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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen var att studera motivationen till ämnet matematik. Studien 
avgränsades till att studera de gymnasieelever som ansåg sig omotiverade till ämnet 
matematik. Undersökningen genomfördes som två fallstudier. I fallstudie 1 ingick 14 elever 
och deras matematiklärare, i fallstudie 2 ingick 16 elever och deras matematiklärare. Vi 
gjorde vår studie med en enkätundersökning i två gymnasieklasser i Luleå Kommun. Båda 
fallstudierna visade att de viktigaste faktorerna till elevernas omotivation var att ämnet 
upplevs som tråkigt, samt att de var trötta på att läsa ämnet. I fallstudie 1 kunde vi se att 
lärarens åsikter angående elevernas omotivation inte stämde bra överens med elevernas egna 
åsikter. I fallstudie 2 kunde vi däremot se en god överensstämmelse mellan elevernas och 
lärarens åsikter.     
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1. Bakgrund 
 
1.1 Inledning     
 
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning på olika gymnasieskolor uppmärksammat att 
en del gymnasieelever tycks vara omotiverade till ämnet matematik. Vi har ofta funderat på 
vad denna förmodade omotivation beror på och har därför valt att studera detta fenomen. En 
annan orsak till varför vi gör denna undersökning, är att vi i framtiden kommer att arbeta som 
matematiklärare, och tror oss komma i kontakt med problem av denna typ. För att kunna 
förstå och hjälpa elever med motivationsproblem ser vi det som en klar fördel om vi som 
lärare vet vad omotivationen beror på. Med ”omotiverad” menar vi att motivation saknas, 
alltså att personen i fråga inte har de egenskaper som krävs för att räknas som motiverad. 
Begreppet motivation går vi igenom under avsnittet motivationsteori.  
Vi har valt att fördjupa oss inom olika områden av matematiken, kunskapsteori och 
motivationsteori, för att få en förståelse av elevers beteende och eventuella omotivation.  
 
1.2  Lusten att lära 
 
En kvalitetsgranskning genomfördes av Skolverket (2003a). Undersökningen utfördes i 
förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning och fokuserade 
främst på vilka faktorer som främjade lusten att lära positivt och negativt. Enligt rapporten 
upplevs ofta matematik meningslöst och svårt att förstå på grund av negativa erfarenheter. 
Hos vissa elever leder det till känslor som ångest, misslyckande och avståndstagande. Det 
finns många elever som i gymnasieskolan inte vill ge matematiken en chans, detta för att de 
misslyckats så många gånger förr, vilket lett till att deras motivation tagit slut. De flesta elever 
ser dock att det finns en nytta med att lära sig matematik, att det är en nödvändig 
vardagskunskap. Rapporten visar också att vissa elever anser sig ha för dåliga förkunskaper 
för gymnasiematematiken, trots att de klarat av att få godkänt betyg i grundskolan. Det blir 
ansträngande när räknandet mister sin mening, man inte förstår vad man gör, varför man 
räknar eller när det ska användas. Eleverna tappar även lusten och motivationen om 
lektionerna blir för enformiga. Om det bara arbetas med matematiken på ett teoretiskt plan 
tenderar matematiken att bli svårare för vissa elever. Lusten att lära menar att många elever 
har försvunnit i mängden och tappat fotfästet på grund av den enskilda och ofta enformiga 
undervisningen. Ett enkelspårigt läroboksanvändande kan bidra till att eleverna tappar sin lust 
till matematiken. Stora delar av de elever som valt att inte gå naturvetenskapliga eller tekniska 
linjer på gymnasiet har en negativ syn till matematiken. Många av dessa elever ser A- 
respektive B-kursen i matematik som ett sätt att samla ihop de nödvändiga poäng som behövs 
för att klara utbildningen. Andra känner att matematikens innehåll saknar betydelse både i 
skolan och för eventuell fortsatt utbildning. Skolverkets rapport visar också att det är viktigt 
för eleverna att de förstår meningen med sina studier. Lärarna borde, enligt eleverna, ha större 
kunskap om hur elever tänker kring matematik och att eleverna tänker på olika sätt.  
 
1.3 Matematikens historia 
 
Enligt Unenge, Sandahl, Wyndhamn (1994) påstås Pythagoras ha gjort uppbyggnaden av 
ordet matematik via två grekiska ord, dessa ord var mathema, som betyder vetenskap och 
teche, som betyder konst. Då människor behövde utföra räkneoperationer för att kunna 
fastställa antal utvecklades matematiken, denna kunskap har i flera århundraden varit en 
erforderlig kunskap för människan. Enligt Dahl (1991) har stora delar av den matematik vi 
använder idag sin grund i grekernas matematik som skapades för mer än 2500 år sedan. Men 
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det är inte där matematikens historia börjar. Den äldsta matematikens utveckling kan man 
förbinda till praktiska behov. En anledning till att geometrin uppstod kan ha varit att man 
behövde veta åkrarnas storlek. För att man exempelvis skulle kunna driva in sina skatter eller 
veta hur stor ens förmögenhet var behövdes aritmetiken (räknekonsten). 
 
Från Mesopotamien och Egypten kommer de första beläggen för att matematiken uppnått en 
viss grad av utveckling. De första städerna uppkom vid de stora floderna Eufrat, Tigris och 
Nilen. Mesopotamiens första kulturfolk - sumererna byggde bevattningsnätverk kring Eufrat 
och Tigris, och dessa var funktionsdugliga i mer än 4000 år. Byggena gjorde sitt till att 
utveckla geometrin, eftersom det krävdes en del praktisk geometri för att klara av att bygga. 
Sumererna, som sedan tidigare hade uppfunnit kilskriften, utvecklade ett talsystem med basen 
60. De kunde också: räkna ut ungefärliga värden på √2, räkna med Pytagoras sats innan 
Pytagoras samt använda konjugat- och kvadreringsregler. Systemet med 60 som bas övertogs 
av Babylonierna från södra Mesopotamien från ungefär år 2000 – 600 f Kr. Talsystemet lever 
fortsatt vidare via våra minuter per timme och grader per varv. Egyptierna och Babylonierna 
använde sig endast av positiva tal vilket antagligen berodde på deras koppling till geometri 
där negativa sträckor, eller sträckor som är noll, inte existerar. Dahl säger att 
matematikutvecklingen var långsam under de första 3500 åren.   
 
Dahl menar att omkring år 600 f Kr. hade grekerna handelsförbindelser med babylonier och 
egyptier som ledde till att de fick ta del i de vetenskapliga resultat som de ditintills hade nått. 
Den logiska bevismetoden dyker upp i naturvetenskapen via Thales som förutsåg 
solförmörkelsen den 28 maj år 585 f Kr. Han ska ha bevisat en del geometriska satser och det 
är i så fall första gången någon ställer sig frågan om varför en sats är sann och inte bara 
beräknar något efter den. Pythagoras tog också del utav egyptiernas och babyloniernas 
vetenskaper. Han grundade den pythagoreiska skolan i Kroton i Syditalien, som var ett 
studiecentrum. Pythagoras skrifter har inte bevarats, men det kan ha varit han som gjorde det 
geometriska beviset för Pythagoras sats som finns i Euklides Elementa. Pythagoréerna 
upptäckte de irrationella talen, som betyder förnuftsvidriga tal. Bevisen för de irrationella 
talen är ett av matematikhistoriens stora ögonblick. 
 
Alexander den store erövrade Persien år 334 f kr. Vid detta tillfälle övertogs Atens roll som 
lärdomscentrum av Alexandria i Egypten. Euklides levde i Alexandria och samlade all den 
matematik som grekerna kunde i boken Elementa som är den näst mest lästa skriften efter 
bibeln i västerlandet. Arkimedes levde i Syrakusa, Sicilien, på 200 – talet f Kr. och var 
antikens främsta matematiker och naturforskare. Han hade mycket god fot med kung Hieron, 
och kunde därför ägna sin tid i lugn och ro åt grundforskning. Arkimedes hade stort kunnande 
såväl praktiskt som teoretiskt, vilket kungen drog nytta av, och detta ledde till att Syrakusa 
hade en fruktansvärd uppsättning krigsmaskiner för sin tid. Den grekiska glansperioden tog 
plötsligt slut då Arkimedes dog. Fram till ungefär år 400 e.Kr. fortsatte Alexandria vara 
kulturcentrum. Diofantos var en av stadens mest framgångsrika matematiker och levde 
omkring 200-talet enligt Dahl (1991).  
 
Enligt Dahl (1991) var Konstantinopel huvudstad i det bysantinska kejsardömet som uppkom 
kring år 400, och detta kejsardöme blev en länk mellan orienten och västerlandet. I det 
orientaliska landet Indien hade man använt det decimala positionssystemet redan från år 200 
f.Kr. det var också indierna som införde nollan till positionssystemet som en likvärdig siffra 
med de övriga nio. Decimalsystemet med nollan tror man blev fullt utvecklad någon gång 
kring år 500 i Indien. Decimalsystemet förflyttade sig sakta med araberna till Europa, men 
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först på 1200-talet fick det grepp i Italien. Det finns belägg för att decimalsystemet har funnits 
i Sverige sedan 1600-talet. 
 
1.3.1 Läroplaner – ur ett matematiskt och historiskt perspektiv. 
 
Unenge (1999) menar att då nya reformer har verkställts inom skolan har det alltid kommit 
fram domedagsprofeter som påstått att eleverna hade mycket mera kunnande inom 
matematiken förr. Ibland använder man sig av, som ”bevis”, gamla realskoleskrivningar som 
eleverna i årskurs nio eller första året på gymnasiet får räkna. Elever i gymnasiets högsta 
årskurs får på samma sätt räkna gamla studentskrivningar. Enligt Unenge är denna jämförelse 
meningslös eftersom att förutsättningarna är helt skilda. Själva konstruktionen av skolan är en 
viktig skillnad. Både realskolan och läroverket var urvalsskolor, där bara en liten del av en 
årskull tog sig in. För ett barn som hade dessa ambitioner var det viktigt att hamna ”rätt” från 
början, alltså att föräldrarna hade en bra ekonomi och var bosatta i närheten av en stad som 
det fanns läroverk i. Om man börjar med läroverket och dess reallinje så var grundidén enligt 
Unenge att förbereda för elevernas fortsatta matematiska och naturvetenskapliga studier. 
Slutbetyget var inträdesbiljetten till arbeten som läkare, civilingenjör och lärare i matematik 
och det som idag kallas NO-ämnen. Innehållet i matematikkursen var i och med det ganska 
odiskutabelt -analytisk geometri, funktionslära, trigonometri, serier osv. De elever som 
lyckats lära sig den teoretiska koden för matematik och kunde tolka matematikens symboler 
hade med detta ett ganska behagligt liv i läroverket. Eleverna valde linjen i första hand för att 
få möjlighet att komma in på den linje på universitetet som gav dem deras drömyrke, inte för 
att njuta av ämnet matematik. 
 
Den första typen av läroplan var centralt given av ”Kunglig Majestät” och kom enligt Unenge 
1842, vid införandet av den allmänna folkskolan. Sedan dess har skolans organisation och 
innehåll omarbetats ett flertal gånger, vilket lett till nya styrdokument som ibland varit 
fastställda utav riksdag eller regering och ibland av en central myndighet. Senare kom också 
kursplaner för olika ämnen, dessa angav lite mera detaljerat vad som skulle behandlas i 
skolan. I Sverige kom under 1800-talet nya dokument som kan sägas motsvara dagens 
läroplaner. Den första var 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor, denna plan gällde 
i stort sett ända till 1955 då det kom en ny plan. Den planen var utgiven av skolöverstyrelsen 
med stöd av ett kungligt brev från den 4 juni 1954. Inom matematiken bjöds det inte på några 
sensationer, de fyra räknesätten var fortfarande dominerande enligt Unenge. 1950 beslöt 
riksdagen att införa en tioårig försöksverksamhet med en obligatorisk 9-årig enhetsskola. 
Enhetsskolan uppfattades av många som en för alla förenad skola under 9 år. Många var 
skeptiska till att barn som var ”bättre” än andra inom matematik skulle gå i samma klass som 
de ”sämre”, de undrade om barn med större kunnande skulle bli eftersatta. Man gjorde ett 
försök att lösa detta via alternativkurser inom matematik och språk genom att ha en ”lättare” 
och en ”svårare” kurs. Med det senare menade man en mer teoretisk kurs. Vid ett historiskt 
möte i Visby 1960, kom alla politiska partier fram till en kompromiss angående skolan. 
Kompromissen ledde till ett högstadium som var mycket komplicerat uppbyggt med nästan 
obegränsade valmöjligheter för eleverna och deras föräldrar. Detta blev grunden för ett 
riksdagsbeslut i maj 1962, och den första läroplanen Lgr 62 kunde börja användas. Ganska 
snabbt kunde det konstateras att den gamla realskolans kursplan blev den särskilda kursen för 
årskurs 7 – 9, medan folkskolans kursplan blev den allmänna, lättare kursen.  
 
På 1960-talet infördes ett nytt betygssystem, som kallades den relativa betygsskalan. Det 
innebar att man hade fem sifferbetyg, varav 1 var det lägsta och 5 det högsta. Detta system 
gav en del problem, ett var svårigheten att jämföra kunskapsstandarden år till år. Detta för att 
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betygsfördelningen var given. Betygen skulle vara normalfördelade inom hela riket, med detta 
menas alltså att ca 7% i riket skulle ha betygen 1 eller 5, 24% skulle ha 2 eller 4 och resten 
skulle ha 3 i betyg. Detta medförde att medelbetyget alltid blev 3,0 enligt Unenge. 
 
Unenge nämner att läroplanen Lgr 62 fanns nedskriven i en 475 sidor tjock bok, och det sägs 
att Lgr 62 är den enda läroplanen som lärare faktiskt läste då den kom ut. Matematikens 
kursplan i Lgr 62 omfattade hela 26 sidor, med mycket detaljerad information om bland annat 
innehåll och metodiska förslag årskurs för årskurs. Dessa detaljerade anvisningar skänkte 
antagligen lärarna en stor trygghet, men kunde även hindra lärarna från att arbeta efter egna 
idéer. Efter sju år kom det en ny läroplan, Lgr 69, det innebar alltså att inte en endaste elev 
hade hunnit gå klart grundskolan enligt Lgr 62. Med Lgr 69 strömmade mängdläran in i den 
svenska skolan enligt Unenge. Mängdläran som härstammade från USA och The new math 
hade framtagits av experter inom ämnet matematik, men enligt Unenge var dessa dessvärre 
inga experter på barn. I Lgr 69 var huvudmomenten i matematik bland annat geometri och 
vektorer samt rätvinkliga trianglars samband mellan sidor och vinklar. Detta kan bara tolkas 
som grunder i geometri. Här visas ett exempel på hur kursplanekonstruktörerna tänkt sig att 7-
åringar ska förstå vad addition och subtraktion är. Addition enligt anvisningar i Lgr 69: 
 

 
                 (2+3) + 1 = 5 + 1 = 6                                           2 + (3 + 1) = 2 + 4 = 6 
                                                     
                                                     (2 + 3) + 1 = 2 + (3 + 1) 
 
Figur 1. Addition enligt anvisningar i Lgr 69. (Unenge 1999 s.57) 
 
Unenge menar vidare att Lgr 69 var uppdelat i innehållsmoment, som i sin tur var uppdelade i 
årskurser. Bilden som visas ovanför fanns under momentet addition för årskurs 1 till 2. 
Kritiken mot Lgr 69 växte i Sverige, men det tog tid innan man kunde rätta till de värsta 
delarna i The new math.  
 
