanande uppgifter till de ambitiösa eleverna, vilket lärare C saknade i läroböckerna. Lärare 

D använde sig av ”typtal” till de elever som hade problem med matematiken. Typtal - tal som 

motsvarar lägstanivån för ett godkänt i kursmålen, för att nå fram till de svagare eleverna. 

Dessa kunde dyka upp på proven i liknande stil för att ge de lågpresterande eleverna en chans 

att klara kursen. Hen hade tidigare under sin karriär konstruerat uppgifter själv men kände nu 

att hen tappat geisten.  
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3.2.7 Uppmuntrar du eleverna att träna matematik utöver skoltid (hemma eller i skolan)? 

Alla lärare var eniga om att det var viktigt att uppmuntra till arbete utöver skoltid. Lärare A 

tyckte att eleverna borde ta med sig sina funderingar även efter lektionen för att skapa en 

riktig förståelse. Att skapa ett intresse och engagemang i att verkligen förstå. ”Eleverna 

behöver ju inte vara tokintresserad av matematiken bara viljan att förstå finns där vilket är 

lärarens uppgift att försöka väcka det”. Lärare B var även hen inne på det krävs mer för att 

bli duktig i matematik det räckte inte med att arbeta under lektionstid utan måste göras mer. 

Hen peppade på mattestugan och att försöka ”få med sig många i klassen för att göra det till 

en tradition vilket gör det lättare för fler att ta den hjälpen”.  Lärare C uppmuntrade eleverna 

att följa planeringen, hann eleverna inte med de uppgifterna som skulle vara färdiga enligt 

planeringen måste de ta hem och arbeta. Hen uppmuntrade eleverna att gå till mattestugan 

eller specialpedagogen om de skulle behöva, försökte också få gruppen att arbeta tillsammans 

på håltimmar. Lärare D instruerade de högpresterande eleverna om att de svårare uppgifterna 

fick de räkna själv. Det var inget som fanns inplanerat utan det ansvaret måste eleverna ta 

själva om de vill nå ett högre betyg.  
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I det här kapitlet kommer frågeställningarna besvaras utifrån resultatet som presenterades.  

4.1 Hur ser elevens uppfattning om lektionen ut samt motsvarar det lärarens 

avsikt när det gäller att ge sina elever studiemotivation? 

Här kommer en sammanfattande del om elevernas uppfattningar angående matematiklektion, 

samt lärarnas uppfattning om elevernas lärande för att kunna besvara den första frågan: Hur 

ser elevens uppfattning om lektionen ut samt motsvarar det lärarens avsikt när det gäller att ge 

sina elever studiemotivation? 

 

4.1.1 Elevernas inställning mot matematiklektionerna och lärarens uppmuntring kring 

inlärning 

Att eleverna gillar eller inte gillar ämnet matematik har betydelse för vilken inställning de har 

till lektionerna. Om de kommer dit med en inställning att det är svårt eller tråkigt har det 

betydelse för hur de uppfattar lärarens försök till inlärning. Eleverna visar på att de flesta är 

positiva till matematiken (Tabell 2), endast 16 % av alla svarande tycker att den är svår eller 

att de inte gillar den. Eleverna är också mestadels positiva till matematiklektionerna (Tabell 

3), endast 11 % har något negativt att säga om dem. Det visar också i Tabell 4 eleverna har en 

positiv inställning till matematiklektionerna och över medel tycker att de är roliga.  

 

Enligt enkäterna visar resultatet att eleverna blir uppmuntrade av läraren att bli bättre på att 

tänka (Tabell 5). Resultatet tyder på att eleverna anser att lärarna visar bättre metoder för att 

lösa uppgifterna samt visar hur de ska göra för att tänka mer logiskt. I elevernas resultat svarar 

ca76 % att de får uppgifter som möjliggör utveckling i deras matematiska tänkande (Tabell 6). 

Det visade sig att i klass B att 50 % av de som svarade ja berättar att de får uppgifter från 

läroboken. Klass A däremot är det ingen som nämner läroboken men nämner istället 

matematiska tillämpningar och uppgifter med olika svårighetsgrader. 

 

Lärarnas olika tillvägagångssätt för att hjälpa eleverna visade sig under observationen, de 

försökte ledsaga eleverna mot framgångsfulla metoder genom att ställa frågor. De båda 

lärarna hade lite olika sätt att genomföra genomgången. Lärare A hade en egenkonstruerad 

uppgift som eleverna fick lösa först själv och sedan gemensamt på tavlan. Uppgiften lärare A 

hade konstruerat var tänkt att först ge eleverna en enklare start för att sedan avslutas med lite 

svårare frågor. Det var lärare A:s metod att få eleverna att ”vaggas in i förståelse” – att låta 

lärandet komma stegvis. Om inte genomgången hade tagit hela lektionen hade de fått räkna i 

läroboken sista tiden. Lärare B använde tavlan direkt för uppställning av en funktion och för 

diskussion med eleverna om olika tillämpningar. Lärare B konstruerade istället uppgiften på 

plats tillsammans med eleverna för att sedan låta eleverna räkna i läroboken. 

