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Sammanfattning 
 
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka om elevers motivation och lust till lärandet i 
ämnet matematik ökar vid olika aktiviteter och ett varierat arbetssätt. Jag har gjort en studie i 
fyra klasser om sammanlagt 81 elever i årskurs ett i två olika program vid en gymnasieskola i 
en mellanstor kommun i Sverige. De metoder jag använde mig av för att nå ett resultat var 
enkätundersökning med blandade frågor och kvalitativa elevintervjuer.  
 
De mest centrala begreppen i detta arbete är motivation och aktivitet. Motivation kan i detta 
sammanhang definieras som elevens drivkraft till aktivitet, medan aktivitet definieras som en 
situation där eleven arbetar med en uppgift. 
 
Fokus i detta arbete var elevers motivation för aktiviteter i skolämnet matematik, hur de är 
motiverade för uppgifter med olika utformning, och hur de är motiverade för aktiviteter i 
klassen, i mindre grupper eller ensamma. Därefter blev fokuset på sambandet mellan 
motivation och prestation, och motivation och elevers tankar kring inlärning och aktivitet. 
Slutligen blev det fokus på elevers motivation i arbetet med problemlösande, konkreta, 
abstrakta eller teoretiska uppgifter. 
 
Jag kan utifrån resultatet av detta arbete se en tendens till ökad motivation till lärande hos 
eleverna. I studien finner jag att elevernas trivsel med matematik står i nära sammanhang med 
deras prestation i ämnet. Även markanta skillnader mellan klassernas matematikkunskaper 
visade sig. Dessa skillnader kan till stor del bero på skillnaderna i undervisningsmetoder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Gymnasieskolan, motivation, lust, lärande, matematikundervisning, arbetssätt.
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1 INLEDNING 
 
 
Matematikämnet upplevs av många elever som stimulerande och utmanande. Det förekommer 
däremot hos vissa en känsla av missnöje och olust, där tidigare negativa erfarenheter av ämnet 
leder till känslor av misslyckande. Eftersom matematik är ett ämne som kräver prestation och 
god insats, kan detta leda till att eleven upplever stress och oro.  
 
Vi har alla olika förutsättningar att skaffa oss kunskap beroende på olika faktorer. Jag vill 
med detta arbete utforska och granska dessa olikheter hos eleverna samt undersöka de 
möjligheter som är nödvändiga för att skapa en god och lärorik inlärning. Jag tror att man 
genom att använda sig av varierade arbetssätt och inlärningsmetoder i undervisningen höjer 
möjligheterna för en ökad motivation och en god inlärningsförmåga hos eleverna. Det är 
därför viktigt för mig som blivande matematiklärare att veta vad som motiverar eleverna och 
gör ämnet roligt. 
   
Min fokus i detta arbete är begränsat till motivation i matematik, och speciellt till elevers 
motivation till aktivitet i ämnet. Målet med arbetet är att ge en ökad förståelse till elevers 
motivation för olika typer av aktiviteter i matematik. 
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1.1 Bakgrund 
 
Brist på självsäkerhet och motivation, som är ett centralt begrepp inom lärande och 
beteendevetenskap, kan skapa oro och vara ett hinder för inlärningen i skolan. Att få eleverna 
motiverade, speciellt inom ämnet matematik, är en stor utmaning för oss pedagoger. 
Forskningar visar att via nyfikenhet och lust kan det skapas motivation. Det står klart och 
tydligt i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet att ”Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen.” (Skolverket 2006).  
 
Med denna studie går jag in i ett vetenskapligt område där det redan gjorts intressanta 
forskningar kring ämnet. Jag skall både lära mig av det andra har gjort, och samtidigt 
noggrant studera de tidigare analyser som gjorts och de resultat som finns att studera. Min 
inställning kring motivation för aktiviteter inom matematiken kan kopplas till olika 
begreppsområden. Eleven i matematikämnet är subjektet för min undersökning, där både 
psykologiska och sociologiska aspekter är viktiga faktorer i elevens omfattning av motivation 
(Ahlberg 2001). 
 

1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Lev Vygotskij 
 
Lev Vygotskij skapade i motsättning till Piagets utvecklingsteori en sociokulturell psykologi 
med speciell vikt på begreppet förmedling (mediation), som är ett nyckelord inom denna 
teoritradition. Han lade stor vikt vid att utvecklings- och inlärningsprocessen sker genom en 
form av samspel med personer i omgivningen, där själva omgivningen blir förmedlare genom 
de hjälpmedel och redskap som är tillgängliga. Utveckling som sker hos den enskilda 
människan föregår i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. Vygotskij ser 
omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. Med utveckling avser 
han tankeförmåga, språk, mental och personlig utveckling (Stensmo 1994).  
 
Lärandet sker enligt Vygotskij i den proximala utvecklingszonen. Eleven har ett 
utvecklingsrum där den klarar sig på egen hand, men har också en potentiell utvecklingszon 
(den proximala utvecklingszonen) där eleven behöver hjälp av en pedagog för att förstå. 
Eftersom alla elever har olika utvecklingszoner så måste undervisningen anpassas till eleven. 
Läraren måste alltså möta varje enskild elev på sin nivå. (ibid.)  
 
Om vi använder denna modell för forskning inom matematikinlärning, kan det tolkas så här: 
Subjektet är det som tillfogas ändrings- och utvecklingsprocesser i gemensam påverkan av 
både objektet och omkringliggande faktorer. Objektet för situationen är de mål och resultat 
som forskningen har. (ibid.)  
 
1.2.2 Jean Piaget 
 
Jean Piaget anser i sin tur att uppfattningen är den inre kognitiva struktur som människan 
konstruerar genom aktiv interaktion med omvärlden. Kunskap är något som en människa 
konstruerar utifrån sina egna erfarenheter. För Piaget är utvecklingen av människans intellekt 
en process som delvis är bestämd inifrån. Processen sker i kontinuerligt samarbete med 
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omvärlden. Piaget menar att kunskap är människans verktyg för att tolka verkligheten och 
kunskap skapas genom samspel mellan förnuft och sinnesintryck. Människan är nyfiken av 
naturen och söker ständigt efter en balans mellan inre uppfattningar och yttre förhållanden. 
Detta regleras genom assimilation och ackommodation och ingår i människans ständiga 
kunskapsprocess. Assimilation enligt Piaget är när man känner igen informationen vi tar in 
från omgivningen och kan relatera den till tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Ackommodation i sin tur är när man upplever någonting nytt, något som inte finns i vårt 
tankemönster. Människan bildar en mental struktur, ett nätverk, av sina kunskaper och dessa 
ligger till grund för förståelsen av omvärlden (Stensmo 1994). 
 
1.2.3 Motivation     
 
Ordet motivation härstammar från ordet motiv och liknar det engelska ordet motivation. En 
översättning till det engelska ordet är ”to move”. Om vi letar i ett lexikon hittar vi förklaringar 
till ordet motiv som drivkraft, bevekelsegrund och skäl. För begreppet motivation hittar vi 
förklaringar som fysisk eller psykologisk drivkraft bakom handlingar, d.v.s. inre behov som 
ligger bakom ett visst beteende. Det påpekas att motivation kan vara både kunskapsmässigt, 
kognitivt och födelsemässigt orienterat, medvetet eller omedvetet (Jenner, 2004). 
 
Ames (1992) definierar begreppet motivation från ett pedagogiskt perspektiv. Motivation är 
orsaker som en individ har för att uppföra sig på ett speciellt sätt i en viss situation. Den 
existerar som en del av ens målstruktur, ens tro på vad som är viktigt, och den avgör hur en 
individ/elev vill engagera sig i en viss situation (Ames, 1992) 
 
Denna definition är central i förhållande till min fokus på elevers motivation till att arbeta 
med skolämnet matematik. Motivation är den orsak eller drivkraft som ligger bakom vad 
eleverna gör i en viss situation, och motivation är avgörande för hur eleverna vill engagera sig 
i en aktivitet i matematikämnet (Faskunger, 2002). Därför är det viktigt att fokusera på detta 
begrepp. 
 