1980 kom Lgr 80 som var uppdelad i huvudmoment som gällde för alla stadier. 
Problemlösning var det första huvudmomentet där ett viktigt moment var att eleverna skulle 
kunna lösa vanligt förekommande, vardagliga problem. Man talade om nödvändiga kunskaper 
och önskvärda kunskaper enligt Unenge. Det som var önskvärda kunskaper under lågstadiet 
blev nödvändiga kunskaper på de högre stadierna. Lgr 80 blev den mest långlivade läroplanen 
för grundskolan. Efter Lgr 80 kom Lpo 94, som är annorlunda på många sätt. En ganska 
tydlig skillnad är att Lpo 94 inte kommer upp i mer än ett fåtal sidor. Den viktigaste 
skillnaden är dock att i Lpo 94 tar man endast upp mål, vilket lämnar det öppet för lärarna att 
själv bestämma hur man skall nå målen. Här finns det nästintill inga gränser för var en lärare 
kan ”hitta på”. Inom matematiken har man nedtonat räknandet, eftersom att de nya 
hjälpmedlen såsom dator och miniräknare gjort att man genomgripande kunnat ändra 

           D              E  
  A               B 
                                      C 
                                                   

                           E             F  
                                  B               C 
  A 
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innehållet gällande kunskaper och färdigheter i matematik. I och med denna läroplan så kan 
man bli godkänd i matematik efter 9 år i skolan trots att man inte kan exempelvis 
kvadreringsreglerna, men istället ställs större krav på kunnande inom exempelvis statistik och 
sannolikhetslära enligt Unenge.  
 
1.4 Matematiken idag 
 
Ahlberg (2001) menar att både elever och föräldrar alltid har sett matematik som ett viktigt 
skolämne och matematikkunskaper som viktiga kunskaper. Studier inom matematik ansågs 
tidigare förbättra den logiska förmågan och vara personlighetsutvecklande. Det främsta skälet 
för matematikstudier nuförtiden är att de gör eleverna delaktiga i den bildningsvärld som 
matematiken företräder samt att de måste skaffa sig brukbara kunskaper så att de ska kunna ta 
vara på sina rättigheter och uppfylla sina plikter som samhällsmedborgare. 
 
Kärnan i läroplanen kring 1800-talet var enligt Arfwedson (1998) språk. De språk som 
läroplanen fokuserade på var moderna språk, modersmålet och grekiska, men matematiken 
hade också en del i denna läroplan. Filosofiehistoria och naturhistoria var sidoämnen. 
Matematiken framhävdes som den skapande delen inom de naturvetenskapliga ämnena. 
Senare gymnasiereformer har fått en helt annan karaktär. Numera kan man vanligtvis räkna 
med ett humanistiskt område, ett naturvetenskapligt, ett matematiskt, ett lingvistiskt och ett 
estetiskt. 
 
Enligt Skolverket (2003/04) bygger dagens matematik i gymnasieskolan på de kunskaper man 
införskaffat i grundskolan samtidigt som man inför breddning och fördjupning. Hur mycket 
matematik eleverna läser beror på vilken utbildning de väljer, men alla måste läsa matematik 
A, detta eftersom matematik A är ett kärnämne.  
 
Skolverket (2003/04) anger vilka mål det är tänkt att skolan skall sträva mot att eleverna lär 
sig, några tas upp nedan: 
 

• Genom utbildningen skall man utveckla sin förmåga att kommunicera med det 
matematiska språket och symbolerna, som är likartade i hela världen. 

• Man skall både skriftligt och muntligt kunna redovisa sina tankegångar och utveckla 
förmågan att följa och föra matematiska tankegångar. 

• Förbättra sin förmåga att ge form åt, förädla och bruka matematiska modeller samt att 
bedöma modellernas förutsättningar, begränsningar och möjligheter kritiskt. 

• Fördjupa sin förståelse om hur matematiken har producerats utav människor i många 
olika kulturer samt hur matematiken utvecklas och har utvecklats. 

 
I kursplanen för matematik står att matematikens styrka som redskap för förståelse och 
modellering av verkligheten blir påtaglig om ämnet används på områden som är välbekanta 
för eleverna. Gymnasieämnet matematik skall därför sammanbindas till vald studieinriktning 
på ett sådant sätt att det berikar både matematikämnet och karaktärsämnena. För att nå målen 
för många av karaktärsämnena är kunskaper inom matematik ofta en förutsättning. 
 
Dagens matematik består av sju kurser, Matematik A – E, dessa bygger på varandra samt 
Matematik – diskret och Matematik – breddning. Kurserna tar tillsammans upp många av 
matematikens delar såsom aritmetik, algebra, geometri statistik, funktionslära, 
differentialkalkyl, trigonometri, integralkalkyl, kombinatorik och så vidare. Matematik A 
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ingår i alla program, men anpassas till elevernas studieinriktning. Kursen är tänkt att ge ”både 
allmän medborgarkompetens och utgör en integrerad del av den valda studieinriktningen”.  
(Skolverket 2003/04) 
 
1.4.1 Gymnasieskolan i Sverige 
 
Sveriges alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda de elever som avslutat grundskolan 
en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en frivillig skolform som är avgiftsfri. Den 
svenska gymnasieskolan ska ge elementära kunskaper för samhälls- och yrkesliv samt vidare 
studier. Läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 94 1994) började gälla den 1 juli 1994. 
(Skolverket) 
 
I Sverige finns det sedan år 2000, 17 nationella program och alla dessa är treåriga. Dessa ger 
behörighet för att studera på universitet eller högskola samt en bred utbildning. Programmen 
innehåller åtta kärnämnen - naturkunskap, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, engelska, 
matematik, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och 
religionskunskap. Programmen får sin egen karaktär via sina karaktärsämnen och det är den 
svenska regeringen som beslutar om vilka karaktärsämnen som skall finnas i ett program. Om 
inte kommunen tillhandahåller alla nationella program har eleven rätt att välja utbildning i 
annan kommun. En kommun kan fastställa lokala inriktningar för att ta hänsyn till lokala 
behov. Några exempel på nationella program är fordonsprogrammet, 
naturvetenskapsprogrammet, livsmedelsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet 
(Skolverket).  
 
En kommun kan konstruera specialdesignade program genom att koppla samman 
karaktärsämnen från olika program. Ett specialdesignat program omfattar även de åtta 
kärnämnena och är jämförbart med ett nationellt program i fråga om utbildningens standard. 
Specialdesignade program kan även utarbetas enskilt för en elev för att tillfredsställa den 
enskilda elevens behov av kunskaper. Kurserna på gymnasieskolan omspänner 50 – 200 
poäng, där betyg sätts efter avslutade kurser. Till samtliga kurser finns en kursplan, som 
utpekar de mål som undervisningen ska nå upp till. För varje kurs finns betygskriterier, som 
fastställer vilken kunskapsnivå eleven ska nå upp till för betygen Godkänd, Väl godkänd och 
Mycket väl godkänd. Det finns dels lokala kurser med kursplaner och betygskriterier som 
kommunen fastställt, dels nationella kurser där kursplanerna och betygskriterierna är 
nationellt fastställda. Slutbetyget får eleven då gymnasieutbildningen är slut, detta är en 
sammanställning av studievägens alla kurser. Om eleven skulle få icke godkänt i något ämne 
finns rätt för prövning till det högre betyget Godkänd. (Skolverket) 
 
1.4.2 Vägen mot Lpf 94 
 
Enligt nämnaren (1997) är matematik ett av skolans viktigaste ämnen, detta eftersom att det 
förekommer överallt i vår värld. I de nya kursplanerna beskrivs målen för 
matematikundervisningen och dessa skall tillsammans med nya timplaner, läroplaner, 
förordningar och nytt betygssystem resultera i en bättre matematikundervisning. 
Undervisningsansvaret förflyttades till kommunal nivå då staten 1991 sa ifrån sig ansvaret 
och skolan kommunaliserades. Detta har bidragit till att elever och lärare fått större ansvar för 
de lokala arbetsplanernas utformning.  
 
Emanuelsson (2001) beskriver läroplanernas utveckling genom åren, och han menar att de är 
en produkt av ett långt förlopp med grunder från folkskolans introducerande år 1842. 
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Skolsystemets ändringar beror på en varierande uppfattning bland politiker och pedagoger. 
1965 framställdes ett icke obligatoriskt fortbildningsprogram i matematik för gymnasielärare, 
detta i förbindelse med betydande läroplansförändringar. Innehållet i programmet var 
teoretiska ämnesfördjupningar. Kursmaterialet ansågs av många lärare vara för teoriinriktat 
och svårt, samtidigt som det inte gavs någon vidareutbildning i ämnesmetodik. Kraven i 
matematik ökades, speciellt på de naturvetenskapliga och tekniska linjerna (NT – linjen), där 
vissa moment som förut ingått i universitetets grundutbildning togs in. Matematikämnets 
lektionstimmar drogs ned avsevärt, vilket medförde dåliga resultat vid de centrala proven. 
1972 delades kursinnehållet upp i en grundkurs och en överkurs. De tvååriga sociala och 
ekonomiska linjerna stod för de största bekymren i gymnasiets matematikundervisning mellan 
1964 – 1994 eftersom att det inte ingick några centrala prov i undervisningen. Trots detta gav 
utbildningen behörighet för lärarutbildningen gällande år 1-6. På yrkeslinjerna förekom ännu 
mindre matematik p.g.a. att ämnet fanns som tillval, vissa elever valde då bort matematiken. 
 
Under en tid, då de tekniska hjälpmedlen gjorde sin inmarsch, fick lärarna enligt Emanuelsson 
använda sin tid i matematiken åt datakunskap, datalära samt hur datorn användes i 
undervisningen. Detta ledde till att tiden för matematikundervisningen minskades. En 
gymnasiereform gjordes 1994, då alla gymnasielinjer blev treåriga. 
 
Dahland (1998) berättar om hur de förut förenade ämnena delades in i olika kurser i flera 
etapper med krav på behörighet för fortsatta studier. Nya krav ställdes också på 
matematiklärarens skicklighet och engagemang. En fyrgradig skala med kursrelaterade 
bokstavsbetyg, där betyget godkänd finns med, ersatte sifferbetygen 1–5. De centrala proven 
ersattes av nationella prov. 40 000 elever som tidigare inte läst matematik fick börja läsa 
ämnet då matematik blev ett kärnämne i gymnasiet och oberoende av vilket gymnasieprogram 
man valt så ingick en grundkurs i matematik. 
 
Wikström (1997) tar upp gymnasieskolans läroplan, Lpf 94, som började användas i juli 1994. 
I skolan ska lokala arbetsplaner tas fram och som stöd ska styrdokument som myndigheter 
fastställt användas. Läraren ska tillsammans med den enskilda eleven utveckla egna kurs- och 
arbetsplaner med de offentliga styrdokumenten som grund. Aktivitetsmål och slutmål för 
kursen ska fastställas. Ur ett matematiskt perspektiv ska eleven kunna formulera och 
analysera matematiska problem som har mening för vardags- och yrkesliv. Eleven ska också 
kunna använda datorer för användningar inom vald studieinriktning. Med den obligatoriska 
skolan som grund ska gymnasieskolan förbereda elevernas yrkesverksamhet samt studier vid 
universitet och högskolor genom att fördjupa och utveckla elevernas kunskaper. 
 
Enligt Allard, Måhl och Sundblad (1994) Innebär de nya läroplanerna en förändring i 
målinriktningen av skolan i form av: 
 

• Tydligare målbeskrivningar med prioritering i form av primära och sekundära mål. 
• Resultatansvar för att eleverna når en angiven miniminivå. 
• Decentraliserat genomförandeansvar, dvs. hur man når fram till de angivna målen, är 

ett självständigt lokalt ansvar, givet läroplanens värdegrund. (Allard 1994, s.77) 
 
Imsen (1999) menar att läroplanen ger upplysningar om hur mycket ett ämne skall ha av 
skolans totala undervisningstid och vad som skall tas upp inom ämnet i de olika klasserna.  
 
Lpf 94 säger att skolan ska sträva mot att varje elev: 
 

• tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram, 
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• kan använda sina kunskaper som redskap för att 
• formulera och pröva antaganden och lösa problem 
• reflektera över erfarenheter 
• kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
• lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 
• tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas, 
• utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget 

lärande och 
• utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Lpf 94 

1994, s.4) 
 
Wikström (1997) menar att läraren måste träda in i en ny roll för att nå de mål som Lpf 94 
anvisar och huvuduppgiften måste då bli att inspirera och motivera eleverna till att söka 
kunskap aktivt. Detta för att eleverna skall kunna utveckla en insikt om samband i vår 
omvärld. 
 
1.5 Matematikdidaktik 
 
Emanuelsson, Johansson och Ryding (1991) menar att den nya lärarutbildningen för 
grundskolan har lett till att studierna i utbildningen i matematik har ökat enormt. Matematiken 
har till viss del även ändrat färdriktning och innehåller nu också matematikdidaktik.   
 
Grevholm (2001) tar upp vad matematikens didaktik är:  
 

• Ett vetenskapligt arbetsområde där man gör ett försök att känna igen, beskriva och 
begripa händelser och processer då det gäller undervisning och lärande inom 
matematik på alla nivåer.  

• Då det gäller ”förståelse” av dessa händelser och processer är det viktigaste syftet i 
arbetet att förklara orsakssamband och orsaksmekanismer.  

• När man arbetar med dessa uppgifter innehåller matematikens didaktik alla 
förhållanden som är av stor vikt för undervisning och lärande i matematik. Inom 
Matematikens didaktik använder man sig av uppslag, tillvägagångssätt och resultat 
från andra ämnesområden när som helst detta är relevant.  

• Matematikens didaktik rymmer olika slags aktiviteter, allt ifrån teoretisk eller 
erfarenhetsmässig grundforskning till tillämpad forskning och utvecklingsarbete till 
systematisk, reflekterande praxis. 

  
1.5.1 Matematikkunskaper 
 
I matematik som ämne kan man se stora skillnader i kunskap mellan elever menar Unenge 
m.fl. (1994) och detta för att ämnet är mycket sorterande. ”Matematikångest” uppkommer 
oftast på grund av denna utslagning. Matematiken är teoretiskt uppbyggd och användandet av 
symboler förekommer flitigt. Dessa symboler införs ganska ofta för tidigt enligt Unenge. Det 
talas ofta om en ”matematikkris” och denna beskrivs på olika sätt. Ett av skälen är att eleverna 
efter obligatorisk skolgång inte anses ha tillräckliga kunskaper inom ämnet matematik. Ett 
annat är att matematikintresset blir mindre och mindre för varje årskurs som eleven går. 
Ämnet matematik upplevs som spännande och roligt då eleverna börjar skolan, medan ämnet 
sjunker i popularitet mot slutet. I och med detta så har matematikintensiva utbildningar fått 
allt svårare att rekrytera folk. Denna ”matematikkris” har fått många matematiker och 
skolforskare att försöka få fram anledningarna till detta. De flesta är överens om att vissa 
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delar av skolmatematikens innehåll inte känns lockande för eleverna. I gymnasieskolans 
kursplan för matematik (skolverket 2003/04) kan man läsa att:  

Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin 
matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av 
matematikens skönhet och logik. (Skolverket 2003/04, s.1) 

 
Hedrén (2001) tar upp Skovmoses sätt att se på vad kunskap i matematik är. Kunskapen delas 
in i tre delkunskaper: 
 

• Matematisk kunskap. 
• Teknisk kunskap. 
• Reflekterande kunskap. 

 
Den matematiska kunskapen är när man försöker få förståelse för ett problem och lista ut 
vilket lösningssätt man skall använda sig utav tillexempel genom att använda ett eller flera av 
de fyra räknesätten. Den reflekterande kunskapen behövs då man redan har löst ett tal, bland 
annat för att kontrollera rimligheten i svaret. Den tekniska kunskapen används vid själva 
beräkningen. Det kan vara överslagsräkning, huvudräkning, miniräknare eller liknande. 
 
Kunskapsbegreppet brukar delas in i objektiv och subjektiv kunskap enligt Erkki Pehkonen 
(2001).  
 
Objektiv kunskap utgörs av den allmänt godtagna sammansättningen som ämnet innehåller 
och som är en sammanställning av alla matematikers forskningsarbete under mer än tvåtusen 
år. Denna matematiska struktur innehåller idag så mycket att ingen kan veta och innefatta allt. 
Vid studier i matematik kan vi alltså bara lära oss en del utav ämnesområdet och dessutom så 
lär vi oss på vårat eget speciella sätt.    
 