 

Enligt Skolverket (2003) finns mest engagerade och intresserade elever i ett 

matematikundervisningssammanhang med utrymme för elevernas egna tankar och känslor 

men också upptäckarglädje och engagemang från läraren. Skolverket (ibid.) tar också upp 

några faktorer för att främja elevers inlärning vilket tidigare beskrevs i sektion 1.3.3: 

 Behovet att förstå 

 Kommunikation med bakgrund av elevernas tankar 

 Delaktighet och påverkan 

 Lärarens betydelse är avgörande 

Den sista punkten, ”lärarens betydelse är avgörande”, handlar om lärarens engagemang och 

förmåga att motivera, inspirera och förmedla att kunskap är glädje (ibid.). Alla lärare som 
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intervjuades nämnde att de försöker leda eleverna till rätt svar genom att ställa utvalda frågor. 

Att lärarna har lite olika sätt att nå upp till sina mål för lektionen kan ha att göra med deras 

olika erfarenheter eller vilken grupp de undervisar. 

 

Lärare A engagerar sina elever med att ge ut uppgifter där de kan välja olika metoder för att 

lösa den. De har också en diskussion lärare-elever för att komma fram till vilken metod som 

var bäst vilket går hand-i-hand med punkten ”Kommunikation med bakgrund av elevernas 

tankar”. Där utgår läraren från elevernas tankar och de får lösa uppgiften tillsammans i grupp. 

Lärarna vill ge eleverna uppgifter som de ska kunna utvecklas med. Lärare B förmedlar 

uppgifter ur läroböckerna för att få en naturlig progression. 

 

4.1.2 Tydliga mål på undervisningen 

Hattie (2012) visar att i ett målinriktat lärande måste lärandemålen vara tydliga samt att 

eleverna måste veta om målen uppnåtts. Det måste finnas tydliga vägar för eleverna att nå upp 

till de satta målen (ibid.). Dessa lärandemål kan också skapa ett större förtroende mellan 

lärare och elev (ibid.). Tydliga lärandemål kan leda till större förtroende mellan lärare och 

elev och bidra till att båda parter blir mer engagerade i utmaningarna och röra sig mot målet 

(ibid.). Lärarna antyder att de har kortsiktiga mål med lektionerna, indirekta som går ut på att 

de ska lära sig lika som eleverna skriver. I enkäterna visar resultatet att 56 % av eleverna 

anser att deras lärare har tydliga mål som de sedan ser att varje elev når upp till (Tabell 7). De 

kommentarer eleverna skriver till frågan i Tabell 7 är bland annat att de kan gå igenom vilket 

målet var på nästkommande lektion för att se om de lärt sig det. De elever som svarade ”ja” 

ansåg också att själva målet var för dem att förstå. 

 

Under observationen märkte jag tydligt vilket mål läraren hade med lektionen trots att ingen 

av de båda lärarna nämnde det för eleverna. Det mål som fanns på lektionen var att få 

eleverna att bygga upp sin kunskap och kunna förstå vad det ska användas till. Klingberg 

(2016) menar att en mer målmedveten övning kan främja grit vilket i sin tur kan frammanas 

av att se en mening med övningen. Att ha mål är en indirekt faktor som hör ihop med grit 

(ibid.). Både Duckworth (2016) och Klingberg (2016) anser att grit kan främjas genom att ha 

ett högt definierat mål. Skolverket (2003) nämner vikten av lärarens engagemang och förmåga 

att motivera eleverna, de ska också kunna knyta an till verkligheten för att på så vis engagera 

eleverna. Även styrdokumenten (Skolverket 2011) visar på att eleverna ska kunna använda 

matematiken i olika sammanhang samt ge utrymme för problemlösning.   

 

4.1.3 Visa resonemang och få feedback på det 

Elevernas enkäter tyder på att eleverna resonerar oftare skriftligt än de gör muntligt men det 

är inget som går att säga med säkerhet eftersom det är så få elever i undersökningen. I den här 

fallstudien tenderar det att eleverna resonerar oftare skriftligt. Det är åtminstone färre elever 

som säger att de visar muntligt hur de resonerar än de som svarar att de brukar visa det 

skriftligt. De elever som brukar redovisa muntligt gör det genom att räcka upp handen eller 

genom att vara aktiv under genomgången. Det skriftliga sker genom att skriva på tavlan eller 

visa sina lösningar för läraren. Det var några elever som svarade att de inte orkade visa utan 

arbetade med uppgifterna som vanligt utan att visa. 70 % av eleverna svarar att de fått någon 

form av feedback på sina ansträngningar. Det var flera som skrev att de mest fick det efter 

prov och att de ibland fick veta vad de skulle utveckla.  

 

Observationen visar på delaktighet hos eleverna i lärare B:s klass. Under lektionen delades 

frågorna ut lite mer i lärare B:s klass än vad lärare A gjorde. Det kan också vara så att det var 

enklare frågor hos lärare B och därför svarade fler. Det var dock endast elever som ville svara 
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som fick frågan under de båda lektionerna som observerades. De båda lärarna gick runt för att 

kontrollera att eleverna löste uppgifterna på ett korrekt sätt vilket gav möjlighet för 

återkoppling till eleverna.  