Glasser (1996) menar att pedagogen/läraren inte kan tvinga eleven att lära sig, oavsett hur 
professionell läraren är, utan man måste få eleven att känna lust till ämnet och känna att det är 
roligt att lära sig. Om lektionen inte tillgodoser elevens behov, spelar det ingen roll hur 
skicklig läraren är på att undervisa. Eleven arbetar inte för att lära sig (ibid.). Glasser säger 
också att vi människor alltid väljer det som är roligast och mest tillfredsställande. Samtidigt 
menar han att vi blir trötta och ointresserade då vi får känslan att vi sysslar med något som är 
tråkigt. Han anser att motivation handlar om vad vi människor behöver för att bli 
tillfredsställda. Han säger vidare att vi drivs av fem grundläggande basbehov som påverkar 
och styr vårt beteende. Dessa behov redovisas som:  
 
1) att överleva och fortplanta sig 
2) att tillhöra och älska  
3) att ha makt  
4) att vara fri  
5) att ha roligt.  
 
Om man kan behandla eleverna i skolan så att dessa fem behov tillgodoses kommer vi att med 
största sannolikhet få aktiva, glada och mer motiverade elever. Han menar att vi inte skulle 
lära oss hälften så mycket utan sambandet mellan inlärning och nöje (ibid.). 
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Håkan Jenner (2004) anser att begreppet motivation har olika förklaringar men det finns tre 
viktiga faktorer som präglar dess process. Jenner menar att den första faktorn som präglar 
processen är motivation som en inre drivkraft (dvs. målet).  Motivation som strävan mot ett 
mål (uppnåendets värde) är den andra faktorn. Och slutligen motivation som samspel mellan 
målen och den egna inre kraften (misslyckandets sannolikhet) är den tredje faktorn (ibid.) 
  
Vidare betonar han att motivation inte är en egenskap hos individen (eleven), utan är en följd 
av de erfarenheter som man tidigare fått samt en följd av förväntningar om framtida mål. 
Jenner uppmärksammar också den kända studien ”the pigmalion in the classrum” som gjorts 
i USA och kallas för pygmalioneffekten på svenska. Denna studie har stor betydelse i 
diskussioner om varför vissa elever är mer motiverade och klarar skolan än sina 
klasskamrater. Det beror, enligt den amerikanska studien, på pedagogernas och lärarnas 
förväntningar på eleverna (ibid.) 
  

1.2.3.1 Inre motivation     
 
Den inre motivationen skapar man inte, den är något man upptäcker (Granbom 1998). För att 
använda sig av individers inre motivation, måste man inrikta sig på individers intresse och 
anpassa innehållet efter detta (ibid). Enligt självbestämmandeteorin (Arborelius 1993) har 
människan ett inre behov av att bestämma och handskas med sin tillvaro. Då man själv 
bestämmer kommer motivationen inifrån och individen engagerar sig i aktiviteter för att det är 
intressant eller viktigt, inte för att någon annan säger att man skall göra något (ibid). Den inre 
motivationen kommer från den egna viljan att uppnå någonting och den är därför oftast 
väldigt stark. 
 
1.2.4 Aktivitet   
 
Ordet aktivitet kommer från ordet aktiv som har sitt upphov i latin. Synonyma ord till aktiv 
som ofta används är driftig, verksam och handlingskraftig. Detta medför att ordet aktivitet får 
synonymer som verksamhet, handling och arbetslust. Stodolsky (1988) definierar aktivitet 
mer precist som länken mellan det handlande, det aktiva subjektet och handlingens objekt 
som kan vara ett resultat eller generellt det element där aktiviteten utförs. 
 
Själva aktiviteten kan definieras som ett samarbete mellan de handlingar som föregår och de 
motiv det aktiva subjektet har för handlingen. Själva handlingsprocessen kan på samma sätt 
delas i operationer och de villkor operationen är given. (ibid.)  
 
Stodolsky (1988) utrycker aktivitetsbegreppet inne i klassrummet och skiljer mellan 
aktivitetens struktur och segment. Aktivitetsstrukturen är hur klassrumsuppgiften är 
organiserat i klassrummet. Aktivitetssegment är de huvuddelar som en skoltimme är indelade 
i. Varje segment har då ett självständigt innehåll och fokus, och en start och en avslutning. 
 
Ames (1992) påpekar i sin sammanställning att uppgifter och aktiviteter som bygger på 
specifika mål och mål som kan uppnås inom kortare tidsperspektiv kan få eleverna att 
utvecklas gentemot dessa uppgifter/aktiviteter och känna sig kompetenta när de har uppnått 
dessa mål. När man vill koppla aktivitet till begreppet motivation så är det väldigt viktigt att 
kunna erbjuda eleverna ett varierat arbetssätt och olika aktiviteter. Detta leder fram till en 
ökad personlig trygghet och även en avsevärd utveckling av elevers kompetens (Bergsten, 
1979). 
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Det är också viktigt att observera hur de olika uppgifterna och aktiviteterna introduceras för 
eleverna. Om läraren kan hjälpa eleverna att inse att de uppgifter och aktiviteter som äger rum 
i skolan är personligt relevanta för dem och att innehållet i dessa är meningsfullt för deras 
eget lärande och utveckling kan detta leda till att eleverna tillägnar sig en ”mastery 
orientation” gentemot skolarbetet (Giota, 2002). Med ”mastery orientation” menas elevens 
önskan att bli professionell i ett ämne och att kunna prestera på bästa möjliga sätt. 
 
Uppgifterna och aktiviteterna skall samtidigt ha en viss svårighetsgrad och kunna lösas med 
viss ansträngning. Svårighetsgraden skall då inte vara för låg, så att uppgifterna och 
aktiviteterna blir för tråkiga, och inte så hög att de skapar ångest. Att matcha uppgifternas 
svårighetsgrad med elevernas förmåga är enligt Bennett undervisningens hjärta (Bennett, 
1988). 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte i detta arbete är att undersöka om användandet av olika aktiviteter och varierat 
arbetssätt leder till ökad motivation och lust till lärande hos eleverna, samt att undersöka de 
möjligheter som finns för att skapa en god och lärorik inlärning.  
 
Mina frågeställningar: 

1) Vilka typer av aktiviteter väcker elevers intresse för ämnet matematik och motiverar 
dem? 

2) Finns det något samband mellan elevers motivation och deras arbete med olika typer 
av matematikuppgifter? 

3) Kan pedagogens roll vara en avgörande faktor för att göra matematikämnet roligare?  
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2 METOD 

2.1 Urval 
 
Undersökningen har gjorts i fyra klasser vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i 
Sverige. För att kunna få så bra resultat som möjligt ville jag att urvalet skulle innehålla elever 
från årskurs 1 från två olika program. Det första är ett IT-baserat program med elever som 
önskar få breda kunskaper i nätverk och programmering där de använder sig av matematiska 
data. Det andra är ett program inriktat mot IT-media med elever som vill lära sig att producera 
för olika medier, d.v.s. att de arbetar med text, foto, grafisk form och TV/film. Elevernas 
åldrar i de bägge programmen ligger mellan 17 till 21 år. Dessa valdes framför allt på grund 
av mitt framtida yrkesval som matematik- och fysiklärare på gymnasiet. Det är med dessa 
åldersgrupper jag som nyutbildad lärare kommer att arbeta i framtiden. Jag är därför mycket 
intresserad och nyfiken på vilka faktorer i dessa åldersgrupper som påverkar elevers 
motivation och lust att lära matematik. 
  

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Genomförandet av detta arbete gick till så att data och information inskaffades genom att göra 
en enkätundersökning samt intervjuer som spelades in med hjälp av bandspelare (diktafon).  
 