En utgångspunkt för den objektiva kunskapen är att alla de uppfattningar som utgör 
grund för den typen av kunskap är logiskt försvarbara och allmänt accepterade, i den 
meningen att alla andra fakta i erfarenhetsvärlden också stödjer dem. (Pehkonen 2001, 
s.233) 

 
Subjektiv kunskap baserar sig på ens egna insikter och erfarenheter, denna del är unik för 
varje person. En del av den subjektiva kunskapen uttrycks i språkliga satser, dessa kan, men 
behöver inte vara logiskt berättigade. 
 
1.5.2 Problemlösning 
 
Ahlberg (2001) säger att kunskapsområdet problemlösning är mycket viktigt för elevernas 
förståelse inom ämnet matematik. Hon menar att problemlösning är ett moment i all sorts 
matematisk verksamhet. Kursplanen i matematik säger att undervisningen i gymnasieskolan 
skall sträva efter att eleverna: 
 

Utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med 
matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa 
problemet, utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt 
redovisa sina tankegångar muntligt och skriftligt, utvecklar sin förmåga att med hjälp 
av matematik lösa problem på egen hand och i grupp bl.a. av betydelse för vald 
studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i förhållande till det 
ursprungliga problemet. (Skolverket 2003/04, s.1) 
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Björkqvist (2001) menar att det sätt som man framhåller problemlösning i läroplaner inom 
olika länder är ett bevis på att detta stycke i matematiken anses användbar med avseende på 
de allmänna målen för skolans undervisning. I skolan lär man för framtiden, och i framtiden 
är det tänkt att man med hjälp av skolkunskaperna skall kunna lösa problem inom många 
olika områden. Björkqvist menar att en matematisk uppgift som skall utföras är ett problem, 
med tilläggsvillkoret att det från början skall vara oklart vilka lösningsmetoder som kan 
användas av lösaren. Det handlar alltså om en individrelaterad definition. Alltså kan en 
uppgift som anses som ett problem av en person, inte vara det för en annan person. Wistedt 
och Johansson (1991) säger att man via problemlösning försöker nå olika syften. Man 
försöker utveckla elevens omvärldskunnande och samhällsorientering, öva deras 
språkkunskaper och allmänbildning. I och med detta finns en klar risk för att den matematiska 
delen hamnar i skymundan. Wistedt menar, med stöd från Piagets forskning att all ny 
inlärning på något sätt måste bygga på redan anskaffade kunskaper. Om en elev får lära sig att 
använda matematik får eleven bättre möjligheter att använda sitt praktiska förnuft och 
utveckla kunskaper som är användbara. Wistedt och Johansson tar upp Ericsson som ger 
några exempel på vart man kan förlägga barnens räknearbete, hon säger också att läraren bör 
lägga stor vikt vid att tillgodose både flickors och pojkars speciella intressen i alla 
ålderstadier. Några exempel: 
 
• Man kan utföra räknelekar i klassrummet eller ute på lekplatsen.  
• Man kan träna på diverse "inköp" till familjen. 
• Räknelekar vid barnbjudningar. 
• Olika problem då det gäller ankomst- och avgångstider med buss eller tåg.  
• Träna på romerska siffror via sport och idrott. 
• Betala räkningar, räkna ut vinster och förluster, träna på att fylla i olika blanketter.  
• Besparningar i banken, penningplaceringar och försäkringar.  
 
Ericsson säger också att en enkel ritning vid matematiska problem många gånger kan vara till 
stor hjälp, den kan få en elev att förstå begrepp och storleksföreställningar.  
 
Ulin (1991) menar att matematiken alltmer handlar om problemlösning. Eleverna måste få tid 
och ro till att klara uppgifterna på egen hand. Lärarens intresse för problemlösning inom 
matematiken påverkar utvecklingen av elevernas kompetens och självförtroende. Det finns 
många ingredienser som gör en elev till en bra problemlösare menar Ulin, men givetvis är 
begåvning en grundsten, men långt ifrån den enda. Alla behöver övning och eleverna bör 
utveckla sin förmåga att analysera, sin kreativitet, sitt tålamod, sitt självförtroende, sin 
förmåga till logiskt tänkande och förmågan att tillämpa sina kunskaper. Ulin menar att man 
måste lösa upp det beroende av formler och regler som så många år dominerat matematiken 
och istället få skolmatematiken att innehålla en väl balanserad del av vardagsmatematik och 
ren matematik. Han menar också att då eleverna börjar närma sig puberteten får de ett behov 
av att veta vad de kan använda matematiken till, vad ämnet ger för nytta. Eleverna ser lätt 
nyttan med att läsa engelska, men hur överför man detta till matematiken? Här kommer några 
exempel som Ulin tar upp: 
 
• Du skall möta mamma klockan 12 vid flygplatsen. Då säger en högtalarröst att 

flygplanet blir ungefär en timme försenad, när skall man återkomma till flygplatsen?    
 
Ulin menar att om vi kan engagera oss kring tal och figurer så ökar lusten att lösa problem. 
Eleverna bör få träning i att visa sina tankegångar. Detta genom att de får förklara hur de tänkt 
då de löst en uppgift, både muntligt och skriftligt. Enligt Dahlgren (1991) består 
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problemlösning av flera moment. Det första är att förstå, det andra är att planera, det tredje är 
att genomföra och det sista är att värdera. Du måste förstå det du gör, planera hur du skall gå 
tillväga, veta vilka strategier som behövs för att genomföra lösningen och värdera resultatet. 
Det är, som i all undervisning, viktigt att hitta elevens utgångsläge. Genom bra formulerade 
frågor skall man kunna avslöja elevernas föreställningar. Frågorna skall vara samma för hela 
gruppen och handla om en för gruppen lämplig situation. Arbetsmodellen ser ut så här: 
 
• Att samtala med eleven om någon elevnära situation. 
• Locka eleverna att närma sig begreppet via frågeställningar och undersökningar kring 

begreppet. 
• Individuellt svar från varje elev med hjälp av penna och papper på "spetsiga" frågor 

som är riktade mot begreppet. 
• Kategorier av föreställningsmodeller tas fram av läraren som tolkat elevsvaren. 
• Utifrån de diskuterade föreställningsmodellerna arbetar eleverna vidare med nya 

utvecklande frågeställningar och problemställningar. 
 
Björkqvist (2001) tar upp Lesters översikt över läraraktiviteter vid problemlösning. Han 
lägger tonvikten på lektionssamtal både före och efter en lektion där eleverna enskilt arbetat 
med problemlösning. Samtalet är viktigt för att man gemensamt skall kunna utforma 
problemformuleringar, för ökad förståelse, för att lära sig att känna igen vissa uppgiftstyper, 
för att man skall komma ihåg vad man arbetat med och göra det till ett redskap vid senare 
problemlösning. För att en elev skall ha mod att visa sin lösning i klassrummet så är 
klassrumsklimatet väldigt viktigt enligt Dahlgren (1991). Eleverna vågar visa sina 
föreställningar om man gemensamt har diskuterat fördelar och nackdelar utan att påpeka vad 
som är rätt eller fel. En lärare skall vara beredd på att även försvara ett svar som är felaktigt 
för att få eleven att våga tala om hur den tänker. Vid uträkningar i problemlösningsprocessen 
skall man uppmuntra kreativa lösningar. Om man diskuterar olika lösningsmodeller och 
strategier börjar eleven tro på sina egna möjligheter. 
 
Dahlgren redogör för sina delmål i problemlösningsprocessen såhär. Första delen var att förstå 
och det innebär alltså att man skall: förstå situationen/problemet, formulera ett problem, förstå 
förutsättningarna, söka den fakta som behövs, formulera hypotes och förstå att problem kan 
sakna lösning. Den andra delen var att planera, detta innefattar att formulera delfrågor, samla 
in mera fakta, välja strategi och bestämma vem som skall tolka lösningen. Den tredje delen 
var genomförandet, vilket innebär att man skall våga göra egna antaganden, använda sin 
strategi, våga och bokföra. Sista delen var att värdera, då skall man värdera resultatet, granska 
lösningen, tolka och granska lösningar, värdera antaganden och metoder samt se på 
generaliserbarhet/begränsningar. Om man arbetar med alla dessa delmål så bör man få en 
positiv utveckling för problemlösningsförmågan.  
 
Enligt Ahlberg (1991) så löser vi ofta vardagsproblem tillsammans med andra, medan det i 
undervisningen inte förekommer att man löser problem med andra så ofta. Färdigheter som i 
regel inte används i undervisningen utvecklas hos eleverna då de arbetar i mindre grupper. 
Eleverna bär själva ansvaret då de arbetar i grupp, de ska vara överens om vem som skall tala 
och hur. Alla gruppens medlemmar skall delta i diskussionerna och det är gruppens arbete att 
bedöma rimligheten i förslagen. En elev som konfronterar sin problemlösningsmetod med 
vännernas, förbättrar på så sätt sitt matematiska tänkande och tränar upp sin skicklighet i att 
kombinera olika lösningsstrategier. Det finns olika sätt att variera elevernas samarbete på. 
Vilken typ av gemensamt arbete och vilka instruktioner eleverna skall få avgörs av uppgiftens 
storlek och stoff. Ahlberg ger några exempel på hur man kan genomföra grupparbeten: 
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• En elev får i uppgift av läraren att hjälpa en annan elev med ett svårt matematiskt 

problem. Rätt utförd kan denna övning ha stor betydelse för motivationen, men det 
kan också leda till att den mer ”sakkunniga” eleven talar om svaret för sin kamrat utan 
något längre meningsutbyte.  

• Eleverna får arbeta tillsammans två och två med ett problem som läraren givit dem.  
• Gruppens medlemmar får en uppgift som till en början skall lösas individuellt, när alla 

har försökt lösa problemet skall de försöka förklara sin lösningsmetod för de andra 
eleverna. Sen skall gruppmedlemmarna välja den lösning de tycker är bäst och 
presentera för övriga klasskamrater. 

• Eleverna samarbetar i gruppen för att hitta en lösning.  
• Vid större temaarbeten delas ansvarigheten upp mellan gruppmedlemmarna, varje 

medlem fördjupar sig i en begränsad del. Detta sätt leder ganska ofta till att eleverna 
får spetskunskaper, men har en mindre förståelse för hela temaområdet.  

 
1.6 Undervisning och inlärning 
 
Enligt Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) nämner inlärningsforskare ibland en 
frustrerande fras för lärare, nämligen att en människa inte kan lära en annan människa 
någonting! Med detta menar de att för att en människa ska lära sig måste det till en situation 
som är motiverande och stimulerande. Matematikinlärning är enligt beprövad forskning mest 
lyckosam då eleverna kan vara i kontakt med matematiken i innebördsrika och relevanta 
situationer, detta genom ett letande efter lösningar på problem, nya insikter och förståelse.  
 
Glasser (1996) menar att även om en elev tar sig tid att arbeta är undervisning en svår uppgift. 
Det är en omöjlig uppgift om eleven inte arbetar alls. Lärare som arbetar hårt kommer 
dagligen att se alltfler elever som inte anstränger sig för att lära. Vi, liksom andra varelser, gör 
bara saker som vi tycker är mest tillfredställande för oss. För att få elever att lära sig så måste 
vi bygga upp skolor där både elever och lärare anser att det lönar sig att arbeta hårdare. Att 
eleverna väljer att inte arbeta på dina lektioner beror på att lektionerna inte fyller deras behov. 
Elevens beteende är beroende av vad som händer på insidan av eleven enligt Glasser. Han 
menar också att bara för att en elev arbetar kan vi inte anta att undervisningen är bra, men om 
eleven inte arbetar kan man konstatera att det skolan erbjuder är mindre tillfredställande än de 
andra aktiviteterna eleven håller på med för tillfället. Glasser menar att livet blir tungt och 
trist av lite nöje och mycket arbete. För en ”störande” elev krävs det mindre energi för att 
fortsätta störa än att börja lära sig läsa. Vi människor föds med ett enda beteende som vi 
använder oss av för att styra omvärlden med och det är förmågan till vrede. Det finns inget 
jobbigare för ett barn med behov av makt än att höra ständiga hot om att bli underkänd eller 
att misslyckas, detta av en lärare som har total makt att underkänna. Det finns även duktiga 
elever som tycker att skolan är tråkig, detta tror Glasser beror på att de ser skolan som ytlig. 
 
Dahlgren m.fl. (1991) tar upp en teori som har en del att säga om inlärning och undervisning, 
teorin kallas verksamhetsteorin. Teorin menar att vårat handlande har tre olika nivåer. Dessa 
nivåer är beroende av varandra uppifrån och ned. Verksamhet är den högsta och avgör stoffet 
i nästa handling, vilket i sin tur avgör valet av operationer. Med verksamheten menas 
exempelvis att gå i skolan eller att man är tillsammans med sina kompisar. Handlingen är det 
register av målinriktade skeenden som svarar mot verklighetens krav tillexempel att lösa en 
uppgift. Operationerna är ett system av vidare avgränsade tankar och beteenden som är 
viktiga för att verkliggöra handlingarna t ex att multiplicera eller dividera. Verksamhetsteorin 
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menar att man måste få eleverna att reflektera över vilken typ av frågor man vill ha svar på 
via matematiken.  
Enligt Gjone (2001) Finns det stora skillnader i dagens situation i klassrummet jämfört med 
för ca 50 år sedan. Skillnaden ligger ofta i miljön i klassen såsom att undervisningen är mer 
ledig, och att elever samarbetar mera i grupp. Det finns även skillnader i 
undervisningsinnehållet. Elevernas böcker är annorlunda utformade och de har ofta hjälp utav 
miniräknare och datorer. Men Gjone påpekar också att det även finns likheter. Här tar han 
bland annat upp klassundervisningen som genomförs av en lärare i ett klassrum samt en stor 
del material. 
 
Ahlberg (2001) menar att elevers matematiska ”svårigheter” inte alltid beror på ämnet 
matematik. Istället beror det på hur problemen läggs fram från en pedagogisk synvinkel. Om 
man någon gång använder sig av metoder som anses okontroversiella kan dessa elever med 
”matematiksvårigheter” överraska med bra, fyndiga och goda lösningar. Det ingår i 
matematiken att kunna dess formlära och system av termer. Man skall på ett korrekt sätt 
kunna skriva och läsa det matematiska språket. Ahlberg säger att ett problems utformning kan 
bidra till svårigheter för vissa elever. Faktorer som inverkar på ett problems svårighetsgrad är: 
 

• Antalet ord och meningar i problemet, 
• Ordens svårighetsgrad, 
• Grammatikalisk komplexitet, 
• Antalet påståenden i problemformuleringen, 
• Problemets struktur – exempelvis är öppna utsagor svårare än problem där termerna är 

kända, 
• Tillgången till material – klossar, räknestavar, pengar etc. underlättar vid 

problemlösning. (Ahlberg 2001, s.41) 
 
Enligt Unenge m.fl. (1994) så visar studier att elever inte alltid läser texterna i läsetal så noga. 
Ett exempel på en uppgift där det brukar hända är: en häst springer 30 km/h. Hur långt hinner 
hästen på 6 timmar? Många elever löser denna uppgift med division eftersom att siffrorna 
inbjuder till det, hade det istället stått 31 km/h och 6 timmar hade fler använt multiplikation. 
Detta eftersom att 31/6 inte går jämnt upp. Eleverna koncentrerar sig alltså mest på de tal som 
ingår. Eleverna kan även lägga in egna tolkningar i ord, exempelvis om det står ”are” 
någonstans så drar eleverna minus eftersom att de minns att i texterna brukar det stå: eva 
hoppade 12 cm Kortare än Lena. På samma sätt får ordet tillsammans eleverna att tänka på 
addition. Vi människor har ett långtidsminne och ett korttidsminne, långtidsminnet använder 
vi då vi ska lösa tal som 7 х 8 = 56, medan man måste använda korttidsminnet för att kunna 
lösa 7 х 84 = 588. Vid denna uträkning används även långtidsminnet för att göra det lättare. 
Enligt forskare kan det lagras 5 till 9 bitar samtidigt i korttidsminnet. Eftersom korttidsminnet 
endast klarar av en sån liten mängd data så kan det lätt bli överbelastning. Ett exempel på 
överbelastning är då elever skall räkna ut 401 – 397 i huvudet, svaret blir då ofta 196, vilket 
enligt Unenge beror på överbelastning. Det brukar bli enklare för eleverna att lösa 
beräkningen om man talar om kronor, då detta är relaterat till deras vardag. Det finns många 
skillnader inom den ”korrekta matematiken” och verkligheten. Inom skolmatematiken kan 
man få i uppgift att avrunda 2,45 m. till hela meter, vilket givetvis går bra. Men om man 
försöker koppla till verkligheten så kan det gå värre. Unenge tar upp ett exempel som 
representerar detta bra. Om man tänker köpa taklist, som kanske endast säljs i meter, blir inte 
den ”korrekta matematiska” avrundningen särskilt lyckad. Detta kan vara en början på en 
annan syn på vad kunskap inom matematik är.  
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Pehkonen (2001) säger att flera matematiska forskare framhållit att en lyckosam inlärning av 
matematik beror på elevens uppfattningar. Dessa punkter ger en förklaring till detta: 
 

• Uppfattningar kan vara ett hinder för effektiv inlärning av matematik eftersom att de 
utövar ett viktigt inflytande över hur barn brukar och lär sig matematik. 