 

Motivation handlar om belöning, belöning frigör dopamin i hjärnan vilket leder till glädje 

(Klingberg 2016). Att få feedback på sina ansträngningar kan ses som belöning så länge det är 

en bra återkoppling. Hattie (2012) skriver om återkoppling som en inlärningsstrategi:  
 Fokusera återkopplingen på uppgiften inte på lärande 

 Lämna detaljerad återkoppling  

 Presentera detaljerad återkoppling i hanterbara enheter 

 Var specifik och tydlig i återkopplingen 

 Håll återkopplingen så enkel som möjligt, men inte för enkel 

 Minska osäkerhet mellan resultat och mål 

 Ge opartisk, objektiv återkoppling, skriftlig eller via dator 

 Stöd inriktningen mot lärandemål genom återkoppling 

 Ge återkoppling efter att elever prövat en lösning 

(Hattie 2012 s.183-184) 

Samtidigt menar Yates & Hattie (2014) att lärare och elever kan ha olika åsikter om 

återkoppling. Elever vill veta hur de ska förbättra sitt arbete och lärare kommenterar det 

föregående arbetet vilket kan skapa ett missförstånd. I intervjuerna framkommer det att 

redovisningarna på tavlan minskar för att lärarna anser att det är för tidskrävande, i och med 

det försvinner också en möjlighet till en direkt återkoppling. Lärare A använder tavlan till att 

göra gemensamma lösningar på de uppgifter hen delar ut. Under lektionstid cirkulerar alla 

fyra lärare omkring för att vara behjälplig vid frågor. Lärare B vakar noggrant under de 

moment som kräver bättre lösningar som ekvationslösningar, det ger också en möjlighet för 

direktåterkoppling när hen ser att en elev gör något fel (eller rätt). 

 

4.1.4 Varierande undervisning 

Det var 54 % av eleverna som svarade ”ja” på frågan om lektionerna är varierande. Det som 

eleverna ansåg vara varierade var att genomgångarna handlade om olika områden samt att det 

ibland kunde bli en uppgift istället vid uppstart. Till största del är de båda lärarnas upplägg 

lika med genomgång i början och sedan räkneövningar från läroboken. Intressant är att det 

endast är två i klass A som anser att lektionerna inte är varierande.  

 

Observationen visade att lektionsupplägget är snarlika mellan de båda lärarna skillnaden som 

kan ses är att lärare A låter eleverna arbeta själva med samma uppgift och bryter för en 

genomgång. Lärare B istället har en fri genomgång där eleverna hela tiden blir delaktiga i 

undervisningen.  

 

Den undervisningsmetod som visat sig vara den med flest engagerade och intresserade 

eleverna var där de gavs utrymme för känslor, egna tankar, upptäckarglädje, engagemang och 

aktivitet (Skolverket 2003). Det kännetecknas av en variation av innehållet och olika 

arbetsformer samt möjlighet att få visa sina lösningar för klassen (ibid.). Hattie & Yates 

(2014) gjorde en studie där det visade sig att elevers engagemang var ca 27minuter. Lärarna 

har ett traditionellt upplägg med genomgång först och sedan räkneövningar från läroboken. 

Lärare A brukar variera genomgången med en uppgift i början av lektionen.  

 

4.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har lärarna och eleverna en liknande bild av 

matematikundervisningen.   De flesta av lärarna förmedlar uppgifter från läroboken vilket 

eleverna märker av enlig kommentarerna från enkäten . Lärarna anser att lärobokens uppgifter 
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ger en naturlig progression av elevernas utveckling i matematiken. Eleverna tycker att 

uppgifterna ger dem möjlighet till utveckling samtidigt som lärarna finns där som stöd och 

visar rätt lösningsmetod. Skolverket (2003) visar på vikten av lärarens engagemang vilket 

också alla lärare anser vara en viktig egenskap för elevernas inlärning. Lärarna är inte så 

duktiga på att visa målet, endast 56 % av eleverna säger att det finns ett mål på lektionen. 

Lärarna använder indirekta mål, mål som handlar om att eleverna ska lära sig och utvecklas i 

matematiken. Både Hattie (2012) och Klingberg (2016) hävdar vikten om en målmedveten 

undervisning för att främja elevernas inlärning. Ca 70 % av eleverna anser att de får någon 

form av feedback på sina ansträngningar men då mest på prov. Lärarna ser att tiden som finns 

för matematikundervisningen idag är knapp och elevernas möjligheter att redovisa på tavlan 

minskar. De ger mest feedback under de mer kritiska områdena i undervisningen där eleverna 

har väldigt lätt att göra fel. Variationen på lektionerna är inte så stor, endast ca 54 % anser att 

lektionerna varierar. Variationen av innehåll ger mer engagemang hos eleverna enligt 

Skolverket (2003). Lärarna har i regel en genomgång först för att sedan låta eleverna få arbeta 

i läroboken. 

4.2 Vad är lärarens didaktiska metod för att uppmuntra elevernas grit samt att 

stimulera deras motivation och lust? 

Här diskuterar jag resultatet som är relevant till frågeställning 2: Vad är lärarens didaktiska 

metod för att uppmunta elevernas grit samt att stimulera deras motivation och lust? 