Enkätfrågorna delades ut till totalt 81 elever. Från det IT-baserade programmet har 46 elever, 
alla är män, svarat på enkätundersökningen. Från IT-media programmet har 35 elever svarat 
på frågorna. Av dem är 15 män och 20 är kvinnor.   
 
När det gäller intervjufrågorna så har totalt fyra gymnasieelever från de två olika klasserna 
intervjuats, tre killar och en tjej. För att få en större bredd på svaren från intervjuerna har jag 
med hjälp av min kontaktperson vid skolan valt ut två elever från det IT-baserade programmet 
och två elever från IT-media programmet. Valet av de bägge programinriktningarna gjordes 
för att täcka upp för eventuella skillnader i elevernas nivå angående matematikkunskaper. På 
grund av detta så hade jag på förhand ingen kännedom om huruvida eleverna var motiverade. 
Fördelningen mellan killar och tjejer var ojämn vilket ändå inte spelar någon roll eftersom 
detta arbete inte undersöker könsskillnader. 
  
Genomförandet av den kvalitativa intervjun med de utvalda eleverna gjordes en vecka efter att 
min enkätundersökning var klar. Den kvalitativa intervjun har till uppgift att ge kvalitativa 
beskrivningar av intervjuade elevernas uppfattning om motivation.  
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2.3 Procedur 
 
2.3.1 Enkäten 
 
Tanken med enkäten var att den skulle ge generella svar från eleverna baserat på deras 
förståelse av ämnet och deras tidigare erfarenhet. Enkätens frågor handlade om elevernas 
trivsel, motivation, intresse, arbetsform och uppgiftstyper. Allt var avsett att kunna ge 
information som kunde belysa elevernas motivation för matematikämnet generellt och 
aktivitet i ämnet speciellt. 
 
Jag gjorde klart för eleverna att deras svar var anonyma och deltagandet var frivilligt innan 
jag påbörjade utdelning av enkäten. På detta sätt fick eleverna veta hur deras svar skulle 
kunna bearbetas.   
 
Det finns naturligtvis fördelar och nackdelar med att göra en enkätundersökning jämfört med 
andra metoder. Enligt Bryman (2001) är en av nackdelarna med att göra enkäter att det inte 
finns någon person närvarande som kan hjälpa till att tolka frågorna, utan detta måste man 
göra själv vid läsningen av varje fråga. Fördelar som Bryman nämner med enkäter i 
jämförelse med intervjuer är att de är billigare att genomföra om man gör en stor 
undersökning, de är snabbare att administrera och de medför ingen intervjueffekt. Dessutom 
kan de besvaras när den som svarar har möjlighet och tid till det och de kan lättare anpassas 
efter de behov som den som svarar har. Nackdelar som Bryman nämner i jämförelse med 
intervjuer är att man inte kan hjälpa den som svarar. Vidare kan den som svarar se hela 
enkäten. Det är svårt att veta vem som besvarar enkäten, man kan inte ställa allt för många 
frågor som anses oviktiga av dem som svarar och man kan inte samla in tilläggsinformation. 
Slutligen menar han att det är svårt att ställa många frågor, att enkäter inte passar alla 
personer, att det finns risk att man inte får med all information och man kan få ett större 
bortfall. Med tanke på att det finns så många problem att ta hänsyn till med en enkät så krävs 
det mycket arbete när man konstruerar den så att man verkligen får alla frågor rätt. (Trost, 
2001). 
  
2.3.2 Elevintervju    
 
Intervjuerna med eleverna genomfördes en vecka efter enkäten. Anledningen var att kunna få 
en tillfällig översikt över eleverna och de svar som de hade gett. Efter samarbete med min 
kontaktperson valdes fyra elever ut till intervju baserat på följande kriterier:  
 
För det första bestämdes det att skulle väljas två elever från varje program. För det andra var 
mitt mål att jag skulle ha lika många pojkar som flickor till intervjun med tanke på resultat- 
och analysdelen. För det tredje var eleverna utvalda efter deras kunskapsnivå i ämnet, d.v.s. 
från elevernas arbete med olika uppgifter och aktiviteter i ämnet. Dessa elever blev 
kategoriserade till tre olika grupper, mycket svaga, medelsvaga och starka elever. 
 
Intervjuerna spelades med intervjupersonernas godkännande in med hjälp av en diktafon. 
Flertalet intervjuer har helt eller delvis även omskrivits till pappersform. Under intervjuerna 
ställde jag ganska ofta uppföljningsfrågor, både för att få bekräftelse på att jag uppfattat 
svaren rätt och för att i vissa fall få förtydliganden av tidigare svar. Till exempel bad jag 
ibland intervjupersonen om konkreta exempel. 
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2.4 Databearbetning 
 
Då datainsamlingen var klar startade jag omedelbart arbetet med att bearbeta materialet. 
Enkätfrågorna blev lagda i en räknetabell i Excel-programmet för att lättare kunna ge översikt 
över datamaterialet. Med hjälp av de inbyggda funktionerna i programmet var det möjligt att 
på ett enkelt sätt filtrera ut och systematisera antalet svar.       
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Därefter har banden avlyssnats noggrant 
och innehållet överförts till pappersform för att lättare kunna analyseras och fogas ihop.  
  

2.5 Reliabilitet 
 
Mitt arbete, som grundar sig på data som är hämtat från elevsvar på enkäter och från 
elevintervjuer, står alltid i fara för att gå miste om reliabilitet på grund av bristfällig 
kvalitetssäkring av data. Svarar eleverna med fullt samvete på de enkäter som de har fått av 
mig? Gör eleverna sig mödan att arbeta med de uppgifter som är givna? Förstår eleverna 
frågorna som de fått på samma sätt som jag hade menat att de skulle förstå? Finns det elever 
som missleder undersökningens resultat och analys genom att svara på frågorna utan att 
reflektera över deras egentliga innebörd? Frågorna är många och de baserar sig på om studien 
behåller sin reliabilitet. För att kunna kvalitetssäkra de data som är insamlade har jag även 
formulerat frågorna på olika steg.  
  
När det gäller enkät- och intervjufrågornas reliabilitet har jag använt mig av den klassiska 
metoden att låta en utomstående person granska frågorna. Granskningen har gjorts både av 
min lokala lärarutbildare och av andra pedagoger. De lade ner ett stort arbete på granskningen 
av enkätfrågorna och kom med många värdefulla synpunkter. Enkätfrågorna utgjorde sedan 
en viktig grund för intervjufrågorna. Jag har vid intervjuerna haft möjligheter att ställa 
följdfrågor och få förtydliganden när jag varit osäker på svarets innebörd.  
 
Inspelningarna av intervjuerna och utskrifterna av dessa har varit ett sätt att öka reliabiliteten 
vid bearbetning och tolkning av data. Det har hela tiden varit möjligt att gå tillbaka till den 
ursprungliga intervjun för att kunna höra både exakt vad som sades och hur det sades.  
 
För att ytterligare försöka minska risken för tolkningsproblem lät jag även några kollegor 
granska enkätfrågorna och pröva att besvara dessa tillsammans med mig innan de olika 
enkäterna skickades ut. De bekräftade att de förstod frågorna utan problem. 

  
 

 

 
 
 
 
 



9 
 

3 RESULTAT 
 
Jag redovisar varje fråga som en rubrik. Svaren på frågorna, som görs med hjälp av 
elevenkäten och elevintervjun, kommer att redovisas med hjälp av löpande text, diagram och 
tabeller. Jag kommer också att belysa svaren med citat från elevintervjuerna. Det kan också 
framkomma några resultat som inte direkt svarar på arbetets frågor men finns med för att 
bidra till arbetets analys. Elevenkäten och elevintervjun går som en röd tråd och står centralt 
genom presentationen av resultatet. 
 