• Elever med en negativ inställning till matematik fäster ofta större vikt vid minne än 
förståelse under inlärningen. Dessa elever blir lätt passiva elever med negativa 
uppfattningar. 

 
Pehkonen (2001) tar upp Martha Frank som gjort en schematisk bild om de olika faktorer 
som påverkar elevers problemlösningsbeteende. Bilden ser ni nedan.  

 
Figur 2. Faktorer som påverkar elevernas beteende i matematiska situationer. (Pehkonen 2001, s. 239) 
 
De flesta av dessa faktorer arbetar via elevens syn på matematiken och därför är detta schema 
ordnat med en tonvikt på den kontrollerade funktion som en viss elevs syn på matematik 
innebär. 
 
Pehkonen menar att elevens tankar och handlingar som gäller matematik påverkas av den 
egna matematiska uppfattningen. Tidigare upplevelser av matematik får full verkan, på en 
omedveten nivå, då det gäller elevens uppfattningar. Uppfattningarna kommer att vara en 
viktig påverkansfaktor då eleven använder sina matematiska kunskaper. 
Matematikstuderandes motivation och behov är inte alltid sammankopplade med deras 
uppfattningar om matematik. Pehkonen tar upp Underhills nät av uppfattningar. Elevers 
vänner, släktingar och föräldrar med flera har sina uppfattningar angående matematik, hur 
man lär sig ämnet och hur man undervisar i ämnet. Elevens syn på matematiken påverkas 
utav dessa uppfattningar i större eller mindre grad. Figur 3 på nästa sida illustrerar Underhills 
nät av uppfattningar. 
 

Samhälleliga myter om matematik. 
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Figur 3. I elevernas omgivning finns det många personer som har uppfattningar om matematik och som 
påverkar eleverna. (Pehkonen 2001, s.240) 
 
En elevs uppfattningar är svåra att förändra och för att lyckas krävs det att eleven själv är 
delaktig i processen enligt Pehkonen. Man kan inte tvinga någon till att ändra sina 
uppfattningar. Ett elementärt krav för att en förändring ska kunna ske är någon slags störning, 
motsägelse eller brist. Med detta menas att individen uppfattar sig själv på ett sätt som 
betyder att någonting inte är korrekt i hans eller hennes uppfattningssystem.  
 
1.6.1 Lärarens roll i undervisningen 
 
Då det gäller undervisningens utformande bär läraren ansvaret menar Ahlberg (2001). 
Undervisningen skall utformas så att eleverna förstår mening och sammanhang samt får 
möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet. I läroplanen för gymnasiet (Lpf 94 1994) 
kan man läsa att läraren tillsammans med eleverna ska utvärdera undervisningen och låta dem 
prova olika arbetsformer och arbetssätt.  
 
Enligt Nämnaren (1995) kan elevernas resultat och arbetsinsatser hela tiden uppmärksammas 
genom kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar, detta ger eleverna ett viktigt stöd. 
 
Lpf 94 (1994) tar upp vilka riktlinjer läraren skall följa vid arbetet i skolan: 
 

• klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera 
konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet, 

• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 
uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa, 

• klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med 
eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen, 

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 
att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och 

• visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt 
förhållningssätt. (Lpf 94 1994, s.6 - 7) 
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Kroksmark (1997) nämner att en lärare är tvungen att vara skickligare än alla andra på att 
undervisa och med detta menas då att läraren ska ha kvalifikationer att generera villkor för de 
bästa möjliga inlärningssituationerna. 
 
1.6.2 Vad kännetecknar en bra lärare? 
 
Enligt Hesslefors (2000) bekostade Trygghetsfonden 1998 ett projekt som kallades 
reflekterande lärare. I studien sökte de svar på frågan: Vad är en bra lärare? Alla 
intervjupersoner, som sammanlagt var 85 stycken, tangerade på något sätt att en bra lärare är 
positiv, engagerad, glad, humoristisk och intresserad. Det talades även om lärare som varit 
lugna och snälla. Delar av undersökningsgruppen tyckte att läraren bör vara engagerad i 
kunskapsbildning samt aktivera eleverna. 
 
Många av de intervjuade talade om lärarens betydelse för deras självkänsla. Läraren gjorde så 
att eleverna fick känna sig duktiga inför exempelvis klassen, vilket medförde att eleverna 
utvecklades och kände sig stärkta. Läraren skall vara kamrat, men ändå hålla en viss distans, 
det inger förtroende. Läraren skall vara rättvis, vilket kan innebära att man antingen behandlar 
alla likadant, eller behandlar alla efter var och ens behov. Enligt undersökningen skall läraren 
också kunna sätta gränser. De elever som deltog i undersökningen påpekade att det inte bara 
var viktigt för läraren att kunna sitt ämne väl, utan också att kunna förmedla det så att alla 
förstår säger Hesslefors (2000) 
 
Imsen (1999) anger i korta drag vissa kännetecken på en duktig lärare: 
 

• Utveckling och nyskapelse skall intressera läraren samt nya grepp. Arbetsmetoder där 
eleverna måste samarbeta påverkar särskilt positivt. 

• Läraren ställer höga förväntningar på eleverna, inriktar sig på att eleverna ska lära, 
förklara för eleverna vad de ska lära sig samt planera inlärningen. 

• Läraren skall informera sig om elevernas framsteg, vara aktiv vid planering och ge 
dem undervisning under processen gång. 

• För att undervisningen skall bli meningsfull för eleverna bör läraren kunna tänka 
igenom och reflektera kring sin undervisning. Detta är ett villkor för att läraren skall 
kunna samordna, harmonisera och vidareutveckla sin verksamhet. 

 
1.6.3 Planering 
 
Enligt Imsen (1999) är planering en stor och viktig del i lärarens arbete, många lärare 
tillbringar extratimmar hemma vid sitt skrivbord kvällstid, väl medvetna om att 
genomarbetade planer bidrar till att morgondagens lektion blir bra. Läraren har många olika 
fenomen at ta hänsyn till då de planerar sin undervisning bl.a. lärostoff, innehåll, arbetssätt, 
bedömning, läromedel och elevernas individuella förutsättningar. Vilka arbetsformer som 
väljs har samband med undervisningens mål och innehåll. Här måste läraren även ta hänsyn 
till vilka elever undervisningen planeras för, vad de har för ålder, hur de brukar arbeta annars 
och deras begåvning.  
 
Lpf 94 (1994) säger att läraren skall: ”Utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande” (Lpf 94 1994, s.6) 
 
Steinberg (1994) menar att bra planering är halva arbetet, men detta innebär inte att läraren 
strängt måste följa sin egen planering. Bra planering innebär att man innefattat flera 
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scenarion, som att det skulle komma fler eller färre deltagare. Flexibilitet är en viktig 
egenskap hos en lärare. 
 
Imsen (1999) nämner en modell, som har namnet didaktiskt relationstänkande, den tar upp 
sambanden mellan olika faktorer i undervisningen och formulerades utav Bjarne Bjørndal och 
Sigmund Lieberg 1978 i boken Nya veier till didaktikken. Modellen (figur 3) visar på att det 
finns tydliga samband mellan mål, ämnesinnehåll, inlärningsaktiviteter, utvärdering och 
didaktiska förutsättningar i undervisningen. Med didaktiska förutsättningar menar man 
skolans materiella villkor, Elevernas förutsättningar och lärarens förutsättningar. Modellens 
poäng är att är att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan dessa delar, utan att 
man kan säga vad som är verkan respektive orsak. Dessa samband måste lärarna ta hänsyn till 
då de planerar, genomför och utvärderar sitt arbete.  
 

 
 
Figur 4. Didaktiskt relationstänkande (Imsen 1999, s.39) 
 
Att planera undervisning innebär en del svåra val och beslut för läraren enligt Arfwedson 
(1998). Läraren kan välja att samarbeta med eleverna, men samarbetets huvudansvar vilar 
dock hos läraren. Detta kompliceras oftast utav att planeringen måste genomföras med 
eleverna i en förhandlingssituation. I Lpf 94 (1994) kan vi läsa att läraren ska: ”planera 
undervisningen tillsammans med eleverna” (Lpf 94 1994, s.7) 
 
1.7 Kunskap 
 
En av skolans viktigaste uppgifter är enligt läroplan Lpf 94 (1994) att ”…förmedla kunskaper 
och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper” (s. 2) 
I skollagen kan man läsa: ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, 
i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar” (skollag 1985:1100 2 §). Bildning och kunskap 
(Skolverket 1994) som ligger till grund för skolans läroplaner är ett särtryck ur 
läroplanskomitténs betänkande, och i denna har författarna förtydligat vad skollagens andra 
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paragraf egentligen innebär. De menar att elevens harmoniska utveckling handlar om 
utvecklingen av elevens olika anlag, och att de intellektuella, praktiska, fysiska och 
konstnärliga anlagen ”…måste få utvecklas allsidigt” (s.27). De menar vidare att i den 
svenska skoldebatten har det länge förutsatts att det finns en motsättning mellan skolans 
uppgift att fostra och personlighetsutveckla elever, och att förmedla kunskaper. Men att en 
elev ges möjlighet att utvecklas allsidigt, handlar just om att denna ges möjlighet att tillgodose 
sig kunskaper av olika slag. 
 
1.7.1 Kunskapssyn 
 
Hedin (1997) skriver att man kan se på kunskap på två olika sätt. Det första sättet hör hemma 
i den traditionella synen på utbildning, och där ser man kunskap som ”…lösa delar, en 
samling fakta eller färdiga produkter”(s.13). Som elev ska man då samla på sig så mycket 
fakta som möjligt för att öka sin kunskap om olika saker, fenomen och företeelser. Om man 
ser på kunskap som lösa delar blir lärarens uppgift att så effektivt som möjligt överföra denna 
till eleverna, och sedan kontrollera om de tillägnat sig denna. Anna Hedin menar vidare att 
denna överföring sker lämpligast genom att läraren talar om hur saker och ting förhåller sig, 
det vill säga gammaldags katederundervisning. Om det skulle vara så att eleverna inte 
tillägnat sig tillräckligt med ny kunskap (enligt läraren) så sägs förklaringen ligga i någon 
eller några av följande punkter: 
 

• Läraren har inte funnit ett nog effektivt sätt att överföra kunskap på. 
• De studerande har inte läst på tillräckligt. 
• De studerande har inte varit tillräckligt uppmärksamma på lektionerna. 
• De studerande saknar intellektuella förutsättningar. 

 
Denna syn på kunskap har fått benämningen atomistisk, kvantitativ eller ytinriktad 
kunskapssyn. Och sättet som läraren använder för att lära ut brukar omtalas som en 
förmedlingspedagogik. Elevens roll i denna syn på kunskap blir således att inta en passiv roll 
där denna ska lyssna och komma ihåg, och det primära för eleven blir att kunna återge det 
som läraren lär ut, det vill säga vad någon annan tänkt. Enligt Stensmo (1994) har den 
amerikanske pedagogen Philip Jackson i sina studier av undervisningens praktik kunnat 
identifiera två olika undervisningstraditioner som baseras på olika kunskapssyner 
(epistemologier). Jacksons motsvarighet till förmedlingspedagogiken kallar han ”mimesisk”, 
och den undervisningstraditionen antar att kunskap är något som ska efterlikna verkligheten. 
Och precis som i den atomistiska kunskapssynen innebär detta att elevens uppgift blir att 
kunna återge och efterlikna lärarens kunskap. 
 
I det andra synsättet som ofta benämns som det holistiska, kvalitativa eller konstruktivistiska 
synsättet ser man däremot kunskap som ”… meningsbärande helheter” (Hedin1997 s.15). 
Dessa helheter ska sammanfogas med det som man redan vet, och den ”nya” kunskapen leder 
då till att den studerande får ett sätt att tänka och förstå på som är kvalitativt annorlunda. 
Enligt Stensmo (1994) kallar Philip Jackson sin motsvarighet för den ”transformativa” 
traditionen, och den ser kunskap som en personligt formad förändring av uppfattningen om 
verkligheten. Det betyder att varje individ tolkar och uppfattar sin omgivning på ett personligt 
sätt som grundar sig på tidigare erfarenheter. Hedin (1997) menar att, för att kunna förstå och 
förklara sin omvärld har varje individ utvecklat en tankestruktur, och det är till just denna som 
de nya kunskaperna ska passas in. Kunskap är alltså enligt det här synsättet något som 
konstruerar eller utvecklar en verklighetsbild hos varje individ, och för att detta ska kunna ske 
måste individen ges möjlighet att förstå och vara ”inne” i det nya. Individen måste också ges 
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möjlighet att själv få testa och värdera sina nya kunskaper gentemot de gamla uppfattningarna 
och verkligheten.  
 
Till skillnad från den atomistiska kunskapssynen där lärarens uppgift i stort var att överföra 
kunskap i form av fakta till eleverna blir nu uppgiften för läraren att skapa förutsättningar för 
att den studerande själv lär in. Hedin menar att läraren och den studerande ansvarar 
gemensamt för att ordna en inlärningssituation så att ett lärande sker. Hedin säger att 
utbildning blir på det här sättet en aktiv process där det ställs stora krav på att samspelet 
mellan lärare och elev fungerar väl. Om den studerande inte lär sig tillräckligt så sägs 
problemet ligga i att samspelet mellan ämnets karaktär och uppläggningen av 
lärandesituationen inte fungerar.  
 
1.7.2 Teoretisk och praktisk kunskap 
 
Enligt Hedin brukar man ofta diskutera om hur förhållandet mellan teoretisk och praktisk 
kunskap ser ut, men även om en viss distinktion görs så ska man inte se teoretisk och praktisk 
kunskap som helt väsenskilda kunskapsformer. Författarna betonar att praktiker ofta ställer 
sig tveksamma och kritiska till teoretiska resonemang därför att de är alltför abstrakta, och då 
enligt dem oanvändbara. Men även i en praktikers vardagliga handlanden förekommer ofta 
teoretiska moment, och då som tolkande och analyserande inslag. Detsamma gäller även för 
teoretiska moment, även de innehåller praktiska inslag.  
Hedin säger att den teoretiska kunskapen försöker vara mer allmän, reflekterande och kritisk, 
medan den praktiska vardagskunskapen är mer direkt, situationsbunden, spontan och okritisk. 
 