 

4.2.1 Lärarnas intervjusvar utifrån det sociokulturella perspektivet 

För att överskådiggöra lärarnas didaktiska metoder ang. elevernas lärande, har jag 

kategoriserat lärares kommentarer i tre samverkande företeelser enligt Säljös modell (se 

sektionen 1.2.1) 
 

 
Tabell 11 Sociokulturellt perspektiv 

Den första kategorin handlar om mediering. Medieringen är det centrala begreppet inom 

sociokulturellt perspektiv, det innefattar människors tänkande och handling och de kulturella 

produkterna (Jakobsson 2012). Det sociokulturella lärandet sker genom interaktion mellan 

människor (Säljö 2000). För att det sociokulturella lärandet ska ske behövs de intellektuella 

redskapen i form av formler, regler eller begreppsbildning som används för att hjälpa oss 

förstå den fysiska verkligheten. Lärare A och B pratar om att ge eleverna en djupare förståelse 

genom repetition eller undermedvetet lärande. Begreppsbildning anser lärare C vara en viktig 

del i undervisningen men också att använda en ordentlig struktur vilket lärare D också 

Sociokulturellt 

perspektiv
Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D

Utveckling och 

användning av 

intellektuella (eller 

psykologiska/språkliga) 

verktyg

● Djupare förståelse

● Vaggas in i förståelse

●Problemlösning

●Repeterar

●Djupare förståelse

●Stimulerande undervisning

●Struktur

●Begreppsbildning

●Uppställning av problem

●Tillämpningar

●Mängdträning

●Problemlösning

●Struktur

Utveckling och 

användning av fysiska 

redskap (eller verktyg)

●Boken

●Tavlan

●Gemensam sammanfattning

●Programval

●Miniräknare

●Tekniska hjälpmedel

●Tavlan

●Boken

●Mattestuga

●Boken

●Tavlan

●Laboration

●Hemuppgift

●Kunskapsmatrisen

●Mattestuga

●Specialpedagogen

●Boken

●miniwhiteboards

●tavlan

●kunskapsmatrisen

●mattebanken

Kommunikation och de 

olika sätt på vilket 

människor utvecklat 

former och samarbete i 

olika kollektiva 

verksamheter

●Genomgång

●Gemensam lösning

●Tänka

●Se varandras lösningar

●Engagerande och motiverande

●Hjälpa varandra

●Uppmuntra

●Genomgång

●Arbeta tillsammans

●Diskuterar

●Uppmuntrar

●Visar att matte är roligt

●Genomgångar

●Aktiverar klassen

●Delaktighet

●Gruppdiskussioner

●Uppmuntran

●Grupparbete

●Genomgång

●Mötas halva vägen

●Uppmuntran
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nämner. Problemlösning eller uppställning av problem kan ses som ett intellektuellt redskap. 

Det eftersom det måste följas vissa regler för att kunna lösa problemen korrekt.  

 

Det sociokulturella lärandet behöver också fysiska redskap i form av miniräknare, telefon, 

datorer eller liknande som kan användas till att lösa de intellektuella problemen. Alla fyra 

lärare använder sig av läroboken och tavlan som hjälpmedel i undervisningen. Lärare C och D 

använder sig också av olika forum som kunskapsmatrisen och mattebanken. Lärare A 

använder sig av gymnasieprogram-valet till att utforma uppgifter. Lärare B och C använder 

alternativa metoder som tekniska hjälpmedel och laborationer. Lärare D använder sig av 

miniwhiteboards för att återkoppla på elevernas lösningar.  

 

Sista punkten i det sociokulturella lärandet är kommunikation. Det är förutsättningarna för 

elevernas lärande och utveckling. Det är två pelare i inlärningen det språkliga och det 

praktiska (Dysthe 2003). En lärare överför information och eleverna tar emot (Säljö 2000), det 

är det egentligen bara lärare D som nämner. Hen menar att lärarens jobb är att dela sin 

kunskap med eleverna vilka i sin tur måste ta till sig informationen genom att ställa frågor 

eller visa ett intresse. Alla fyra lärare kommunicerar med genomgång och att de uppmuntrar 

eleverna att vilja lära. Lärare A, B och C aktiverar klassen med gemensamma diskussioner 

och försöker få till en delaktighet i klassrummet. De tre lärarna låter eleverna samarbeta med 

varandra. Lärare A och B försöker också visa genom kommunikation att de tycker matematik 

är roligt och engagerar eleverna. 

 

4.2.2 Lärarnas intervjusvar utifrån Duckworths sätt att utveckla grit 

För att få reda på lärarnas insats om att uppmuntra studenternas grit och motivationer för 

matematikinlärningen har jag kategoriserat lärarnas intervjusvar i fyra samverkande idéer 

gällande att olda grit enligt Duckworths (2016)  modell (se sektionen 1.3.1). 

 

 
Tabell 12 Duckworths (2016) fyra metoder att främja grit 

Att ha grit innebär att inte ge upp sina långsiktiga mål (Klingberg 2016). Den nivå eleven vill 

komma upp i inom ämnet beror på vilken talang (eller grit) eleven har och hur mycket tid som 

eleven lägger ner på arbetet. Alla fyra lärare uppmuntrar eleverna till att arbeta med 

matematikämnet även utanför skolan. Duckworth (2016) har fyra olika sätt att främja sin grit 

men den går inte att träna utan det handlar om faktorer som indirekt hör ihop med grit. Rätt 

sorts träning främjar grit hos elever vilka lärarnas svar analyserats utifrån.  