Först redovisas den allmänna frågan om elevernas inställning till matematikämnet som 
eleverna fick svara på i enkäten. Följande resultat kunde utläsas från deras svar: 
  
  

 
 
 
 
Genom att avläsa diagrammet ovan blir det uppenbart att matematik inte är ett populärt ämne 
för många av eleverna. Man ser också tydligt att nästan hälften av IT- eleverna tycker att 
matematikämnet är tråkigt och bara 4 % tycker att ämnet är nödvändigt. De flesta av IT-
Media eleverna tycker att matematik är sådär eller roligt. Bara ett fåtal av IT eleverna 
upplever matematiken som ett svårt ämne medan 15 % av IT-Media eleverna tycker att 
matematik är ett svårt ämne. 
  
”Alltså, det är kul ibland och roligast är när man klarar någonting svårt, men det kan också 
vara tråkigt ibland.” (Elev 3, IT) 
 
”Matematik är lätt ifall jag har formel, men det är svårt att sitta ensam och inte ha någon 
lärare.” (Elev 1, Media) 
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3.1 Vilka typer av aktiviteter väcker elevers intresse för ämnet matematik 
och motiverar dem? 
 
3.1.1 Grupparbete eller individuellt arbete 
 
Syftet med vissa av enkätfrågorna var att studera elevernas inställning till huruvida de vill 
vara med i en grupp när de gör sina aktiviteter och för att fullfölja uppgiften. Med detta menas 
om eleven är villig att arbeta med sina kompisar, arbeta ensam eller att i första hand få hjälp 
från sin lärare. Detta är av stort intresse och betydelse med tanke på vilken arbetsform som 
olika elever finner mest motiverande och lärorik. (Revstedt, 2000). Är det rätt av oss 
pedagoger att placera och sätta eleverna i grupper, placera dem parvis eller låta dem arbeta 
ensamma? Är variationen till för elevens bästa?  
 
För att kunna besvara dessa problemställningar har följande frågor i enkäten blivit ställda och 
varit till stor hjälp: (se bilaga 2, fråga 5 och 8). Alla svarade och vi finner följande resultat: 
 
Tabell 1: Vad är bäst när du inte kan lösa dina uppgifter? 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      
Att få hjälp från läraren. 48 % 33 % 11 % 4 % 4 %
Att diskutera med en kompis. 17 % 43 % 28 % 11 % 0 %
Att få tillräcklig tid för att tänka själv. 20 % 35 % 30 % 13 % 2 %
IT-media programmet       
Att få hjälp från läraren. 26 % 50 % 15 % 9 % 3 %
Att diskutera med en kompis. 21 % 47 % 15 % 18 % 3 %
Att få tillräcklig tid för att tänka själv.  21 % 47 % 24 % 6 % 6 %
 
 
Tabell 2: I vilket fall av följande tycker du att du lär dig bäst matematik? 
 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      
När läraren undervisar. 17 % 43 % 24 % 9 % 7 % 
När jag arbetar i en grupp. 4 % 35 % 24 % 24 % 13 %
När jag arbetar självständigt. 28 % 37 % 22 % 7 % 7 % 
När jag går på resurstiden. 13 % 13 % 15 % 28 % 30 %
IT-media programmet      
När läraren undervisar. 29 % 35 % 15 % 15 % 9 % 
När jag arbetar i en grupp. 15 % 24 % 26 % 24 % 15 %
När jag arbetar självständigt. 32 % 29 % 26 % 9 % 6 % 
När jag går på resurstiden. 0 % 12 % 24 % 21 % 47 %
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Här syns det att nästan hälften av IT eleverna tycker att de lär sig bäst när läraren undervisar. 
Riktar vi blicken mot tabell 1, ser vi också att de flesta av eleverna från bägge programmen 
vill ha hjälp från läraren eller att diskutera med en kompis när de inte klarar en uppgift. I 
bägge tabellerna ser vi tydligt att elevernas förståelse av sin egen inlärning är relaterat till 
vilken arbetsform de utnyttjar. 
 
”Jag vill helst lösa uppgifter ensam, men det beror på, ibland när man jobbar med människor 
som är lata då får man göra allting själv och spelar ingen roll om det är en grupparbete.” 
(Elev 1, Media) 

”Det beror på, i vissa avsnitt i boken är det bäst att jobba parvis eller med en grupp då går 
man fram i samma steg.” (Elev 3, IT) 
 
”Vi jobbar ensamma, men det kan hända att vi går ut och jobbar i grupper.” (Elev 2, Media) 
  
 
3.1.2 Elevers syn på inlärning och aktivitet 
 
Ett viktigt moment för förståelsen av motivation är elevernas egen syn på inlärning. Vad är 
poängen med matematiken? Hur ska den läras ut? Vilken inlärningsform är mest effektiv? 
Både lärare och elever går till matematiklektionen med förväntningar om hur inlärningen sker 
(Kloosterman, 1995). Den enklaste och mest konkreta bekräftelsen på att inlärning är viktig 
för eleverna hittar vi i fråga 10 i enkäten, där det frågas efter vad som är viktigt när de arbetar 
med en uppgift eller en aktivitet. På denna fråga svarar 44 % av Media eleverna att det är 
viktigt att klara och lösa uppgiften i en aktivitet. Resultatet hos IT- eleverna ser annorlunda ut, 
där 39 % av dem vill bara bli färdig med uppgiften för att sedan gå hem. Se svar genom att se 
tabell 4. (se bilaga 3, tabell 4)  
 
Detta visar att mellan 40 % och 50 % av eleverna, utan hänsyn till deras kunskapsnivå, har 
god tro på inlärning genom undervisningsprincipen att få genomgång först och arbeta med det 
de har lärt sig efteråt (se bilaga 4, diagram 10). Ser vi på elevernas åsikt om utforskande 
uppgifter förstår vi att vissa elever är tydligt negativt inställda till detta. Enkätens fråga 10 
bekräftar detta. 
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3.2 Finns det något samband mellan elevers motivation och deras arbete 
med olika typer av matematikuppgifter? 
 
I detta avsnitt redovisar jag resultaten av min undersökning när det gäller andra 
frågeställningar. Jag vill utifrån elevernas svar på mina frågor i enkäten och utifrån 
elevintervjuerna se elevernas uppfattning om motivation för skolämnet matematik. Jag vill 
även se om eleverna själva upplever något samband mellan motivation och arbete med olika 
uppgifter. För att kunna besvara dessa problemställningar har följande frågor i enkäten blivit 
ställda, se bilaga 2, fråga 9 och 10. Följande statistik gick att utläsa.  
 
 
Tabell 3: Aktiviteter och matematikuppgifter är motiverande för mig när de: 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      
Är lösbara med en formel eller 
regel. 

13 % 37 % 26 % 11 % 13 % 

Passar min nivå och den 
kunskap som jag redan skaffat 
mig. 

17 % 41 % 17 % 13 % 11 % 

Inte passar min nivå. Jag vill 
utmana och testa min kunskap. 24 % 22 % 28 % 20 % 7 % 

Innehåller bara text. 9 % 33 % 20 % 24 % 15 % 
Jag jobbar och kan rätta mot 
facit. 

24 % 26 % 28 % 13 % 9 % 

Är väldigt lätta, då slipper jag 
tänka. 

17 % 24 % 15 % 24 % 20 % 

IT-media programmet      
Är lösbara med en formel eller 
regel. 

32 % 24 % 35 % 3 % 9 % 

Passar min nivå och den 
kunskap som jag redan skaffat 
mig. 

32 % 53 % 0 % 6 % 12 % 

Inte passar min nivå. Jag vill 
utmana och testa min kunskap. 12 % 26 % 26 % 24 % 15 % 

Innehåller bara text. 18 % 21 % 26 % 26 % 12 % 
Jag jobbar och kan rätta mot 
facit. 

41 % 21 % 21 % 18 % 3 % 

Är väldigt lätta, då slipper jag 
tänka. 