1.7.3 Tyst kunskap 
 
Hedin säger även att det finns en typ av kunskap som brukar benämnas som tyst kunskap. 
Hon säger vidare att det har uppstått diskussioner kring om tyst kunskap ska ses som ”absolut 
tyst”, det vill säga omöjlig att förmedla och förklara genom att prata om den, eller om ”…det 
är möjligt att uttrycka och kommunicera det som tidigare varit tyst”(s.17) 
Stensmo (1994) säger att då man talar om yrkeskunskapens natur, brukar man benämna den 
praktikgrundade kunskapen som förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap. I Bildning och 
kunskap (1994) menar man den tysta kunskapen är personlig och knuten till speciella 
kontexter, alltså användbar i vissa speciella sammanhang och situationer, de menar vidare att 
den tysta kunskapen inte kan tillägnas genom att läsa böcker, man måste ha varit ”med” i den 
situation där kunskapen utvecklades, alltså i den praktiska verkliga situationen. Sånt vi ser och 
saker vi gör har vi enligt Gustavsson (2002) ofta inte ord för, och som individ kan man veta 
mycket utan att kunna sätta ord på det.  
 
1.7.4 De fyra F:en 
 
I Bildning och kunskap (Skolverket 1994) talar man om fyra olika kunskapsformer som har 
separerats fram för att påvisa mångfalden av hur kunskap kommer till uttryck. I 1994 års 
läroplan (Lpf 94 1994) nämner man dessa fyra kunskapsformer under rubriken ”kunskaper 
och lärande”. Dessa fyra är: 
 

• Fakta 
• Förståelse  
• Färdighet 
• Förtrogenhet 
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Varje enskild kunskapsform verkar inte för sig själv i olika situationer. Istället samspelar de 
olika formerna av kunskap med varandra och är förutsättningar för varandras existens. 
Bildning och kunskap beskriver de olika kunskapsformerna på följande sätt. 
 
När man vet att något är på ett eller annat sätt sägs man ha faktakunskaper. Man kan veta mer 
eller mindre om en sak eller ett fenomen, och man kan komma ihåg det ett tag, och sedan 
glömma bort det. Man kan exempelvis veta att köksbordet har fyra ben, och att det är gjort av 
trä. Man vet att snön som faller ner är vit. Denna typ av kunskap kan ses som information om 
olika saker, och man säger att faktakunskapen har en kvantitativ karaktär. Man gör ingen 
skillnad i om kunskapen är djup eller ytlig, inte heller på om man kan se och tolka ett 
fenomen på olika sätt.  
 
När man talar om förståelsekunskap menar man kunskap som har ett större djup. Man förstår 
varför det är som det är, kunskapen är kvalitativ. Fakta och förståelse är starkt kopplade till 
varandra, och för att exempelvis kunna se att bordet är gjort av trä måste vi först förstå vad ett 
bord är, och detta för att kunna känna igen det när vi ser det. För att kunna ”se” fakta i ett 
problem måste vi först förstå problemet, och det är därför fakta inte får ses som en 
förutsättning för förståelse. När man vet hur något ska göras och man kan utföra det sägs man 
ha färdighetskunskap. Skillnaden mellan förståelsekunskap och färdighetskunskap är alltså att 
förståelsekunskapen är en teoretisk kunskapsform, och färdighetskunskapen är en praktisk 
kunskapsform. Färdigheter behöver inte ha någon koppling till förståelse. 
Kunskapens ”synliga” delar är alltså fakta (som man kan rabbla upp), förståelse (som man kan 
förklara) och färdighet (som man praktiskt kan visa). Den ”osynliga” delen av kunskap är 
förtrogenhetskunskapen. Denna kunskapsform är ofta förbunden med sinnliga upplevelser, 
såsom att vi ser, känner, hör och luktar. Man kan också ibland ”veta” att något är på gång, vi 
bedömer utifrån det vi ser, hör, känner eller luktar att något kommer att hända. 
 
1.8 Konstruktivismen 
 
Eftersom det i dagens läroplaner syns tydliga spår av det konstruktivistiska tänkandet 
(Skolverket 1994) har vi valt att presentera delar av två olika utvecklingsteorier. Den första är 
en teori som arbetades fram av den schweiziske epistemologen Jean Piaget, och den andra är 
en teori som den ryske teoretikern Lev Semenovich Vygotskij utvecklade.  
För att beskriva dessa två teorier har vi tagit del av Imsen (2000). 
 
1.8.1 Kognitiv konstruktivism – Jean Piaget 
 
Jean Piaget (1896-1980) var enligt Imsen en av de mest omtalade och inflytelserika 
epistemologerna (kunskapsteoretikerna) under 1900-talet, och han hade som mål med sin 
forskning att ta reda på hur kunskapens struktur såg ut. Piaget menade att, för att kunna se och 
förstå hur kunskap är uppbyggt, det vill säga kunskapens struktur, så måste man veta hur den 
konstrueras. Och för att få svar på frågan valde han att studera två olika företeelser. Han 
studerade hur kunskapen utvecklats genom tiderna, alltså vetenskapens historia, och hur 
barnet strävar för att nå bättre metoder för förståelse.  
 
Enligt Imsen har Piagets teori om hur vi utvecklar kunskap tre huvudbegrepp, och dessa är: 
 

1. Den inre representationen: Schema 
2. Inlärningsprocessen: Assimilation och Ackommodation 
3. Drivkraften i processen: Jämviktsprincipen 
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Enligt Imsen konstaterade Piaget att allt vi lär oss om vår yttre värld, lär vi oss genom att 
handla och utforska. Piaget konstaterade vidare att en del av det vi lär oss ”sitter” kvar på det 
inre mentala planet och utgör ett aktivt handlingsmönster. Allt vi gör och sättet vi gör det på 
beror alltså av tidigare lärdomar och erfarenheter, vi handlar utifrån ett handlingsmönster. 
Piaget kallade dessa handlingsmönster för scheman. 
 
Piaget gjorde också skillnad mellan två typer av scheman, nämligen sensori - motoriska 
scheman och kognitiva scheman. De första, alltså de sensori - motoriska schemana utgörs av 
några få medfödda scheman, och dessa ger bland annat upphov till sugreflex och gripreflex 
hos ett nyfött barn. Alla dessa reflexer ”aktiveras” av att barnet uppfattar yttre föremål eller 
en person, barnet ser, känner eller hör och reagerar direkt (motoriskt) med hjälp av schemat. 
Barnet handlar utan att tänka, alltså reflexmässigt. Den andra typen av scheman, alltså de 
kognitiva schemana kännetecknas av att individen tänker först och handlar sedan. I dessa 
scheman finns kunskaper som kan ”plockas” fram då de behövs. Kunskaperna är inte 
kopplade till speciella tillfällen eller situationer. De kognitiva schemana är grunden för 
individens tänkande. 
 
Kognitiv struktur var ett begrepp som Piaget använde och i en sådan struktur har flera 
kognitiva scheman ”vuxit” samman till en större gruppering av scheman. Anledningen till att 
sådana strukturer bildas är att schemana innehåller likheter och hör därför ihop på ett eller 
annat sätt. Piaget menade att det är dessa ”sammanslagningar” av kognitiva scheman som ger 
upphov till högre nivåer i tänkandet.  
 
Alla individer anpassar sina mentala strukturer (sina kunskaper och föreställningar) genom 
att vi värderar och försöker förklara alla yttre händelser som vi registrerar. Piaget menade 
vidare att uppfattningar som redan finns inom oss, och som inte längre verkar hållbara 
omvärderas hela tiden. Slutsatsen som Piaget drog av detta var att alla individer anpassar sig 
till sin omgivande miljö, och han gav denna process namnet adaptionsprocessen. 
 
Piaget kallade den första delprocessen i ”anpassningen” för Assimilation, vilken kan 
beskrivas genom att barnet förklarar nya fenomen genom anpassning till redan befintliga 
kognitiva scheman. Med andra ord, barnet förklarar det ”nya” med hjälp av kunskaper som 
denna redan har. Den andra delprocessen i ”anpassningen” kallade Piaget för 
Ackommodation, och han menade att den trädde i kraft den dagen då barnet inte fann sin 
förklaring till ett fenomen helt tillfredsställande. För att kunna ta in nya erfarenheter genom 
omgivningen så måste de kognitiva strukturerna rättas till och förändras, och det är just det 
som ackommodation betyder. Att ett barn utvecklas och tillgodoser sig nya kunskaper är en 
direkt följd av ackommodationsprocessen. 
 
Att ett barn ackommoderar är en spontan reaktion som uppstår vid en viss ålder och en viss 
biologisk mognad, och om denna process inte sker så blir ny inlärning inte möjlig enligt 
Piaget. Om barnet endast skulle assimilera, så skulle allting bli en fastlåst, partisk tolkning av 
nya händelser och fenomen. Drivkraften i ackommodationsprocessen är alltså att det uppstår 
en obalans mellan den förklaring barnet har till en händelse, och den information eller 
förståelse barnet har i övrigt. Barnet känner eller förstår att förklaringen han/hon ”ger sig 
själv” omöjligt kan stämma, och försöker då att tolka händelsen på ett bättre sätt. Det barnet 
helt spontant försöker göra är att uppnå en inre jämvikt, och det är ur detta som begreppet 
jämviktsprincipen kommer.  
Piaget skilde, precis som bland annat Hedin (1997) mellan två olika typer av kunskap. Det 
som Hedin benämnde atomistisk kunskap kallade Piaget figurativ kunskap. Piaget menade att 
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den figurativa kunskapen var sådant som inte kunde relateras till någon kognitiv struktur, och 
kunskapen var i form av fakta och detaljer som inte krävde någon logisk förankring, såsom att 
socker är sött och att lingon är röda. Den andra typen av kunskap kallade Piaget för Operativ 
kunskap, och till skillnad från den figurativa kunskapen var denna kopplad till individens 
kognitiva scheman. Piaget menade att den operativa kunskapen var en produkt av det han 
kallade Logisk- matematisk inlärning (LM-inlärning). Den logisk- matematisk inlärningen var 
enligt Piaget resultatet av en individs assimilation och ackommodation. Piaget menade att den 
operativa kunskapen är varaktig, och att den är individens egna kunskap, kunskap som denna 
själv har ”arbetat” fram och tillgodogjort sig.  
 
1.8.2 Social konstruktivism – Lev Vygotskij 
 
Lev Vygotskij (1896 – 1934) utvecklade en utvecklingsteori som präglades starkt av han såg 
varje individ som knuten till det historiska och sociala sammanhang denna levde i. Han ansåg 
att en människas sätt att tänka hade en stark koppling till hur dennas levnadsvillkor såg ut. 
Han menade också att man inte kunde beskriva en individ utan att beakta dess historiska och 
sociala bakgrund. Vygotskij ansåg att en individs utveckling genom livet inte kunde kopplas 
till enda utvecklingsprincip. Han menade att flera olika utvecklingsprinciper samverkade i 
växlande styrka beroende på var i livets olika perioder individen befann sig. Det centrala i 
Vygotskijs utvecklingsteori var att all intellektuell utveckling och allt tänkande hos en individ 
tog sin utgångspunkt i social aktivitet. Han menade att individens självständiga tänkande var 
ett direkt resultat av social verksamhet. Till skillnad från Jean Piaget ansåg alltså Vygotskij att 
det sociala kom först och sedan det individuella. Piaget ansåg ju som ovan nämnts att 
individen först försöker komma till en ”inre jämvikt” med sin omgivning, och sedan kunna se 
saker och ting ur andras synvinkel. 
 
Vygotskij menade att det viktigaste redskapet individen har för att utvecklas mot en social 
människa är språket. Ett spädbarn använder till en början kroppsspråket för att kommunicera 
med vuxna, men allt eftersom orden utvecklas övergår kommunikationen till att både 
innehålla kroppsspråk och talspråk. Barn utvecklar också ett så kallat egocentrerat tal, och att 
små barn ”pratar med sig själva om vad de gör” när de leker är ett exempel på detta. Barnets 
pratande leder till att erfarenheterna av leken även övergår till tänkande om händelserna i 
leken. Vygotskij menade att språket och handlingen var två delar av samma situation och att 
dessa delar tillsammans fyllde en viktig funktion. Allt eftersom det egocentriska talandet 
utvecklas, så lär sig barnet så småningom att använda språket för att planera saker, styra över 
saker och tänka för sig själv. När barnet successivt utvecklas mot en vuxen människa, 
utvecklas parallellt det egocentriska talet mot ett tyst inre tal. Detta inre tal är enligt Vygotskij 
det som gör att den vuxna människan kan reflektera över sig själv och sina handlingar. 
Språket hos en individ är alltså till en början endast en social aktivitet, men utvecklas så 
småningom till att både bli en kommunicerande del (det sociala) och en inre tänkande del. På 
grund av denna slutsats kunde Vygotskij säga att språket är en förutsättning för den 
intellektuella utvecklingen, samt att den bestämmer över vårt tänkande och över våra 
uppfattningar om omvärlden. Vygotskij antog alltså att barn först kan utföra en handling i ett 
socialt samspel med andra, det vill säga med hjälp av andra, och sedan utvecklas mot att 
kunna utföra samma handling på egen hand, det vill säga utan hjälp av andra. Han menade att 
för att kunna ta reda på nivån på vad barnet kan förmå, så måste man göra klart för sig vad 
man anser att barnet har möjlighet att klara av med hjälp och stöd av andra, och på egen hand 
utan hjälp. Skillnaden mellan dessa två nivåer kallade Vygotskij för den närmaste 
utvecklingzonen. Enligt Imsen har Vygotskijs syn på begreppet ”förmåga” som något som 
kan utvecklas hos varje individ haft stor betydelse i pedagogiska sammanhang. Att alla kan 
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utvecklas ger positiva signaler till de som ska lära sig. För att kunna utnyttja den närmaste 
utvecklingszonen i pedagogiska sammanhang blir man alltså tvungen att ta reda på vad eleven 
kan utföra på egen hand, och med hjälp av andra. Detta test kan man göra med hjälp av en 
diagnostisering grundad på Vygotskijs principer. Den delen som barnet gör på egen hand utan 
hjälp kallas den statiska delen, och den del som barnet gör med hjälp och stöd kallas den 
dynamiska delen. När den yttre gränsen för vad eleven förmår att klara av med hjälp är 
klarlagd, planerar man undervisningen så att eleven ska kunna fungera självständigt i den 
närmaste zonen. Vygotskij tyckte att det var viktigt att eleverna ställdes inför utmaningar i 
samband med undervisning. Han menade att undervisningen inte skulle läggas på den nivå 
som eleven redan behärskade, utan på en något högre nivå.  
 
1.9 Motivationsteori 
 
Stensmo (1997) menar att de processer som sätter människan i rörelse, krafter som ger 
beteendet energi och riktning, betecknar motivation. En motivatör är en person som har till 
arbetsuppgift att sätta andra personer i rörelse mot bestämda mål. En lärare eller ledare är två 
exempel på motivatörer. 
 
Imsen (2000) beskriver motivationsbegreppet på följande sätt: 
 

Motivation definieras gärna som det som orsakar aktivitet hos individen, det som 
håller denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening. Motivation är det 
centrala när det gäller att förstå mänskligt beteende. (Imsen 2000, s.271)  

 
Imsen förklarar vidare att ordet "motivation" används ofta i vårt vardagliga språk, framförallt 
i negativa sammanhang. Man talar ofta om omotiverade elever om de är bråkiga, 
okoncentrerade och upptagna av andra saker än det läraren håller på att gå igenom. Ordet 
"motivation" använder vi ofta när det rör sig om förhållandevis målinriktade handlingar, och 
att orsakerna till handlingarna kan vara av både "yttre" och "inre" natur.  
 
Stensmo (1997) presenterar förutom teori om inre och yttre motivation, dessutom en teori om 
en tredje motivationsform, interaktiv motivation. Kortfattat innebär denna teori att motivation 
formas i en växelverkan mellan en person och en situation. Ett mål måste uppfattas som 
viktigt; det måste ha ett värde för eleven. Det måste vara möjligt att nå målet, eleven måste se 
förväntad framgång. Ju större dessa faktorer är, desto större blir den så kallade interaktiva 
motivationen. 
 