 

Första punkten är att läraren har ställt ett tydligt högt mål för eleverna. Alla fyra lärare har 

någon form av mål för lektionerna, två av dem har indirekta mål i form av att skapa inlärning. 

Lärare C använder en planering och har som mål att följa den tidsmässigt. Lärare D är den 

Duckworths (2016) fyra 

metoder att främja grit
Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D

Ha ett tydligt högt mål

●Klättra i matten

●Indirekta mål

●Vaggas in i förståelse

●Indirekta mål

●Inte alltid tydligt

●Planering

●Mål att följa den

●Försöka förklara

●Börjar lektionen med målen

Arbeta koncentrerat och 

ansträng dig

●Engagerad

●Ha nytta av

●Programrelaterade uppgifter

●Klura lite

●Engagera dem

●Fånga upp

●Logiska tänkandet

●Förväntningar

●Eftersträvan

●Utmanade uppgifter

●Fruktsamma metoder

●Delat ansvar

Få omedelbar och 

informativ feedback

●Kolla hur de redovisar

●Påpekar misstag

●Få alla att utvecklas

●Se eleverna jobba

●Hök under kritiska moment

●Genomgågnar med struktur

●Mattestuga eller specialpedagog

●Diskussioner

●Miniwhiteboards

●Problemlösning

●Se hur de löser uppgifterna

Gör om proceduren 

medan du tänker efter 

hur du finjusterar

●Kollar hur de löser

●Tre olika metoder att lösa en uppgift

●Uppmuntrar eleverna

●Engagemang och intresse

●Vänta ut eleverna

●Ge ledtrådar

●Uppmuntring

●Öva på att ställa upp

●Tydlig struktur

●Veta betygsnivåer

●Begreppsbildning

●Uppmuntring

●Typtal

●Målsättning

●Pratar kring problemet

●Uppmuntring
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enda som tydligt visar målen för eleverna, hen börjar med varje lektion med att visa vad de 

ska lära sig på lektionen. 

 

Andra punkten på listan, att få eleverna att arbeta koncentrerat och att anstränga sig. Lärare A 

och B försöker engagera sina elever genom att fånga upp dem, använda uppgifter de kan ha 

nytta av och att främja det logiska tänkandet. Lärare C försöker ha höga förväntningar på 

eleverna och få eleverna att eftersträva det. Lärare D uppmuntrar eleverna med att använda 

mer fruktsamma metoder för inlärning. Hen anser också att det finns ett delat ansvar i 

inlärningen och att eleverna ska anstränga sig för att lära sig.  

 

Tredje punkten handlar om att ge eleverna omedelbar och informativ feedback. Alla fyra 

lärare har olika sätt att ge feedback till sina elever. Lärare A påpekar misstag efter att ha kollat 

hur eleverna redovisar för att få eleverna att utvecklas. Lärare B ser hur eleverna arbetar med 

uppgifterna och vill vara väldigt noggrann så att inte eleverna gör fel. Hen vakar över 

elevernas uträkningar så att hen vid minsta fel ska kunna åtgärda det hos eleverna. Lärare C 

har genomgångar med struktur för att visa eleverna hur uppgifterna ska lösas. Hen 

uppmuntrar också till mattestugan för att få hjälp eller specialpedagogen om de behöver mer 

stöd. Lärare D använder miniwhiteboards för att få en direkt feedback till eleverna. Där löser 

eleverna sina uppgifter på tavlorna och visar sedan läraren för att få omedelbar feedback. Det 

möjliggör för eleverna att enkelt kunna sudda ut sina svar för att sedan göra om och läraren 

ser hur de redovisar sina uppgifter.   

 

Fjärde punkten handlar om att låta eleverna göra om proceduren medan de tänker efter hur de 

finjusterar. Lärare A använder sig av uppgifter där eleverna kan lösa uppgiften med olika 

metoder för att hitta det ”vinnande alternativet” vilket enligt lärare A menar är en 

framgångsrik metod. Läraren går runt i klassrummet för att se hur eleverna löser sina 

uppgifter. Läraren uppmuntrar eleverna genom visa sitt engagemang och sitt intresse mot 

matematiken så att det smittar av sig. Lärare B försöker till största möjliga mån leda eleverna 

framåt med ledtrådar och inte bara säga svaret åt dem och uppmuntra dem till att försöka. 

Lärare C övar med eleverna på att ställa upp och ger dem riktlinjer för att göra en tydlig 

struktur. Låter eleverna veta betygsnivåerna genom att diskutera och låta eleverna visa 

intresse. Vill skapa en bra begreppsbildning genom att uppmuntra eleverna till att arbeta både 

i grupp på skolan men också hemma. Lärare D använder sig av typtal - tal som motsvarar 

lägstanivån för ett godkänt i kursmålen, för att nå fram till de svagare eleverna. Hen har en 

tydlig målsättning och när hen hjälper eleverna uppmuntras de till att tänka själva och leder 

eleverna rätt utan att berätta svaret. 