29 % 6 % 24 % 32 % 12 % 

 
 
 
 
 



13 
 

Ett annat moment som har betydelse för elevernas motivation till att arbeta med uppgifter, är 
variation och valfrihet av aktiviteterna. Med valfrihet menas aktiviteter där eleverna själva 
kan välja mellan olika delar av uppgiften istället för att göra uppgiften i sin helhet. Sådana 
typer av uppgifter ser man mycket i nyare läroböcker. På ett prov får eleverna i en aktivitet 
välja mellan tre alternativa uppgifter av olika svårighetsgrad, uppgifter som ger 1, 2 och 3 
poäng.  
 
För att sedan kunna se likheten med elevernas egna svar ser vi följande: 
 
”Uppgifterna är varierade, man får lättast först och sedan blir det svårare och svårare, så 
man får jobba genom dem.” (E 3, IT) 
 
”De uppgifter som vi får från läraren passar vår nivå, de första är lätta sedan blir det 
svårare.” (E 4, IT) 
  
 
3.2.1 Genomförande av aktiviteter 
 
Ett annat moment som avslöjar elevers motivation i samband med deras arbete med olika 
aktiviteter, är deras inställning till att påbörja, hålla ut och fullfölja en uppgift. Till dessa 
problemställningar blev följande frågor ställda, se bilaga 2, fråga 10. 
 
 
Tabell 4: Vad är viktig eller motiverande för dig när du arbetar med en uppgift? 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      
Att bli färdig med den och gå 
hem. 

39 % 22 % 13 % 11 % 15 % 

Att klara och lösa den. 28 % 37 % 20 % 4 % 11 % 
Att kunna arbeta länge med 
uppgiften. 

9 % 24 % 22 % 37 % 9 % 

Att kunna söka svaret i facit 
efteråt. 

13 % 30 % 28 % 15 % 13 % 

Att lära nya begrepp och 
moment. 

20 % 30 % 28 % 11 % 11 % 

IT-media programmet      
Att bli färdig med den och gå 
hem. 

24 % 32 % 21 % 15 % 12 % 

Att klara och lösa den. 47 % 32 % 12 % 9 % 3 % 
Att kunna arbeta länge med 
uppgiften. 

3 % 15 % 38 % 41 % 6 % 

Att kunna söka svaret i facit 
efteråt. 

21 % 29 % 29 % 18 % 6 % 

Att lära nya begrepp och 
moment. 

9 % 41 % 32 % 9 % 12 % 
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3.2.2 Motivation för aktivitet 
 
Innan jag går in på konkreta resultat om elevernas motivation till olika aktiviteter, ska vi först 
se generellt på ämnet motivation för aktivitet. Det ska först och främst presenteras några 
elevers syn på hur viktigt arbetet med de olika aktiviteterna är för inlärningen. Detta är viktigt 
för elevernas motivation till ämnet.  
 
Genom fråga 9 i enkäten prövar eleverna sin kapacitet till självständigt arbete med uppgiften i 
ett sammanhang med motivation. Följande resultat går att utläsa, se tabell 3 ovan. 
 
Detta visar att eleverna definitivt är nöjda med att kunna arbeta självständigt i en aktivitet 
eller med en uppgift. Det är klart att de lär sig genom undervisning, men den kvalitativa tiden 
de har under arbetet i en eller annan aktivitet tycker de flesta ger en djupare och mer grundlig 
förståelse och inlärning. 
  

3.3 Kan pedagogens roll vara en avgörande faktor för att göra 
matematikämnet roligare? 
 
Yttre motivation är som jag beskrev under teoridelen ett mycket omdiskuterat ämne inom 
motivationsforskningen. Nyare forskning påvisar i stor grad värdet av att arbeta fram inre 
motivation hos eleverna för att uppnå långsiktighet framför kortvarig yttre motivation. Under 
detta delkapitel ska jag presentera några data där eleverna själva beskriver sina upplevelser av 
yttre motivation. Enkätens fråga 7 (se bilaga 2, fråga 7) gav eleverna möjlighet till att se 
vilken effekt värde eller belöning har för elevernas lust och motivation, och följande resultat 
framkom: 
  
 
Tabell 5: Gillar du att få beröm av läraren när du arbetar med matematik? 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      
Ja, det har stor betydelse för att jag 
blir mer uppmuntrad och motiverad. 

33 % 28 % 22 % 13 % 4 % 

Ja, det har stor betydelse för att jag 
får mer självförtroende. 

30 % 30 % 22 % 13 % 4 % 

Nej, det har ingen betydelse. 15 % 15 % 15 % 37 % 17 %
IT-media programmet      
Ja, det har stor betydelse för att jag 
blir mer uppmuntrad och motiverad. 

35 % 29 % 18 % 9 % 12 %

Ja, det har stor betydelse för att jag 
får mer självförtroende. 

21 % 32 % 24 % 12 % 15 %

Nej, det har ingen betydelse. 12 % 9 % 18 % 32 % 32 %
 
 
Förståelsen av belöningens betydelse är olika hos eleverna på IT och IT- media programmet. 
IT- media programmets elever ser ut att vara lite mer påverkade av belöning för att kunna 
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arbeta bra än IT- programmets elever. För IT- programmets elever verkar belöning som yttre 
motivation att vara av mindre betydelse. 
 
”Min lärare gillar matte, för när hon går runt och undervisar så jag märker att det går in och 
hon är glad och så. Det är viktigt också att hon ser oss alla i klassen.” (Elev 3, IT)  
 
Bristen på ett fungerande kommunikation mellan pedagogen och eleven kan vara en 
bidragande orsak till den kris som råder i dagens matematikundervisning (Löwing, 2006). 
Mer än hälften av eleverna som svarade på enkätundersökningen betonar vikten av 
pedagogens roll som en höjande faktor för deras motivation. Detta kan man tydligt se i tabell 
2 och 5 ovan.  
 
Även när det gäller gruppering av eleverna så poängterar Löwing (2006) att elever vid 
grupparbeten måste komma fram till ett svar gemensamt. Det är pedagogens roll att se till att 
varje elev tillägnar sig kunskaper under denna typ av aktivitet. Löwing (2006) utgår från 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen och betonar pedagogens viktiga uppgift 
vid sammansättningen av grupper. 
 
Det är viktigt också att uppmärksamma pedagogens roll vid problemlösningsprocessen. Här 
har pedagogen huvudansvaret att elever skall tillägna sig kunskap, trots att de kan ta hjälp av 
varandra. Löwing (2006) beskriver betydelsen av detta vilket stärker innebörden av att 
pedagogen bör vara delaktig genom hela inlärningsprocessen. 
  

4 Diskussion   

4.1 Sammanfattning 
 
Detta arbete är baserat på datainsamling från en enkätundersökning och ett antal 
elevintervjuer som har lett till resonligt resultat. Jag har i arbetet försökt att fokusera på elever 
som läser på olika nivåer, d.v.s. elever från två olika program. De elever som läser det IT-
baserade programmet är en grupp ungdomar som på alla möjliga sätt arbetar tungt med 
matematiken. En del av dem har tappat motivationen och känner ingen arbetslust inför ämnet 
och uppnår trots deras kapacitet en liten framgång och har låg inlärning i ämnet.  
 
Den andra hälften arbetar mer än man kan förvänta sig men uppnår ändå liten förståelse och 
har liten insikt i ämnet. De kommer med många bortförklaringar och säger att matematiken 
inte är deras ämne. I gruppen med IT-media elever hittar vi generellt en enhetlig grupp av 
elever som är motiverade i ämnet, har ett genuint intresse för ämnet och som både i skolan 
och hemma visar god arbetsinsats i ämnet. De skiljer sig på många sätt från den första 
gruppen. 
 