När man talar om motivation skiljer man ofta mellan inre och yttre motivation. När ett 
barn är motiverat utifrån inre krafter, barnet har t.ex. behov av lek och utveckling, 
menar man att det är inre motivation som ligger till grund för detta. Aktiviteten, 
inlärningen eller arbetsprocessen hålls levande genom intresse för saken, lärostoffet 
eller handlingen i sig. (Imsen 2000, s.278) 

 
Yttre motivation är av karaktären att aktivitet eller inlärning pågår på grund av att eleven 
hoppas få en belöning eller nå ett mål som i sig är irrelevant. Ett exempel på detta från skolans 
värld är då en elev studerar enbart i syfte att få bra betyg, istället för att drivas av en önskan 
om att lära sig något. (Imsen 2000) 
 
Imsen (2000) skriver också att motivation är ett väsentligt fenomen i vår kulturtradition. Det 
kan hänga samman med att i vårt produktionsorienterade samhälle är målinriktade handlingar, 
styrning av annans verksamhet och effektiv tidsanvändning, viktiga drag. 
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1.9.1 Inre motivation 
 
Imsen skriver vidare att behov är något centralt för den inre motivationen. Abraham Maslow 
(1908–1970) är en viktig teoretiker inom den humanistiska psykologitraditionen. Enligt 
Stensmo (1997) så presenterade Maslow 1954 en behovshieraki (behovstrappa) där han skiljer 
på bristbehov och utvecklingsbehov. Bristbehoven är nödvändiga för överlevnad och 
välbefinnande och kommer därför först i hierarkin. Behoven är ordnade i fem steg enligt 
följande (Imsen 2000): 
 

1) Fysiologiska behov 
2) Behov av trygghet och säkerhet 
3) Behov av kärlek och social anknytning 
4) Behov av uppskattning 
5) Behov av självförverkligande  

 
Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på nästa 
nivå viktiga. (Stensmo 1997). Enligt Imsen (2000) har denna teori har fått starkt fäste hos 
pedagogerna. Teorin verkar enkel, men Maslow ville visa att det ligger komplexa 
grundläggande behov till grund för skenbart självklart beteende. Om en elev ställer till med 
bråk, kan "behovet av uppmärksamhet" till synes ligga till grund för detta. Dock kan det enligt 
Maslow lika gärna vara förhållandet till kamraterna, frustration/ångest för ämnet eller 
mindervärdeskänslor som ligger bakom. Beteendet bör således ses i förbindelse till den 
situation som utspelas, och vi bör vara medvetna om att många tänkbara förklaringar kan 
finnas. Maslow såg alltså fem behov som grundläggande, dock är de alltså inte isolerade från 
varandra utan sammanhängande. Han menade också att människan är sökande; när ett behov 
är tillfredställt, söker vi upp nya behov. Vad människan söker är bland annat beroende av hur 
andra behov tillgodosetts. Vi skulle t.ex. aldrig komponera musik eller göra fint hemma, om 
vi fick gå hungriga för länge. Människor prioriterar de fysiologiska behoven först, innan andra 
behov trycker på. Högre upp i hierarkin ligger de behov som inte direkt är nödvändiga för 
överlevnad: behov att göra saker och ting, utforska, få insikt, känna sig nyttig, bli accepterad 
och känna sig nyttig av andra, samt behovet att göra något för andra. Dessa är 
utvecklingsbehov, och det är främst på den punkten som Maslows teori skiljer sig från 
tidigare behovsteorier. Han förnekar inte att miljö och omgivning styr vårt beteende, men 
lägger inte ner någon större vikt vid detta, i jämförelse med de inre motiven (Imsen 2000). 
Figur 5 på nästa sida illustrerar Maslows modell. 
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Figur 5. Figuren visar Maslows behovshierarki med de olika mänskliga behoven (Imsen 2000, s.280) 
 
Eriksson (1989) diskuterar psykologen Clark Hull's tankar om motivation och inlärning. 
Enligt Hull är motivation ett krav för inlärning. Han menade, likt Maslow, att människan har 
vissa grundläggande behov som sömn, näring, vatten m.m., men även vissa inskjutna 
variabler som behov av trygghet, uppskattning, samhörighet, självförverkligande osv. 
Människan som ska lära sig något måste stå under ett visst tryck av något behov, för att 
inlärning ska vara möjlig. Det krävs ett spänningstillstånd som resulterar i inlärning när 
behovet av t.ex. självförverkligande eller uppskattning är tillgodosett. 
 
När elever använder sig av sin nyfikenhet och upptäckarlust vid inlärning så är det deras inre 
motivation som driver dem. Att använda sig av elevers intressen vid undervisning kan vara ett 
sätt att skapa inre motivation. Inre motivation kan också vara ett behov av självförverkligande 
för att det finns en inre drift hos eleven att hämta in kunskap för sin egen utveckling. 
(Stensmo 1997) 
 
Husén (1968) skriver att ur lärarens synvinkel, så är kanske den viktigaste insatsen att påverka 
elevernas motivation. Han menar att läraren bör försöka förena elevens personliga mål och 
värderingar, så att eleven strävar efter att åstadkomma prestationer som överensstämmer med 
målet för undervisningen. Husén skriver också: 
 

Man är nu alltmera medveten om betydelsen av att i varje fall på sikt söka skapa en 
inre motivation, dvs. en strävan efter att få lära något för ämnets skull. Det är helt 
enkelt en fråga om att skapa sådana betingelser att intresse för ämnet väcks." (Husén 
1968, s.94) 

  
1.9.2 Motivations- och inlärningsteori baserat på behavioristiskt synsätt (yttre    
 motivation) 
 
Det finns en mängd teorier om motivationen som sådan, och vi ska redovisa några teorier här i 
bakgrunden. Bland äldre teorier bör i detta sammanhang ”hedonismen” nämnas. Stensmo 
(1997) skriver att hedonismen är en filosofisk inriktning som går ut på att människor fungerar 

1. Fysiologiska behov

2. Behov av trygghet och 
säkerhet

3. Behov av kärlek och 
social anknytning

4. Behov av 
uppskattning

5. Behov  
av själv-
förverkligande 
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enligt en lust - olust - princip, dvs. att människan strävar att närma sig mål som är förknippade 
med lust eller välbefinnande, och omvänt gäller att vi försöker röra oss bort från mål som är 
förknippade med olust eller lidande. Den mest kände förespråkaren för teorin är den grekiske 
filosofen Epikuros (341-270 f.Kr.). Stensmo menar att teorin är mycket viktig då den kan 
sägas ligga till grund för senare motivationsteorier eftersom den anger de två målen ”att 
uppnå något” samt ”att undvika något” som de viktigaste grundpelarna i mänskligt beteende. 
Dessa två mål kan förekomma inom en människa i form av t.ex. behov, känslor, 
självförverkligande (inre motivation). Annars så kan målen förekomma i form av belöningar 
att erhålla, eller bestraffningar att undvika (yttre motivation). En interaktion mellan 
människan och omvärlden kan också förekomma (interaktiv motivation). (Stensmo 1997) 
 
I inledningen av det här avsnittet nämndes kort vad yttre motivation kan innebära. Ett 
karaktäristiskt drag för den yttre motivation innebär att målen finns i den omgivande miljön, 
och inte inom individen själv. Stensmo skriver att detta är något som framförallt studerats av 
den amerikanske experimentpsykologen B.F. Skinner. I sin teori om operant betingning 
studerar han hur olika yttre belöningar och straff fungerar som motivation för människans 
beteende. Detta är en vidareutveckling av teorin om klassisk betingning. Skinner använder 
dock inte ordet ”belöning”, utan använder istället ordet ”förstärkare”. Hans princip bygger på 
en samverkan mellan stimulus (påverkan), respons (reaktion) och förstärkning (belöning). 
Genom att utnyttja dessa kan en människa förmå en annan människa att bete sig målinriktat. 
En förstärkning kan fungera på två sätt: 1) något positivt tillkommer ett visst beteende, 2) 
något negativt försvinner som en följd av ett visst beteende. Förstärkningar är konsekvenser 
som ökar sannolikheten för att ett visst beteende upprepas. (Stensmo 1997) 
 
Enligt Husén (1968) diskuterades denna betingningsprocess först av Edward Lee Thorndike 
med sin effektlag, men teorin blev mer känd efter Skinners demonstrationer i en 
experimentanordning som kallades ”Skinnerboxen”. Husén förklarar att en råtta som placeras 
i en ”Skinnerbox” kommer att börja utforska den, varvid den upptäcker en hävstång i dess ena 
ända. Förr eller senare kommer råttan att råka trycka ned hävstången och då händer något 
angenämt; den får t.ex. en matbit. Om försöket upprepas kommer råttan att utföra tryckandet 
på hävstången snabbare än första gången, samt att den sedan fortsätter att göra det flera 
gånger. Denna förändring i beteendet beror uppenbarligen på att en inlärning har skett. 
Operant betingning består alltså i att en viss situation hanteras på ett nytt sätt, eftersom just 
detta sätt tidigare fått positiva konsekvenser. Hävstången fungerar här som stimuli för råttan, 
responsen är råttans handling efter åsynen av stimulin, dvs. att trycka på hävstången, och 
förstärkningen består i att råttan får belöning för sitt förfarande; något som upprepas gång på 
gång. För att få råttan att sluta trycka på hävstången, måste belöningen upphöra. När råttan 
insett att den inte längre får några belöningar för sitt beteende, så upphör beteendet. Detta 
kallas "utsläckning". (Husén 1968) 
  
Husén menar att Skinners grundläggande experiment på operant betingning genomfördes 
redan på 1930-talet. Det dröjde till 1954 innan Skinner för första gången framställde de 
skolpedagogiska konsekvenserna av resultaten av sina försök med förstärkning. Skinner 
menade att principiellt kan läraren manipulera eleverna med förstärkande stimuli i 
klassrummet på samma sätt som sker i laboratoriet. Han kritiserade den dominerande 
metodiska greppen i skolpedagogiken, och menade att förstärkning bör användas mycket 
oftare. Han ansåg att en omedelbar positiv förstärkning har större effekt än alla andra 
åtgärder. Skinner omsatte sin inlärningsteori i praktiken genom konstruktion och 
programmering av s.k. inlärningsmaskiner. Maskinen, t.ex. en programmerad lärobok, säger 
direkt ifrån om elevens svar är rätt eller fel. Det leder till en effektivare inlärning av det som 
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är rätt, och en utsläckning av de felaktiga svaren. Inlärningsmaskinens syfte är alltså att 
arrangera lämpliga förstärkningar. (Husén 1968) 
 
Skinner har inte intresserat sig särskilt mycket för straffets betydelse, utan mer koncentrerat 
sig på förstärkningar. Ett straff fungerar på något av de två sätten: 
 

1) Något negativt tillkommer beteendet  
2) något positivt försvinner som en följd av beteendet 

 
Stensmo (1997) skriver att ett logiskt beteende försöker undvika de två punkterna ovan. 
Straffet är en information om att en överträdelse eller ett brott har skett mot regler, 
överenskommelser eller förväntningar. Tillförsel av fysiskt eller psykiskt obehag är en typ av 
straff. I skolans värld är t.ex. kvarsittning, tråkiga arbetsuppgifter, remittering till rektor etc. 
tillförsel av obehag. Fråntagande av något som vederbörande gillar är en annan typ av straff. 
För en elev kan det röra sig om exempelvis konfiskering av egendom, sänkta betyg, avvisning 
eller uteslutning. Stensmo menar att straffets syfte är att helst eliminera ett icke önskvärt 
beteende, men i verkligheten leder straff oftast endast till en dämpning av det icke önskvärda 
beteendet enligt Skinner. En positiv konsekvens av ett beteende är bevisat mer effektivt än en 
negativ konsekvens. Det är något som både Skinner och Thorndike var överens om. (Stensmo 
1997) 
 
Stensmo (1997) beskriver det som behavioristerna ibland kallar belöningar, det vill säga 
incitament. Ordet i sig betyder: ”omständighet som stimulerar till viss verksamhet”. Det finns 
både materiella och sociala incitament. Materiella incitament kan vara t.ex. mat eller pengar 
som har belöningsvärde för den person som ska påverkas. De sociala incitamenten kan vara 
t.ex. att bli uppskattad av betydelsefulla personer, privilegier eller höga betyg eller omdömen. 
En belöning är ett incitament om belöningen är värdefull för personen som påverkas, annars 
inte. 

Imsen (2000) förklarar att teorin om klassisk betingning är central för förklarandet av hur 
känslor förknippas med nya situationer och varför vi söker upp vissa situationer och undviker 
andra. Vid klassisk betingning är utgångspunkten en naturlig reflex, t.ex. salivavsöndring när 
man äter. Man brukar tala om reflexen som en obetingad respons och den stimulering som 
naturligt utlöser reflexen som en obetingad stimulus. Om man upprepade gånger låter den 
obetingade stimuleringen föregås av en signal, t.ex. ett ljud, kommer reflexen efter en tid att 
utlösas av den nya stimulin. Det mest kända experimentet på klassisk betingning är Ivan 
Pavlovs (1849-1936) laboratorieexperiment på hundar. (Imsen 2000) 

1.9.3 Prestationsmotivation 

Prestationsmotivation innebär en önskan att själv kunna prestera och klara av olika saker. 
Denna motivationstyp är inte direkt kopplad till önskan om belöning, utan det handlar mer om 
en slags inre motivation. Att uppnå framgång och att undvika förlust bildar de centrala delarna 
i denna teori. (Imsen 2000)    

Prestationsmotivation är beteckningen på den önskan vi har att utföra något som är bra 
i förhållande till en eller annan kvalitetsnorm. En individ som är starkt motiverad att 
presentera något vill klara av utmaningar, inte bara för att uppnå fördelar eller status 
utan också rätt och slätt för att göra ett bra arbete (Johnson 1970, s.101) 
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Prestationsmotivation är en människas strävan att genom sin egen aktivitet uppnå ett mål, ofta 
självuppsatt. Det kan också gälla ett materiellt resultat eller reaktioner i den sociala 
omvärlden. Forskning om prestationsmotivation har sitt ursprung från den amerikanske 
psykologen David C. McClellands (f. 1917) arbeten på 1950-talet. McClelland (1961) menar 
att motiven interagerade med ledtrådar i omgivningen för att skapa känslosamma tillstånd, till 
exempel stolthet och skam, vilket skapar beteendet för att agera närmande eller undvikande. 
McClelland (1961) har med utgångspunkt från Murray's förteckning över viktiga mänskliga 
behov skapat en teori bestående av tre motivsystem eller behovssystem: Behov av prestation 
(need for achievement), makt (need for power) och tillhörighet (need for affiliation). Syftet 
med boken är att undersöka sambandet mellan befolkningens prestationsmotivation och 
ekonomisk utveckling i samhället. Imsen (2000) skriver att eftersom McClelland menade att 
prestationsmotivationen var olika för olika kulturer, så var den föränderlig och formbar. Inom 
till exempel barnuppfostran så överförs föräldrars mentalitet till barnen, och här överförs 
också olika personliga egenskaper. Stensmo (1997) skriver att olikheter i uppfostran ger 
barnen antingen en svag eller stark prestationsinriktning. Enligt Imsen (2000) leder denna 
prestationsinriktning ytterst till ekonomisk tillväxt i ett samhälle. Därför blir pedagogisk 
verksamhet i hem och skola viktig i utvecklingen av personliga egenskaper, då samhällets 
ekonomiska tillväxt är det yttersta målet. 
 
En annan teoretiker inom prestationsmotivationen är John W. Atkinson som 1964 
presenterade sin modell för prestationsmotivation. Varje person är utsatt för de motsatta 
krafterna "lusten att lyckas" och "rädsla att misslyckas". Dessa krafter tillsammans bildar den 
totala prestationsmotivationen "tendens att söka och nå framgång". Hans modell har kravet att 
individen ser sig själv som ansvarig för måluppfyllelsen, samt att prestationen kommer att 
utvärderas. I en prestationssituation påverkas vi alltså av två impulser, först lusten att ta tag i 
uppgiften och lyckas med den, men samtidigt håller rädslan av misslyckande oss tillbaka i 
någon grad. Denna rädsla beror på personlighetsdrag och vissa förhållanden i situationen. Om 
rädslan att misslyckas med uppgiften blir större än lusten att ta tag i den, kommer individen 
att försöka undvika uppgiften. Om däremot lusten att lyckas är större än rädslan, så kommer 
individen att påbörja uppgiften, men alltid hämmad i någon grad av rädslan (Imsen 2000). 
Den högsta prestationsmotivationen finns enligt Atkinson vid medelsvåra uppgifter (Stensmo 
1997). 