 

4.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så överensstämmer lärarnas syn på elevernas inlärning med de 

sociokulturella aspekterna i användandet av intellektuella redskap i undervisningen. Alla 

lärare använder sig av någon form av intellektuellt redskap, den språkliga biten som 

begreppsbildning eller att använda sig av de matematiska reglerna vid problemlösning. Även 

användandet av de fysiska redskapen sammanfaller med de sociokulturella aspekterna. 

Lärarna använder sig av läroboken, tavlan, kunskapsmatrisen eller andra redskap för att bidra 

till att lösa de intellektuella problemen. 

 

I den kommunikativa aspekten inom det sociokulturella ramverket har likheter med lärarnas 

syn på elevers inlärning. Lärarna pratar mycket om delaktighet, engagemang, genomgångar 

och att uppmuntra elevernas ansträngningar. Den språkliga pelaren kommer fram i lärarnas 
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genomgångar och elevernas delaktighet. Den praktiska pelaren dyker upp i motivation, 

gruppuppgifter och diskussioner och gemensamma lösningar. 

 

Utifrån Duckworths (2016) syn på att främja grit hos eleverna är det endast en av lärarna som 

använder hennes metod att ha ett tydligt högt mål. Lärare D är den enda som har ett direkt mål 

samt visar det för eleverna. Lärare C har mer ett långsiktigt mål över hela kursen genom att 

eleverna ska följa planeringen. Lärare A och B har endast indirekta mål, ett mål som endast 

handlar om elevernas progression i matematiken. Alla lärare använder sig i någon form av 

Duckworths (ibid.) metod för att få eleverna att arbeta koncentrerat och anstränga sig. Lärarna 

engagerar, skapar förväntningar och anser att lärare och elever har ett delat ansvar i 

inlärningen.  

 

Ingen av lärarna svarade egentligen på hur de ger feedback på elevernas prestationer. De fyra 

lärarna som deltagit i studien svarade att de kollar på när eleverna löser sina uppgifter i 

anteckningsböckerna och påpekar om de måste ändra på något. Till ex. lärare D använder sig 

av miniwhiteboards för att låta eleverna visa sina lösningar och kunna ge dem omedelbar 

feedback. Duckworth (ibid.) har också som metod att låta eleverna göra om proceduren 

medan de tänker efter och finjusterar. Den metoden använder sig alla fyra lärare av i viss 

utsträckning. När det gäller att hjälpa eleverna försöker alla lärare uppmuntrar sina elever till 

att lära sig och lösa uppgifter. Lärare B och D ger ledtrådar till eleverna så att de kan lösa 

uppgifterna de fastnat på. Lärare A kan ge eleverna uppgifter där det finns olika metoder för 

att lösa den där en metod är den ”bästa”. Allt enligt Duckwoths (ibid.) metod för att låta 

eleverna göra om sina lösningar för att sedan förstå hur de ska göra när de finjusterar. 

4.3 Tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet 
Eftersom den här studien endast har undersökt fyra lärare går det inte att generalisera den. Det 

gör det också svårt att dra några allmänna slutsatser utifrån resultatet. Eftersom detta är en 

fallstudie gäller resultatet gäller endast för den här studien. Även om fler lärare hade deltagit 

hade ändå urvalet varit för få för att generaliseras över hela landet. Jag har haft en personlig 

kontakt med alla utom en av de deltagande lärarna innan den här studien vilket också kan 

sänka generaliserberheten Däremot har jag visat på vilket sätt fyra verksamma lärare handskas 

med grit, motivation och elevers lust i matematiksundervisningssammanhang i verkliga 

situationer.  

 

Både elevernas enkäter och de intervjuer som gjordes med lärarna har gett en bra bild av deras 

olika uppfattningar. I resultatet visade det sig att de tillfrågade eleverna var både positiva och 

negativa till matematikämnet även om majoriteten gillade ämnet. Det gav en bredare bild på 

deras inställning än om det endast skulle ha varit positiva åsikter. Variationen på lärare hade 

också kunnat vara bättre, för att få en bredare och mer valid bild av resultatet skulle även 

lärare från fler skolor deltagit i studien. Intervjuerna i studien har alla gjorts på en enskild 

plats där lärararen kunde berätta utan att någon annan kunde höra. 

 

Enkätfrågorna är tydligt framställda och täcker de viktiga aspekterna i studien. En fråga i 

enkäterna var tvetydig där eleverna kunnat tolka den på olika sätt. Däremot har eleverna 

kunnat svara varför de svarade ”ja” på den frågan.   Det har gjort det tydligt vilket alternativ 

de svarat ”ja” på. Intervjufrågorna formulerades utefter elevernas enkätfrågor för att se om de 

svarade lika. Observationen gjordes utefter några frågor som sattes upp innan den 

genomfördes. Observationen utfördes också utav en och samma person som visste vad som 

skulle observeras.  
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4.4 Slutsats  

Efter att ha studerat och diskuterat ämnet har jag kunnat dra följande slutsatser utifrån min 

frågeställning. 