Med detta som grund vill jag gå djupare på de olika begrepp som jag fokuserar på arbetets 
frågor. Jag vill diskutera resultaten knutna till motivation men relatera till professionalitet 
genom effektiva uttryck. Därefter vill jag diskutera de resultat som handlar om inlärningssyn 
och uppgifter av problemlösande aktiviteter. Därefter vill jag fokusera på elevens motivation 
för aktiviteter med det självständiga arbetet, grupparbetet och arbetet i par. 
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4.2 Teoretisk tolkning 
 
4.2.1 Aktiviteten och det självständiga arbetet      
 
En av de viktigaste frågor som detta arbete gav svar på handlar om elevens upplevelse av 
ämnet matematik baserat på hur de trivs i förhållande till olika aktiviteter. Det syns tydligt att 
de elever som har motivation för att påbörja arbetet inom matematiken sedan slutför det. Om 
elever saknar motivation för att ta sig an en uppgift, så måste det tas på allvar. Annars blir det 
svårt för eleven att finna motivation till att fortsätta arbetet. 
  
En tydlig koppling till motivation kan ses genom att elevernas prestation påverkas av att 
aktiviteten måste vara på elevens nivå för att kunna motivera dem. Uppgiften bör inte vara för 
svår, men inte heller för enkel. Eftersom eleverna ligger på olika nivåer skall aktiviteten 
anpassas (Bolstad, 1998). Hur aktiviteten ska vara upplagd och vilken arbetsform eleverna 
föredrar har stor betydelse och påverkan på elevens motivation.  
 
IT-media eleverna gillar generellt matematik, och de hade bättre inlärningsförmåga i ämnet än 
IT- eleverna. Många av dem föredrar att arbeta ensamma. Detta ger ett klart samband mellan 
motivation och kompetens. Många av dem tycker inte om att arbeta i grupp. Det IT-baserade 
programmets elever föredrar att i större grad grupparbeta, trots att många av dem känner sig 
skeptisk till inlärning genom denna arbetsform. Troligen upplever de gruppsammanhanget 
som en tryggare problemlösningssituation. Det kan bero på att de inte känner sig säkra inom 
ämnet matematik. Vissa av dem föredrar modellen att arbeta i par. De svagare eleverna i 
denna grupp upplever att de försvinner i mängden i en större grupp, och upplever både 
inlärningsprocessen och lösningsprocessen som mer meningsfull när de samarbetar i par. Det 
kan leda till att de blir mer negativt inställda till det självständiga arbetet då de upplever det 
som skrämmande. 
  
4.2.2 Syn på inlärning och den problemlösande uppgiften      
 
Ett utryck som ser ut att förekomma hos eleverna i de bägge programmen är rädslan för 
misslyckande. Många ser inte någon poäng i att få svåra uppgifter att räkna med. Andra trivs 
bra med uppgifterna som de är. Detta kan vi återigen se i samband med deras missnöje med 
problemlösande uppgifter. Emanuelsson (1991) sammanfattar i en studie vilka faktorer som 
bör ligga till grund för att eleverna ska uppleva större problemlösandesekvenser som 
meningsfulla. För det första måste eleverna oftare arbeta med problemlösningsuppgifter och 
för det andra måste de i själva problemlösningsfasen uppleva att de får hjälp och stöd och 
förståelse för de problem som kan uppstå i arbetet. För det tredje måste de kunna uppleva 
friheten att kunna få extern hjälp vid behov och för det fjärde bör vikten av dialogisk 
interaktion betonas och viktläggas. 
 
Några av det IT-baserade programmets elever har en tydlig brist på motivation till att komma 
i gång med arbetsprocessen. Detta arbete visar sambandet mellan rädslan för att misslyckas 
och bristen på motivation. De svagare eleverna undviker utmaningen med 
problemlösningsprocessen för att undgå faran att uppfattas av läraren eller andra elever som 
svaga i ämnet. En annan aspekt när det gäller motivation och problemlösning är elevernas 
inlärningssyn. Detta arbete visar att eleverna generellt uppfattar undervisningsprinciper som 
innehåller problemlösande uppgifter som mindre lärorika eller tråkiga. Eleverna vill ha mer 
hjälp från läraren och ser lärarens undervisning på tavlan som det som skapar inlärning. 
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Vidare ser vi att det finns ett antal svaga elever som helst undviker uppgifter som är teoretiska 
och abstrakta. Dessa upplevs som svåra. Detta visar sig i elevens val av uppgifter de själv 
arbetar med i aktivitetsschemat och i intervjuerna och elevens svar på vad som motiverar dem. 
  
 
4.2.3 Svar på frågor 
 
Finns det något samband mellan motivation och kompetens?  
 
Resultaten av studien visar att eleverna är delade i sin uppfattning om vad de tycker om ämnet 
matematik. Generellt visar sig detta genom att de upplever kompetens i de arbetssituationer de 
deltar i. Det IT-baserade programmets elever upplever och erkänner att de har en lägre 
kompetens och flertalet av dem ser matematikämnet som tråkigt. När eleverna arbetar med 
ämnet ser vi denna tendens hos dem. IT-media eleverna upplever själva att de har en högre 
kompetens och flertalet gillar ämnet matematik. Kompetens verkar vara en faktor som 
påverkar elevernas trivsel. De ska känna en trygghet inom ämnet. 
 
 
Hur är elevernas motivation för uppgifter med olika utformning? 
 
Eleverna motiveras av uppgifter som är utformade med valfria delar. Detta gäller både för IT 
och IT- Media eleverna. Detta ger det IT-baserade programmets elever möjligheten att välja 
det de kan prestera, medan IT-media eleverna väljer mer krävande uppgifter och ser 
möjligheten att välja det som är mer utmanande. Resultaten visar också att eleverna menar att 
de motiveras av uppgifter som har vardagliga ämnen som de har interesse för.  
  
Motivation för grupparbete eller självständigt arbete 
 
Först och främst visar det sig att det är variation som eleverna vill ha. IT-media eleverna 
utrycker att de i större grad vill arbeta i par. De föredrar även grupparbete. De IT-baserade 
programmets elever föredrar självständigt arbete som arbetsmetod. Att läraren löser uppgiften 
i hel klass verkar för de flesta att vara något som har ganska negativ påverkan på arbetet (jfr 
Tabell 24). Att variera arbetssätten och arbetsformerna är nödvändigt för att eleverna ska 
tycka att det är roligt i längden. Ett grupparbete kan vara mycket bra när det gäller att sätta ord 
på sina tankar och tala matematik. Men läraren måste vara uppmärksam på hur eleverna 
fungerar i gruppen. Vissa kan tycka att det är verkligt frustrerande medan andra får utbyte av 
det. Både för de duktiga och för de svaga eleverna kan det vara en prövning med grupparbete. 
Naturligtvis är grupparbete en viktig övning för de bägge grupperna men i en lagom mängd. 
Dessutom kan de behöva mycket stöd från läraren för att våga och för att få hjälp att sätta ord 
på sina tankar. Även enskilt problemlösande har en viktig funktion att fylla. 
  
Sambandet mellan motivation och elevernas tankar om inlärning och 
problemlösande uppgifter 
 
Resultaten visar på ett samband mellan elevernas inlärningssyn och deras motivation till att 
möta problemlösande uppgifter. Många av eleverna är skeptiska till de undervisningsprinciper 
som ligger till grund för elevernas arbete med utforskande och undersökande uppgifter. Detta 
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medför att IT och IT- Media eleverna inte finner det som motiverande medan vissa av dem 
motiveras på grund av egna inlärningsmål och intresse. 
  
Arbetet med matematikuppgifter som är olika med tanke på grad av 
abstraktion?  
 
Resultaten visar att det IT-baserade programmets elever motiveras av uppgifter som 
innehåller praktiska element. IT-media eleverna är i detta sammanhang svårare att placera då 
en del av resultaten var svårtolkade. Vissa av eleverna finner, i starkare grad än de två andra 
grupperna, uppgifter generellt mer motiverande, vare sig de är praktiska eller teoretiska. De 
visar tydligt mindre missnöje med teoretiska och abstrakta uppgifter. Verbala uppgifter är 
både omtyckta och hos vissa elever inte alls omtyckta. 
  