1.10 Motivationsarbete 

Svensson (2000) beskriver att motivationsarbete innebär att påverka intresset i någon riktning. 
Motivationsarbete kan alltså ses som ett väldigt utsträckt begrepp. Alla former av socialt och 
behandlande arbete skulle kunna innefattas. Hon menar att om motivationsarbete har den 
ovannämnda bredden (att påverka intresset i någon riktning) så blir det ett tveksamt begrepp. 
Författaren anser att det vore rimligare att byta ut benämningen motivationsarbete mot en 
beteckning som ligger närmare dess verkliga tillämpning. "Påverkan" är ett begrepp som mer 
överensstämmer med det som avses med motivationsarbete enligt Svensson. 

Revstedt (1995) skriver om teori och metoder för bemötande av till synes omotiverade 
människor. Bokens syfte är att ge stöd åt yrkespersoner som har motivationsarbete som en 
viktig del av sitt arbete, t.ex. socialarbetare. Vi kan även se hur denna kunskap är nyttig för 
lärarens arbete, då läraren kan behöva handskas med till synes omotiverade elever. 

Revstedt (1995) kallar motivationsarbetaren för behandlare, och den person som ska 
motiveras för klient. Revstedt menar att motivationsarbete kan vara något väldigt tungt, 
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eftersom det är vanligt att de personer som ska motiveras och som är i behov av hjälp är 
ovilliga till samarbete med behandlaren, eller tycker sig inte behöva någon hjälp 
överhuvudtaget. De inser inte själva att de måste göra något för att åstadkomma en positiv 
förändring. En stor svårighet i motivationsarbete är att undvika att bli utbränd, eftersom 
klienterna hela tiden bekräftar motivationsarbetaren på ett negativt sätt. Genom deras sätt att 
agera antyder han att behandlaren yrkeskunskaper inte är något värda. Klienten nedvärderar 
behandlarens metod genom att inte följa den. Förtroendet för behandlaren är lågt, och klienten 
är ofta misstänksam, kritisk och avvisande. 
 

Den behandlare som möter omotiverade klienter konfronteras alltså med att bli 
negativt bekräftad både som yrkesperson och människa i allmänhet. Det kan vara en 
ytterst plågsam och svår situation för honom. Av känslomässiga skäl kan behandlaren 
därför vilja undvika kontakter med omotiverade klienter. (Revstedt 1995, s.17) 

 
Alla dessa negativa faktorer bidrar till att behandlaren riskerar att tappa sitt engagemang för 
klienten. Revstedt (1995) anser att det är av största vikt att behandlaren behåller en positiv syn 
på klienten, annars är det omöjligt att påverka klienten i positiv riktning.  
 
Revstedt (1995) skriver att arbete med motiverade klienter är något helt annorlunda. De 
klienterna samarbetar aktivt med behandlaren, kommer i tid, och följer även övriga spelregler. 
Det kan uppstå en förtroendefull relation mellan de båda parterna och klienten inser att han 
inte kan vara en passiv åskådare till sina problem utan måste arbeta aktivt för att klara av 
svårigheterna. I motsats till de omotiverade klienterna får behandlaren i detta fall en positiv 
bekräftelse på sig själv och sitt arbete. Just relationen mellan behandlare och klient är absolut 
grundläggande för motivationsarbete. Detta kallar Revstedt för motivationsrelationen och 
innehållet i relationen bygger på de känslomässiga attityder som behandlaren har för klienten. 
Han förklarar att det måste finnas vissa attityder hos motivationsarbetaren, och om de inte 
finns så är arbetet med klienten meningslöst. De sex attityderna han tar upp är aktning – att ha 
en positiv attityd till klienten oavsett hur denne handlar och uppträder,  förståelse – att 
förmedla en känsla av förståelse för hur klientens situation, engagemang – att bry sig om 
klienten och att koppla handlingar till attityden, hoppfullhet – att förmedla hopp om 
förändring och att man har en grundläggande hoppfull inställning till tillvaron i stort, tilltro –  
en tro till klientens egna resurser och en tro att klienten har en egen förmåga till en positiv 
förändring, och ärlighet – att vara sig själv och inte spela en roll. 
 
1.10.1 Latent eller manifest motivation 
 
Revstedt (1995) skriver vidare att människor kan vara antingen latent motiverade eller 
manifest motiverade. Latent motivation innebär att motivation finns hos en person, men den 
är dold och syns inte i personens handlingar utåt sett. Gemensamt för latent motiverade 
personer är att de destruktiva krafterna har övertaget gentemot de konstruktiva krafterna. De 
ser sig inte ha några bra alternativ till sitt sätt att agera. De personer som man i vardagligt 
språk talar om som motiverade, benämns manifest motiverade. Hos dessa personer är tvärtom 
de konstruktiva krafterna större än de destruktiva. De ser sig ha valmöjligheter, och deras 
motivation är synlig i form av handlingar och val. Detta synsätt leder till att det inte finns 
några omotiverade personer. Istället handlar motivationsarbete om att försöka omvända de 
latent motiverade personerna till att bli manifest motiverade (Revstedt 1995) 
 
Det sätt som klienten försvarar sig och kontaktar behandlaren på kallar författaren för 
kontaktrebus. Rebus innebär att den latent motiverade klientens kontaktförsök är maskerat, 
han menar något annat än vad han visar. På ytan kan det synas som att klienten inte vill ha 
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någon kontakt, men vill i själva verket ha hjälp. Det är ett sätt för klienten att testa 
behandlaren för att se om denne är att lita på. Klientens försvar är destruktivt p.g.a. rädslan att 
närma sig smärtan det innebär att öppna sig för behandlaren. Försvaret är alltså ett indirekt 
rop på hjälp. Revstedt påpekar dock att alla latent motiverade personer har olika 
kontaktrebusar, så dessa ser alltså oftast olika ut. Manifest motiverade personer använder sig 
inte av kontaktrebusar överhuvudtaget. 
  
1.10.2 Motivationsmetoder 
 
Ett problem med motivationsarbete tycks vara att det inte går att utnämna några 
specifika metoder för detta arbete. Billinger (2000) säger att behandlingsmotivation är något 
mycket komplext, och inte något som en metod eller teknik kan lära ut. Detta är anledningen 
till att man inte lyckats utveckla ett motivationsarbete som går att uttrycka klart. 
 
Gellerman (1995) skriver att motivation är konsten att få människor att fokusera på att utföra 
ett arbete så effektivt som möjligt. Han anser dock att det är svårt att hitta en generell teknik 
att få människor i en organisation motiverade, eftersom alla människor är olika. Den största 
utmaningen gällande motivation är att behålla motivationen trots motgångar. 
 
Revstedt (1995) är tvärtom av uppfattningen att det finns metoder och tekniker som kan 
användas i motivationsarbete. Konfrontation är ett sätt att få klienten att möta sin smärta på ett 
sätt som han själv har svårt att få till stånd med. Tillvägagångssättet för denna metod berör 
hur motivationsarbetaren genom sin samtalsteknik känslomässigt ska nå klienten. Tekniken 
omtalar även hur behandlaren själv ska bli tryggare i situationen och inte dras med i klientens 
omotiverade inställning. Kontinuitet kan inte riktigt kallas en metod, utan mer en 
övergripande princip. Den syftar till att behandlaren inte överger klienten känslomässigt eller i 
handling. Revstedt (1995) ger också olika uppslag om hur motivationsarbetaren kan dra nytta 
av mötet med klienten. Exempelvis aggressivitet, hot, hjälplöshet, tysthet m.m. bör ej ses som 
avståndstagande utan dessa uttryck bör ses som klientens sätt att testa behandlaren. 
 
1.10.3  Motivation i klassrummet 
 
Stensmo (1997) skriver att det praktiska motivationsarbetet innebär ett förändringsarbete. I 
skolans fall innebär det främst att få elever att lära sig mer. "I klassrummet är läraren 
motivatör för sina elever, vilket innebär att läraren skall optimera elevernas möjlighet till 
lärande. (Stensmo 1997, s.103) 
 
Enligt Stensmo menar Sinclair & Hatton att läraren har följande arbetsuppgifter i sin roll som 
motivatör: 
 

• Stimulera engagemang och ansträngning 
• Stärka undervisningsbetingelser 
• Stödja individer och grupper 
• Fostran av klassrumsklimat 

 
Stensmo förklarar de olika uppgifterna. Om eleverna delar skolans och personalens mål för 
verksamheten, dvs. skolans samhällsuppdrag, så stimuleras elevernas engagemang och 
ansträngning. Eleverna ska vara delaktiga i målsättningsdiskussioner och utformande av 
arbetsplaner. Deras medverkan medför att de känner ett ansvar för de mål som ska uppnås. 
Elevers engagemang och ansträngning stimuleras också av att deras intressen tillvaratas av 
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personalen. Därför är det önskvärt att personalen kan styra in intressena på uppgifter som är 
överensstämmande med skolans mål. 
 
Läraren måste anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Elever med 
goda förutsättningar och hög motivation bör få arbeta självständigt, medan elever med sämre 
föutsättningar ofta föredrar direktiv och bekräftelse på framsteg av läraren. Klassrumsmiljön 
ska vara trygg och säker, eftersom behov av trygghet och säkerhet är grundläggande 
mänskliga behov (jämför Maslow's behovtrappa). För att åstadkomma gott lärande är 
dessutom regelbunden feedback nödvändig. Eleverna måste få sina prestationer bekräftade. 
Ett sätt för läraren att göra detta är att jämföra elevens prestationer med tidigare prestationer, 
eller att prestationen sätts i relation till de uppsatta målen. Jämförelse med andra elevers 
resultat skall inte förekomma. (Stensmo 1997) 
 
Lärarens uppmärksamhet på elevers prestationer fungerar som förstärkning (se avsnittet om 
yttre motivation). Det är prestationshöjande att få positiv uppmärksamhet från någon med 
erkänd status. Denna uppmärksamhet kan riktas både mot individer och grupper. Den positiva 
uppmärksamheten kan vara till exempel muntligt beröm, utdelande av privilegium eller 
förmån. Dessa incitament kan dock få till följd att eleverna utför prestationen enbart för 
belöningens skull. Verksamheten i klassrummet bör kännetecknas av en balans mellan inre 
och yttre motivation. Läraren skall också arbeta för att befrämja elevernas positiva självbild. 
(Stensmo 1997) 
 
Positiva attityder upprätthåller god moral och gott klassrumsklimat. En entusiastisk lärare 
påverkar klassen genom att entusiasmen smittar av sig på eleverna. Lärarens förstärkningar 
gynnar den positiva attityden. Elevernas sammanhållning och moral befrämjas av till exempel 
lyckade grupparbeten eller projekt. Utmaningar och ansvarstagande befrämjar elevernas 
klassrumsmoral. Vid ansvarsfulla uppgifter tillvaratas elevernas potentiella resurser, vilket är 
positivt för deras psykiska utveckling. Utmaningarna kan bestå i att leda en grupp eller en 
verksamhet, att ge kamratstöd eller fungera som en representant för klassen i något 
sammanhang. (Stensmo 1997) 
 
1.10.4 En fallstudie av motivation i matematik 
 
Givvin, Stipek, Salmon och Macgyvers (2001) studerade 100 mellanstadieelever (17 klasser) 
och deras 17 lärare. Syftet med studien var att undersöka hur väl varje lärare kunde bedöma 6 
utvalda elevers motivation i ämnet matematik. Vid 4 utvalda tidpunkter under läsåret gavs 
lärarna uppgiften att beskriva de aktuella elevernas motivation i ämnet, och vid samma 
tidpunkter fick också eleverna ange deras motivation. Man gjorde också observationer i 
klassrummen, och intervjuer med eleverna. De frågor som lärarna och eleverna fick svara på 
under de fyra tillfällena handlade om fyra dimensioner av motivation, nämligen:  
 

• Matematiskt kunnande. 
Eleverna skulle ange hur bra de ansåg sig vara i matematik, och hur lätt de hade att lära 
sig nya begrepp/moment inom ämnet. Lärarna skulle ange hur säkra eleverna var i sina 
matematiska arbeten. 
• Mål inom ämnet. 
Eleverna skulle ange hur mycket de brydde sig om att förstå matematiken i 
undervisningen. De skulle också ange om de tycker om att arbeta med lätta eller svåra 
matematiska problem. 
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Lärarna skulle ange hur mycket eleverna bryr sig om att förstå matematiken, och vilken 
typ av problem eleverna tyckte om att jobba med, lätta eller svåra. 
 
• Positiva känslor. 
Eleverna skulle ange hur de kändes känslomässigt när de arbetade med matematiken, (hur 
stolta, hur glada och ivriga och hur intresserade de kände sig?) 
Lärarna skulle ange hur mycket eleverna uppvisade: stolthet, entusiasm och intresse under 
matematikarbetena. 
• Negativa känslor. 
Eleverna skulle ange hur det kändes känslomässigt när de arbetade med matematiken, (hur 
förvirrade, hur frustrerade, hur besvärade, skamsna och hur oroliga de kände sig?) 
Lärarna skulle ange hur mycket eleverna uppvisade: förvirring, frustration, ängslan och 
hur bekymrade de var. 
 

Resultatet av studien visade att lärarna överlag trodde att deras elever hade en stabil 
motivation under året, och att motivationen inte förändrades nämnvärt under de olika 
matematiska områdena som studerades. De svar som eleverna gav visade på att motivationen 
hos dem växlade under året.  
 
Givvin m.fl tar upp ett exempel som gäller tre elever och deras lärare. Alla eleverna hade 
under observationerna tydligt visat tecken omotivation, och lärarna hade uppmärksammat 
detta. 
 
Fall 1 
 
Under matematiklektionerna gjorde Janice precis så mycket som behövdes, och inget mer. 
Hon klagade också åt läraren på att matematiken var tråkig och hon visade ett lågt 
engagemang för ämnet. Den åtgärd som läraren vidtog var att försöka göra matematiken mer 
intressant för henne genom att göra de matematiska problemen mer vardagsnära. Men trots 
detta såg läraren inga förändringar i Janice beteende. Vid den efterföljande intervjun med 
Janice visade det sig att hon var uttråkad men inte på grund av matematiken var ointressant. 
De orsaker hon angav var att hon var förvirrad, och hade svårt att förstå vad hon skulle göra i 
samband med matematiska problem. Hon angav också att hon tvivlar på sin egen kompetens i 
ämnet, och har ofta ingenting att göra på lektionerna. 
 
Fall 2 
 
Luis sa sig hata matematik, och vägrade ofta ”gå fram till tavlan” och presentera sina tankar 
och uträkningar kring matematiska problem. Luis lärare såg detta beteende som trotsigt och 
utmanande, och bestraffade honom genom att ge honom extra mycket uppgifter i hemläxan. 
Vid intervjun med Luis kom det fram att han var rädd för att göra misstag inför klassen, och 
att han inte ville riskera att bli förödmjukad inför dem. Han ville på alla sätt undvika den 
skamkänsla som detta innebar.  
 
Fall 3 

 
Laurette hade flera gånger brustit ut i gråt i samand med matematikprov. Läraren tolkade detta 
som att hon ansåg sig inte kunna ämnet, och satte in extra räknehjälp för henne. Vid den 
efterföljande intervjun visade det sig att Laurette inte hade några problem med den 
matematiska biten, den ansåg hon sig kunna. Men det som var orsaken till sammanbrotten var 



 33

att hon var så fokuserad på att få rätt svar, och därmed goda betyg, att det knöt sig i samband 
med matematikprov.  

 
      Givvin m.fl säger att i alla tre fallen gör lärarna felaktiga bedömningar om orsakerna till de tre 

elevernas beteenden. De menar vidare att de åtgärder som lärarna vidtog aldrig tog tag i själva 
problemet. Hade lärarna vetat de verkliga orsakerna så hade åtgärderna sett annorlunda ut, och 
då hade troligtvis problemen kunnat åtgärdas. 