 

Elevernas och lärarnas uppfattningar om lärarandet i matematikundervisningen sammanfaller 

i det stora hela. Lärarna lyckas att förmedla lösningsmetodiken till eleverna. Att matematiken 

är rolig tycker större delen av eleverna som besvarade enkäten det möjliggör mycket för 

läraren än om de skulle ha en klass där alla är motvilliga till matematiken. Att de gillar ämnet 

medför att de även kan visa ett större engagemang under genomgångarna. Uppgifterna som 

lärarna delar ut är till största delen uppgifter från läroböckerna. Skolverkets (2003) artikel 

visar att de mest engagerade eleverna finns i de klasser där de ges möjligheter till eget 

tänkande och där de uppmanas att ha en upptäckarglädje. Lärare A motiverar eleverna med 

egenkonstruerade uppgifter där det finns rum för tolkningar. De andra lärarna är väldigt rak i 

att de använder läroboken som uppgiftslexikon eftersom det finns en naturlig progression i de 

uppgifterna. Att boken ger en progression i uppgifter är en självklarhet eftersom den hela 

tiden arbetar framåt men om läroboken är en tillräcklig källa för inlärning lämnar jag till 

framtida studier. De flesta lärarna är åtminstone eniga om att läroboken inte tillhandahåller 

uppgifter för ett högre betyg. De elever som behöver lite svårare uppgifter tar läraren till 

andra källor som kunskapsmatrisen eller mattebanken. 

 

Men har då lärarna och eleverna samma synsätt på lektionerna? Ja skulle jag säga, för det 

mesta. Efter att ha tagit del av elevernas enkätsvar, lärarnas intervjusvar och mina 

observationer så är bilden av lektionsupplägget ganska klart. Lärarna använder sig av en mer 

traditionsenlig modell över planeringen med en genomgång först och sedan eget arbete för 

eleverna. Att variera lektionerna är en utmaning i matematiken eftersom det oftast är något 

nytt material som avhandlas först i form av en genomgång för att sedan låta eleverna prova 

lösningsmetoderna själva. Enligt eleverna var lärarna är rätt dåliga på att variera sina 

lektioner, endast hälften av eleverna ansåg att lektionerna varierade. Jag kan själv inte se att 

det eleverna menar vara varierande verkligen är det. Att genomgångarna förändras med olika 

moment och områden är något som är tvunget om alla kunskapsmål ska kunna nås. Skolverket 

(2003) visar på att eleverna behöver utrymme för att ha egna känslor, upptäckarglädje, 

engagemang och aktivitet. Det kännetecknas av en variation av innehållet och olika 

arbetsformer (ibid.).  Jag hade hoppats att någon av lärarna använde sig av någon annan 

metod på sina lektioner eftersom det skapar en bättre läromiljö. 

 

I den här studien har lärarnas syn på undervisningen jämförts med de sociokulturella 

aspekterna. Resultatet sammanfaller i alla tre punkterna hos de fyra lärarna. Jag kan tycka att 

lärare D:s syn överensstämmer mer in i det sociokulturella perspektivet än de andra lärarnas 

synsätt. Just eftersom hen använder sig av att lärare-elev har ett delat ansvar till 

undervisningen. Även sättet att använda typtal (se sektion 4.2.2) till de svagare eleverna som 

endast vill nå lägsta godkända betyget. Hen förmedlar intellektuella redskap för att klara de 

fysiska genom att kommunicera med eleverna. Lärare D använder sig av olika fysiska redskap 

som miniwhiteboardtavlorna för att kunna lösa de intellektuella problemen som Säljö (2000) 

förklarar i det sociokulturella perspektivet. Lärare D kommunicerar också med eleverna 

genom att förmedla kunskaperna hen besitter och låta eleverna ta till sig det genom att ställa 

frågor och visa ett intresse.  
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När det gäller grit och Duckworths (2016) metoder för att främja grit hos eleverna anser jag 

att ingen av lärarna använder det i den mån de skulle kunna. Grit är ett väldigt nytt begrepp 

inom inlärning. Duckworth (ibid.) har fyra metoder för att främja grit inifrån och ut; ha ett 

tydligt definierat högt mål, arbeta koncentrerat och ansträng dig, få omedelbar och informativ 

feedback, gör om proceduren medan du tänker efter och finjusterar. Det är eleven som ska 

med hjälp av lärarens stöttningar främja sin egen grit. Den lärare som jag ändå tycker har mest 

lika metod som Duckworth (ibid.) är lärare A även om hen inte har något tydligt satt mål. 

Sättet lärare A använder egenkonstruerade uppgifter skapar en unik lärandemiljö där eleverna 

verkligen får träna på utvalda mål. Även om läraren inte har ett direkt mål med lektionen eller 

uppgiften finns alltid ett bakomliggande mål; att eleverna ska lära sig de moment som 

lektionen handlar om. Lärare A:s uppgifter kan vara konstruerade så att det finns tre olika 

metoder att lösa vilket ger eleverna en chans att tänka steget längre och försöka hitta den bästa 

lösningsmetoden.  

  

I mitt framtida läroyrke kommer jag ta till mig av mitt resultat när jag planerar och lägger upp 

lektionstiden. Resultatet och bakgrunden visade på vikten av att ha ett tydligt mål och att visa 

stort engagemang i undervisningen. Under intervjuerna kom det fram mycket tips och idéer 

som jag inte hade tänkt tidigare. Att planera undervisningen så att den både är varierande och 

har en bra inlärning är svårt. Utifrån Duckworth (2016) och Klingberg (2016) har jag lärt mig 

att grit och matematikinlärning är något som verkligen hör ihop. Att som lärare främja elevers 

grit med att ha varierande lektioner med högt ställda tydliga mål är något jag kommer 

använda i min lärarroll sen.  