 
Sambandet mellan elevers motivation och deras självkänsla 
 
Enligt Maslow (1987) är trygghet ett av de grundläggande behoven hos en människa. Att 
eleverna får känna trygghet är något som vi pedagoger kan hjälpa till med i skolan. Genom att 
läraren skapar en lärorik och trygg miljö där eleverna respekterar varandra och där det är 
tillåtet att misslyckas vågar eleverna mer och det fungerar som en motivationshöjande faktor . 
Ett lärorikt klassrum är ett klassrum där eleverna mår bra (Maslow 1987). Matematik är ett av 
de ämnen som skapar mest ångest hos eleverna. Därför är det oerhört viktigt att vi som lärare 
gör vårt yttersta för att motverka denna ångest. Detta kan vi göra genom att uppmärksamma 
alla de faktorer jag redogjort för i denna uppsats.  
 
Att stärka den inre motivationen handlar om att skapa intresse och lust och en inre motiverad 
elev söker på egen hand kunskap av nyfikenhet (Giota 2001). För att väcka detta intresse och 
denna nyfikenhet måste läraren ta hänsyn till elevernas idéer och föreställningar (König, 
2007). Kanske kan det vara att på något sätt få dem att inse att det som de lär sig kan vara 
nyttigt att kunna även utanför skolan i det vardagliga livet. Detta skulle kunna uppnås genom 
att låta eleverna vara med och bestämma hur undervisningen ska gå till eller vilka avsnitt som 
ska tas upp. 
 
När det gäller den inre motivationen så betonar Angelöw (1991) vikten av att eleverna känner 
tilltro till sin omgivning genom att deras prestationer uppfattas positivt, vilket några av 
eleverna som intervjuades bekräftar. Även Giota (2002) menar att omgivningens bemötande 
spelar en viktig roll för elevernas motivation och prestation.  
 
Intervjuerna som genomförts i detta arbete visar, vad det gäller krav från omgivningen, att det 
finns bra och dåliga krav. I Jenners (2004) motivationsmodell klarläggs sambandet mellan 
krav och måluppfyllelse. Om kravet är för stort och eleven inte når målet är risken att dennes 
självförtroende blir lidande och viljan för ytterligare lärande minskar. Därför anser jag att det 
är viktigt att man som pedagog använder sig av individanpassad undervisning.  
 
Sambandet mellan elevers motivation och omgivningen 
 
Eleverna har nämnt under intervjuerna att de är väldigt måna om att deras lärare tycker om 
dem och att denne lyssnar på och respekterar dem, samtidigt som de vill att lärandet ska vara 



19 
 

lustfyllt. I analysen av intervjuerna kan vi se att såväl lärare som föräldrar är väldigt viktiga 
för deras motivation då det är de som lyfter elevernas inre motivation vidare.  
 
Maslow (Imsen, 2006) och Glasser (1996) menar att det finns olika viktiga behov som måste 
tillfredställas hos eleverna. Dessa behovsteorier handlar om att uppfylla olika grundbehov för 
att till slut nå ett självförverkligande. Detta är något som jag har märkt i de intervjuer som har 
genomförts. 
 
Eleverna talar också om hur viktigt det är att de har en bra lärare som visar att den vill 
elevernas bästa. Eleverna menade att läraren ska vara snäll och rolig samtidigt som den håller 
ordning i klassrummet. Carlgren och Marton (2001) betonar att det är viktigt med ett tryggt 
klassrumsklimat där alla elever känner sig säkra, något som även Maslow (Imsen, 2006) tar 
upp som ett viktigt behov, trygghet och säkerhet. Glasser (1996) talar bland annat om 
behoven kärlek, nöje och frihet.   
 

4.3 Tillförlitlighet 
 
Jag anser att valen av mätmetoder till detta arbete har varit tillförlitliga. Genomförandet av 
både enkäterna och intervjuerna har i stort sett fungerat bra och genomförts på ett smidigt sätt 
med eleverna i de båda programmen. 
  
Eftersom undersökningen har genomförts under en begränsad tid kunde jag tyvärr inte 
intervjua lärarna för att undersöka deras arbetsmetoder. Jag fick avgränsa mig och fokusera på 
eleverna. Resultatet och analysen bygger på det jag har observerat och mätt efter 
genomförandet av arbetet. Detta bidrar till att reliabiliteten sjunker något. Enkäterna verkar 
inte ha missuppfattats av eleverna, och de har gett mig de svar och det material jag har behövt 
för min undersökning. Med anledning av ovan nämnda faktorer anser jag att undersökningens 
validitet är god. 
  
Intervjuerna gav mig en klarare bild av hur man som lärare kan hjälpa eleverna med att höja 
deras motivation. Trots att de flesta av de intervjuade eleverna var negativa till 
matematikämnet kom de med bra förslag på vad som kan ändras i undervisningen. Jag anser 
själv att de intervjuer jag genomförde gav en positiv bild av hur läraren tänker kring 
begreppen lust och motivation. 
 
I efterhand kan jag tycka att jag vid en del intervjuer borde ha kunnat gå betydligt djupare i 
vissa frågor och detta tar jag med mig som en lärdom inför framtida intervjuer. Det är tyvärr 
först när bearbetning och analys av intervjusvaren pågår som det går att se vilka frågor och 
framför allt följdfrågor, som borde ha ställts men som aldrig blev ställda. 
 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Min undersökning handlar om elevers intresse och motivation inför skolämnet matematik och 
är begränsad till ett antal gymnasieelever från två olika program i åk 1. Resultatet i mitt arbete 
stämmer överens med tidigare forskning i ämnet. Det skulle ha varit intressant att vidare 
kunna följa den här studien med samma elever i åk 3. Det hade även varit tänkvärt att studera 
varför inte lärare väljer att använda sig av mer praktisk matematik med varierat arbetssätt än 
det som vanligtvis görs idag. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Elevenkät 
 
Jag är student på Högskolan i Gävle och skriver mitt examensarbete i pedagogik. Jag skulle 
vilja be om din hjälp, och genom att svara på dessa frågor hjälper du mig med mitt 
examensarbete. Ta god tid på dig och svara ärligt. 
Tack på förhand 
/Sherzad Mustafa. 
 
1) Kön: Man Kvinna 
 
2) Program: _________________________ 
 
3) Vad tycker du om skolämnet matematik? 
 
 
 
4) Varför? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Var god sätt en ring runt den siffra du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning enligt 
nedan. Välj ett alternativ: 
 
 
 

1__________2__________3__________4__________5  
 Stämmer   Stämmer          Stämmer Stämmer      Vet ej  

helt     nästan helt          delvis  inte alls    
 
 
5) Vad är bäst när du inte kan lösa dina uppgifter? 
 Att få hjälp från läraren. 
 1 2 3 4 5 
 Att diskutera med en kompis. 
 1 2 3 4 5 
 Att få tillräcklig tid för att tänka själv. 
 1 2 3 4 5 
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6) Gillar du mest uppgifter som är: 
 Lätta att lösa. 
 1 2 3 4 5 
 Svåra att lösa. 
 1 2 3 4 5 

7) Gillar du att få beröm av läraren när du arbetar med matematik? 
 
 Ja, det har stor betydelse för att jag blir mer uppmuntrad och motiverad. 
 1 2 3 4 5 
 Ja, det har stor betydelse för att jag får mer självförtroende. 
 1 2 3 4 5 
 Nej, det har ingen betydelse. 
 1 2 3 4 5 

8) I vilket fall av följande tycker du att du lär dig bäst matematik? 
 
 När läraren undervisar. 
 1 2 3 4 5 
 När jag arbetar i en grupp. 
 1 2 3 4 5 
 När jag arbetar självständigt. 
 1 2 3 4 5 
 När jag går på resurstiden. 
 1 2 3 4 5 

9) Aktiviteter och matematikuppgifter är motiverande för mig när de: 
 
 Är lösbara med en formel eller regel. 
 1 2 3 4 5 
 Passar min nivå och den kunskap som jag redan skaffat mig. 
 1 2 3 4 5 
 Inte passar min nivå. Jag vill utmana och testa min kunskap. 
 1 2 3 4 5 
 Innehåller bara text. 
 1 2 3 4 5 
 Jag jobbar och kan rätta mot facit. 
 1 2 3 4 5 
 Är väldigt lätta, då slippar jag tänka. 
 1 2 3 4 5 
 

10) Vad är viktig eller motiverande för dig när du arbetar med en uppgift? 
 
 Att bli färdig med den och gå hem. 
 1 2 3 4 5 
 Att klara och lösa den. 
 1 2 3 4 5 
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 Att kunna arbeta länge med uppgiften. 
 1 2 3 4 5 
 Att kunna söka svaret i facit efteråt. 
 1 2 3 4 5 
 Att lära nya begrepp och moment. 
 1 2 3 4 5 

 
11) Vilka faktorer påverkar din inställning till ämnet matematik i skolan? 
 
 Lokal och arbetsplats. 
 1 2 3 4 5 
 Dina föräldrar. 
 1 2 3 4 5 
 Kamrater. 
 1 2 3 4 5 
 Lärarna. 
 1 2 3 4 5 
 Kurslitteraturen. 
 1 2 3 4 5 
 Varierat arbetssätt. 
 1 2 3 4 5 

 
 
 

Tack för att ni tog er tid att fylla i enkäten!  
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Bilaga 2: Elevintervju 
 
Frågor till eleven: 
 

1) Är matte svårt/lätt? Försök att motivera ditt svar! 
 

2) Vad är roligast/tråkigast i matte? Varför tycker du det? 
 

3) Hur arbetar ni i klassrummet? I grupp, ensam? 
 

4) Vilka aktiviteter gillar du bäst att arbete med? 
Ensam, tillsammans med en person, i grupp eller tillsammans med din lärare. 

 
5) Hur trivs du med matematik när du arbetar med uppgifter och aktiviteter ensam? Hur 

tänkte du då? 
 

6) Hur tror du att du lär dig bäst i matematik? 
När läraren undervisar. 
När du arbetar med en grupp 
När du arbetar med en kompis 
När du arbetar självständigt 

 
7) Tror du att din lärare tycker att matte är roligt? Hur ser du det? 

 
8) Är det lugnt i klassrummet under mattelektionen? Är det viktigt för dig? 

 
 

9) Vågar du fråga om hjälp? 
 
 

10) Får du den hjälp du behöver? Får alla det? 
 
 

11) Brukar uppgifterna vara på rätt nivå för dig? 
 
 

12) Kan du berätta om ett speciellt tillfälle då du tyckte matten var intressant. 
 

 
13) Får ni vara med och bestämma under lektionen? 
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Bilaga 3: Tabeller 
 
 
Tabell 1: Vad är bäst när du inte kan lösa dina uppgifter? 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      

Att få hjälp från läraren. 48 % 33 % 11 % 4 % 4 %
Att diskutera med en kompis. 17 % 43 % 28 % 11 % 0 %
Att få tillräcklig tid för att tänka själv. 20 % 35 % 30 % 13 % 2 %
IT-media programmet       
Att få hjälp från läraren. 26 % 50 % 15 % 9 % 3 %
Att diskutera med en kompis. 21 % 47 % 15 % 18 % 3 %
Att få tillräcklig tid för att tänka själv.  21 % 47 % 24 % 6 % 6 %
 
 
 
 
Tabell 2: I vilket fall av följande tycker du att du lär dig bäst matematik? 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      
När läraren undervisar. 17 % 43 % 24 % 9 % 7 % 
När jag arbetar i en grupp. 4 % 35 % 24 % 24 % 13 %
När jag arbetar självständigt. 28 % 37 % 22 % 7 % 7 % 
När jag går på resurstiden. 13 % 13 % 15 % 28 % 30 %
IT-media programmet      
När läraren undervisar. 29 % 35 % 15 % 15 % 9 % 
När jag arbetar i en grupp. 15 % 24 % 26 % 24 % 15 %
När jag arbetar självständigt. 32 % 29 % 26 % 9 % 6 % 
När jag går på resurstiden. 0 % 12 % 24 % 21 % 47 %
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Tabell 3: Aktiviteter och matematikuppgifter är motiverande för mig när de: 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      

Är lösbara med en formel eller 
regel. 

13 % 37 % 26 % 11 % 13 % 

Passar min nivå och den 
kunskap som jag redan skaffat 
mig. 

17 % 41 % 17 % 13 % 11 % 

Inte passar min nivå. Jag vill 
utmana och testa min kunskap. 24 % 22 % 28 % 20 % 7 % 

Innehåller bara text. 9 % 33 % 20 % 24 % 15 % 
Jag jobbar och kan rätta mot 
facit. 

24 % 26 % 28 % 13 % 9 % 

Är väldigt lätta, då slipper jag 
tänka. 

17 % 24 % 15 % 24 % 20 % 

IT-media programmet      
Är lösbara med en formel eller 
regel. 

32 % 24 % 35 % 3 % 9 % 

Passar min nivå och den 
kunskap som jag redan skaffat 
mig. 

32 % 53 % 0 % 6 % 12 % 

Inte passar min nivå. Jag vill 
utmana och testa min kunskap. 12 % 26 % 26 % 24 % 15 % 

Innehåller bara text. 18 % 21 % 26 % 26 % 12 % 
Jag jobbar och kan rätta mot 
facit. 

41 % 21 % 21 % 18 % 3 % 

Är väldigt lätta, då slipper jag 
tänka. 

29 % 6 % 24 % 32 % 12 % 
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Tabell 4: Vad är viktig eller motiverande för dig när du arbetar med en uppgift? 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      
Att bli färdig med den och gå 
hem. 

39 % 22 % 13 % 11 % 15 % 

Att klara och lösa den. 28 % 37 % 20 % 4 % 11 % 
Att kunna arbeta länge med 
uppgiften. 

9 % 24 % 22 % 37 % 9 % 

Att kunna söka svaret i facit 
efteråt. 

13 % 30 % 28 % 15 % 13 % 

Att lära nya begrepp och 
moment. 

20 % 30 % 28 % 11 % 11 % 

IT-media programmet      
Att bli färdig med den och gå 
hem. 

24 % 32 % 21 % 15 % 12 % 

Att klara och lösa den. 47 % 32 % 12 % 9 % 3 % 
Att kunna arbeta länge med 
uppgiften. 

3 % 15 % 38 % 41 % 6 % 

Att kunna söka svaret i facit 
efteråt. 

21 % 29 % 29 % 18 % 6 % 

Att lära nya begrepp och 
moment. 

9 % 41 % 32 % 9 % 12 % 

  
 
Tabell 5: Gillar du att få beröm av läraren när du arbetar med matematik? 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
nästan 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

IT-programmet      
Ja, det har stor betydelse för att jag 
blir mer uppmuntrad och motiverad. 

33 % 28 % 22 % 13 % 4 % 

Ja, det har stor betydelse för att jag 
får mer självförtroende. 

30 % 30 % 22 % 13 % 4 % 

Nej, det har ingen betydelse. 15 % 15 % 15 % 37 % 17 %
IT-media programmet      
Ja, det har stor betydelse för att jag 
blir mer uppmuntrad och motiverad. 

35 % 29 % 18 % 9 % 12 %

Ja, det har stor betydelse för att jag 
får mer självförtroende. 

21 % 32 % 24 % 12 % 15 %

Nej, det har ingen betydelse. 12 % 9 % 18 % 32 % 32 %
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Bilaga 4: Diagram 
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