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur mycket grit eleverna har utifrån Angela 

Duckworths bok. Låta eleverna svara på hennes (2016) gritskala för att sedan värdera dem 

mot gritpoängen. För att sedan göra en klassrumsstudie i hur lärarna behandlar grit och 

därefter jämföra vilket betyg eleverna har. Vore intressant att se om det finns en korrelation 

mellan elevers grit och vilket betyg de har.  

 

En annan intressant aspekt skulle vara att utöka min studie med fler lärare och elever. Det 

skulle ge en intressant vinkel att få in fler skolor samt att blanda både grundskola och 

gymnasium för att se om lärarna arbetar olika beroende på åldersgrupp på eleverna. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Karin Söderlund och läser just nu sista terminen på ämneslärarprogrammet med 

matematik som ingångsämne på Högskolan i Gävle och det är dags för examensarbete. Jag 

tänkte därför kolla om det finns någon matematiklärare på din skola som känner sig manad att 

delta. Mitt examensarbete kommer handla om elevernas uppfattning på lektionen samt hur 

läraren planerat den för att se om den överensstämmer.  

 

Jag skulle behöva en lärare med klass i högstadiet som jag kan observera och sedan utföra en 

enkätstudie på eleverna som tar ungefär 10-15min. Observationen är ett lektionspass, 

förslagsvis samma som enkäten delas ut på. Jag vill också utföra en intervju på läraren i ca 

15-30 min beroende på hur mycket läraren har att berätta.  

 

Alla svar och resultat är givetvis anonyma, inte ens läraren kommer få se elevernas svar på 

enkäten. Materialet används så att obehöriga inte kan ta del av det under arbetsprocessen. 

Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet. Efter examensarbetets 

genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. 

 

Jag garanterar total konfidalitet, personens identitet kommer inte kunna identifieras i 

slutrapporten. Enkäter är anonyma, intervjuerna transkriberas och stad och skola utelämnas 

helt. Allt deltagande är givetvis helt frivilligt och kan när som helst under processen välja att 

hoppa av.  

 

Om ni har några frågor om mig eller studien når ni mig enklast via mail: karsod@gmail.com 

eller telefon: 0738166137. Elever under 15 kommer givetvis få en samtyckesblankett som ska 

vara underskriven av en målsman innan deltagande. 

 

Mvh Karin Söderlund 
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Bilaga 2: Enkätfrågor elever 

 

1. Vad tycker du om matematiken allmänt, även utanför skolan? 

___________________________________________________________ 

 

2. Vad tycker du om matematiklektionerna? 

___________________________________________________________ 

 

3. Kan du beskriva hur en lektion går till? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Tycker du att lektionerna är roliga (1 stämmer inte, 6 stämmer verkligen): 

1 ————2————3————4————5————6 

 

5. Uppmuntrar din lärare dig att bli bättre på att tänka? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Jag vet inte 

Om ja, på vilket sätt? __________________________________________ 

 

6. Ger läraren dig uppgifter som gör möjlighet för att träna och utvecklas i 

ditt matematiska tänkande? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Jag vet inte 

Om ja, på vilket sätt?__________________________________________ 

 

7. Finns det tydliga mål på varje lektion och ser läraren till att du når dem? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Jag vet inte 

Om ja på vilket sätt?___________________________________________ 
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8. Brukar du visa dina resonemang muntligt under lektionen? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Jag vet inte 

På vilket sätt har du visat det?___________________________________ 

 

9. Brukar du visa dina resonemang skriftligt under/efter lektionen? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Jag vet inte 

På vilket sätt har du visat det?___________________________________ 

 

10. Ger läraren feedback på dina ansträngningar t ex hur du använder dig av 

matematiska resonemang på ett prov eller en uppgift i klassrummet? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Jag vet inte 

Om ja, hur?__________________________________________________ 

 

11. Är lektionerna varierande eller brukar upplägget se lika ut? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Jag vet inte 

Hur brukar lektionerna variera?__________________________________ 
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Bilaga 3: Intervjufrågor lärare 

1. Beskriv hur en vanlig lektion brukar se ut: 

 

2. Sätter du mål för dina lektioner och ser till att eleverna når upp till dem under 

lektionspasset?  

i. Visar du dessa för eleverna? 

 

3. Konstruerar du uppgifter med en viss struktur så att eleverna får visa utvalda mål? 

i. Hur redovisar eleverna sina lösningar av uppgifterna? 

 

4. Vad tycker du är en stimulerande lektion för eleverna? 

i. Vad gör du för att förverkliga det? 

 

5. Låter du eleverna visa hur de tänker? Hur? 

 

6. Anser du att du ger eleverna uppgifter som möjliggör utveckling i deras tänkande?  

i. Beskriv hur: 

 

7. Uppmuntrar du eleverna att träna matematik utöver skoltid (hemma eller i skolan)? 

 

Hur länge har du varit lärare? 

 

 