 
Enligt författarna så spelar motivationen en stor roll för elevers akademiska framsteg, och att 
omotivation riskerar att skada inlärning. Författarna menar att man som lärare måste vara 
mycket uppmärksam på vilka de verkliga orsakerna är till elevers omotivation. Kunskaper om 
de verkliga orsakerna hjälper till att vidta lämpliga åtgärder.  
 
Från deras studie på tre av eleverna plockar vi följande citat: 
 

All three of these children have motivational problems. In all three cases, the teacher 
makes erroneous judgments about the cause of the students’ maladaptive behaviour, 
and intervenes in a way that fails to address the root of the problem. Because of the 
teachers’ misinterpretation, potentially effective interventions were not tried. (Givvin 
m.fl 2001, s.2) 

 
2. Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att studera motivationen till ämnet matematik. Studien 
avgränsas till att studera de gymnasieelever som anser sig omotiverade till ämnet matematik. 
 
Vi formulerade följande delsyften: 
 

1. Vilka faktorer bidrar till att gymnasieelever är omotiverade till ämnet matematik? 
2. Vilka faktorer anser matematiklärarna bidrar till elevernas omotivation? 
3. Hur överensstämmer lärarnas svar med hur eleverna har svarat? 

 
3. Metod 
 
3.1 Försökspersoner 
 
Vi genomförde vår undersökning på en gymnasieskola i Luleå. I fallstudie 1 ingick 14 elever 
samt deras matematiklärare och i fallstudie 2 ingick 16 elever och deras matematiklärare. Alla 
eleverna i båda fallstudierna gick årskurs 1 på yrkesförberedande program. Samtliga elever i 
undersökningen läste kursen ”Matematik A” över ett helt läsår, och de hade tre lektionspass i 
veckan (totalt tre klocktimmar per vecka). De matematiska områden de hittills hade behandlat 
i kursen var enklare talteori, procenträkning, statistik samt ekvationer och formler. Vid 
tillfället för undersökningen hade de just börjat med området geometri. Vi valde att undersöka 
dessa grupper av elever på grund av att vår verksamhetsförlagda utbildning delvis var förlagd 
till dessa klassers verksamhet.  
 
3.2 Bortfall  
 
När vi skulle genomföra enkätstudien var två elever från fallstudie 2 frånvarande på grund av 
sjukdom. På grund av detta svarade endast 14 elever från fallstudie 2 på enkäten.  
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3.3 Vetenskaplig metod 
 
Undersökningen genomfördes som en fallstudie. Detta är en metod som kan användas för att 
organiserat studera en företeelse enligt Merriam (1994). Merriam menar att en fallstudie är en 
undersökning av ett utmärkande fenomen, tillexempel en händelse, ett program, ett förlopp, 
en person, en institution eller en social grupp. Man kan tillexempel välja ut en viss elev, en 
viss klass, en viss skola som man på något sätt är intresserad av och studera ”fallet” på djupet. 
En situation kan väljas för att den är intressant och för att man genom bättre kunskap om 
situationen kan få större förståelse rent allmänt av det fenomen man är intresserad av. 
Merriam påpekar att det inte finns några särskilda metoder för insamling eller undersökning 
av information vid fallstudier. Vid en fallstudie kan alla metoder, från test till intervju, 
användas. Merriam förklarar att kunskapen vi får via en fallstudie utskiljer sig från annan 
vetenskaplig kunskap på fyra viktiga punkter: 
 

• Kunskaper från fallstudier är mer konkreta och mer i samklang med vår erfarenhet 
eftersom det är levande, konkreta och direkta snarare än abstrakta och teoretiska. 

• Kunskaper från fallstudier är mer kontextuella – vår erfarenhet är i likhet med den 
kunskap som kan fås från fallstudier grundade i olika kontexter. Denna kunskap kan 
urskiljas från den abstrakta och formella kunskap som vi får utifrån andra 
vetenskapliga metoder.  

• Kunskaper från fallstudier blir mer utvecklade genom forskarens tolkning – denne 
för in sin egen erfarenhet och förståelse i fallstudien, något som leder till 
generaliseringar när ny information i ”fallet” läggs till äldre information. Stake 
(1981) menar att dessa generaliseringar utgör en del av den kunskap som fallstudier 
ger.  

• Kunskaper från fallstudier baseras i större utsträckning på en viss referenspopulation 
som forskaren bestämmer. Vid den typ av generalisering som nämndes ovan, har en 
forskare alltid en viss population i åtanke. Till skillnad från traditionell forskning 
bidrar forskaren till en utvidgad generalisering till olika referenspopulationer. 
(Merriam 1994, s.28) 

 
Merriam säger att syftet med en fallstudie inte i själva verket är att komma fram till den 
riktiga eller exakta förklaringen av de fakta man har tillträde till utan snarare att avlägsna 
felaktiga slutsatser så att man till slut har fått fram den bästa och den mest trovärdiga 
tolkningen. Merriam menar att fallstudier kan, tack vare sin kraft och sina förmåner, passa 
framför allt bra inom tillämpade delar av pedagogiken. Men Merriam varnar också för att 
även om man ger sig tid att tillverka en god undersökning kan resultatet bli för långt, för 
ingående för att alla skall ha tid att läsa och använda den. Författaren nämner också Guba & 
Lincoln som tar upp ännu en inskränkning med fallstudier. De menar att fallstudier i en 
situation kan överförenkla eller överdriva faktorer, vilket kan göra att läsaren drar oriktiga 
slutsatser om hur det egentligen är. 
 
Insamlingen av kvantitativa data skedde via enkäter. Trost (2001) menar att enkäter är ett 
mätinstrument med vilket man mäter människors beteende, åsikter och känslor. Enligt Trost 
är en nackdel med enkäter att man inte får några nyanserade svar, eftersom personerna är 
begränsade att svara med de givna svarsalternativen. Fördelen med enkäter är att de är lätta att 
sammanställa, och göra en statistisk analys på.  
 

Användningar av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, har 
medfört att vissa metoder kommit att benämnas kvantitativa. Det är med andra ord 
sådana metoder som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig tranformeras i 
sådana. Hit hör exempelvis experiment, kvasiexperiment, test, prov, enkäter och 
frågeformulär m.m. (Backman 1998, s. 31)  
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Enligt Trost kan frågorna i en enkätundersökning antingen vara öppna eller icke öppna. Med 
öppna frågor menar man frågor där den svarande inte har några fasta svarsalternativ. Den 
svarande anger sin åsikt eller sitt svar genom att skriva ner den. De icke öppna frågorna 
kännetecknas av att frågorna har fasta svarsalternativ. Den svarande ges möjlighet att besvara 
frågan genom att markera ett eller flera svarsalternativ. Trost varnar dock för att använda 
öppna frågor vid enkäter. En anledning är att det tar lång tid att gå igenom de skrivna svaren 
av flera olika orsaker: De svarande kan ha en nästintill oläslig handstil, eller att vissa skriver 
långa svar, medan andra bara skriver enstaka eller inga ord alls. Han menar också att man 
skall fundera över sitt språkbruk i enkäter, alltså att man bör använda sig utav ett 
lättförståeligt språk utan konstiga ord. Dessutom bör man undvika negationer i frågorna 
eftersom dessa då kan bli svåra att tolka. I enkäten bör man ange om frågorna är flervalsfrågor 
eller om det bara är tänkt att man skall kryssa i ett alternativ till varje fråga. Man skall också 
undvika att använda sig utav långa frågeformuleringar, detta eftersom dessa lätt leder till att 
den svarande tappar tråden eller inte orkar läsa all text och ledsnar. (Trost 2001)  
 
När man utformar en enkät så ska man enligt Trost sträva efter att nå en så hög grad av 
strukturering som möjligt. Med det menar han att frågorna som man ställer ska vara relevanta 
för undersökningen. Det handlar alltså om att man ska veta vad man ska fråga om, och 
undvika att ställa frågor som inte har relevans för besvarandet av undersökningens 
frågeställningar.  
 
Vid tillfället för enkätundersökningen ska man i möjligaste mån ge de svarande samma 
förutsättningar att svara på frågorna. Man skall sträva efter att utforma frågorna så att de inte 
är tolkningsbara för de som ska svara. En fråga som är ”dåligt” ställd kan i värsta fall tolkas 
på en rad olika sätt av de svarande, och detta leder till att de erhållna svaren på en fråga 
egentligen är svar på ”olika frågor” beroende på tolkningarna som de svarande gjort. Man ska 
även sträva efter att ge de svarande samma yttre förutsättningar att svara på frågorna. Det 
handlar alltså om att presentera frågorna för de svarande på exakt samma sätt, i exakt samma 
miljö etc. Trost menar att de ovan nämnda faktorerna är det som bestämmer undersökningens 
grad av standardisering. Han säger också att man aldrig kan nå en hög grad av standardisering 
på grund av att de svarande kan vara på olika humör, de kan vara kritiska mot enkäter överlag 
etc., dessa är saker som man som forskare inte kan råda över.  
 
3.4 Utformning av enkäterna 
 
3.4.1 Elevenkätens utformning 
 
Efter att ha studerat och tagit del av Trost (2001) började vi fundera på hur vår elevenkät 
(bilaga 1) skulle se ut, och vilka faktorer som kunde tänkas ligga till grund för elevernas 
omotivation. Vi valde 22 tänkbara faktorer.  
Vi valde att avsluta vår enkät med en öppen fråga där de svarande hade möjlighet att ange 
andra faktorer till omotivationen än de vi hade tagit upp. För att vi skulle ha möjlighet att göra 
jämförelsen mellan klass och lärare (delsyfte 3) så inledde vi enkäten med att fråga vilket 
program den svarande gick på. Fråga 1 handlade om den svarandes slutbetyg från 
grundskolan och denna fråga ställde vi för att vi ville kontrollera om det fanns ett samband 
mellan graden av omotivation och betyg. Fråga 2 handlade om i vilken grad den svarande 
ansåg sig vara omotiverad i matematik. Denna fråga ställdes för att kunna sortera ut de som 
ansåg sig vara motiverade i ämnet. Alternativen som gavs var: ”I mycket hög grad 
omotiverad”, ”I ganska hög grad omotiverad”, ”I ganska låg grad omotiverad” och ”Inte alls 
omotiverad”. De elever som svarade ”inte alls omotiverad” behövde inte svara på resterande 
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frågor i enkäten, eftersom dessa fungerade som tänkta faktorer till omotivationen i matematik. 
För att de svarande skulle slippa läsa samma inledande mening för varje ny fråga valde vi att 
ha denna inledande mening som en sorts rubrik till alla frågorna (fråga 3 – fråga 24). Den 
lydde: 
 
”Jag känner mig omotiverad i matematik därför att…” 
 
Nedanför denna ”rubrik” följde alla våra frågor. Alla frågor hade fyra svarsalternativ, och 
dessa var: ”Instämmer helt”, ”Instämmer”, ”Instämmer inte” och ”Instämmer inte alls”. På 
fråga 17 gav vi de svarande möjlighet att ange vad det var de inte gillade med arbetssättet de 
hade på lektionerna. Detta gjorde vi för att få reda på mer specifikt vad de inte gillade med 
arbetssättet då det kan finnas olika anledningar. 
 
3.4.2 Lärarenkätens utformning 
 
I lärarenkäten (bilaga 2) inledde vi med att fråga hur många elever de trodde befann sig i 
respektive motivationsgrupp (”I mycket hög grad omotiverad”, ”I ganska hög grad 
omotiverad”, ”I ganska låg grad omotiverad” och ”Inte alls omotiverad”). De svarsalternativ 
de kunde avge var: ”0-4 elever”, ”5-9 elever”, ”10-14 elever” och ”15-eller fler elever”. 
Denna fråga ställde vi för att få en bild över hur lärarna trodde att det såg ut i deras klasser 
gällande omotivation i ämnet matematik. Vi valde att inleda de resterande frågorna i enkäten 
med meningen: 
 
”Anser du att dina elever känner sig omotiverade i matematik därför att…” 
 
Nedanför denna ”rubrik” följde alla våra frågor (22 st). Lärarnas uppgift var att ange hur 
mycket varje tänkt faktor inverkade på omotivationen hos de omotiverade eleverna. Lärarna 
skulle alltså endast beakta de elever som dessa upplevde som omotiverade.  
 
Frågorna på lärarenkäten var identiska med de på elevenkäten bortsett från formuleringen. 
Även svarsalternativen var de samma. Den avslutande frågan på lärarenkäten (Fråga 23) var 
en öppen fråga som syftade till att lärarna skulle ha möjlighet att ange andra möjliga faktorer 
till sina elevers omotivation. 
  
3.5 Genomförande av enkätstudien 
 
Vid tillfället för enkätstudien så presenterade vi oss för de aktuella klasserna (under deras 
matematiklektioner) och förklarade varför vi gjorde denna studie och vad den handlade om. 
Vi betonade att det var frivilligt att medverka i studien, samt att de som valde att medverka 
skulle behandlas anonymt. Alla som var närvarande i klassrummet gick med på att ställa upp 
på studien. Av de 14 elever som ingick i fallstudie 1 var det två elever som angav att de inte 
alls var omotiverade. Vi studerade därför 12 elevers åsikter om omotivation i fallstudie 1. 
 
Vi tog ut alla elever var för sig, och innan de började besvara frågorna fick de veta att de fick 
fråga oss om hjälp om något var otydligt i enkäten. Sedan fick de börja besvara enkätfrågorna 
i enrum där endast en av oss närvarade. Vi valde detta för att förhindra att eleverna skulle 
påverka varandras svar genom grupptryck och dylikt. Vi ville alltså att eleverna skulle svara 
på enkäten enskilt, det vill säga utan påverkan av andra personer. Alla elever fick svara på 
enkäten, och de som svarade ”Inte alls” på fråga 2, det vill säga de motiverade eleverna 
studerade vi inte vidare i vår undersökning. Det enda dessa elever bidrog med i 
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undersökningen var att visa fördelningen mellan motiverade och omotiverade elever i 
försöksgruppen. Av alla som svarade var det ingen som hade frågor angående innehållet i 
enkäten. Efter att alla hade svarat på enkäterna, gick vi tillbaka till klassrummet och tackade 
för deras medverkan. 
De två lärarna som skulle ingå i undersökningen fick fylla i lärarenkäten efter att vi förklarat 
vad dess syfte var. De fick ta varsin enkät och besvara den enskilt vid valfri tidpunkt. När de 
hade besvarat enkäterna samlade vi in dem och frågade om något var otydligt vad gällde 
innehållet. Båda sade sig inte ha haft några problem med att förstå någon fråga. Vi tackade 
båda lärarna för deras medverkan i studien.  
 
3.6 Bearbetning av insamlad data  
 
De omotiverade elevernas svar på frågorna i enkäten gav oss svar på vilka faktorer de tyckte 
var av betydelse för omotivationen, och genom en statistisk analys fick vi reda på vilka av 
våra tänkta faktorer som var de mest betydande för omotivationen. 
 
Varje fråga i vår enkät betraktades som en variabel, och var och en av dessa kunde anta fyra, 
eller i enstaka fall fler värden. Dessa variabelvärden bestämdes av svarsalternativen på varje 
fråga (Trost 2001). Denna procedur kallas kodning, och detta görs för att underlätta 
bearbetningen och analysen av data. För fråga 3 till fråga 24 kodade vi enkäterna på följande 
sätt: Instämmer helt = 1, Instämmer = 2, Instämmer inte = 3, Instämmer inte alls = 4.  
 
För delsyfte 1 gjorde vi följande bearbetning: Beräkning av procentuell fördelning mellan 
instämmande och icke instämmande svar på varje fråga. Vi slog alltså ihop svarsalternativen 
”Instämmer helt” och ”Instämmer” samt ”Instämmer inte” och ”Instämmer inte alls”.  
 
För delsyfte 2 gjorde vi följande bearbetning: Listning av respektive lärares instämmande svar 
på frågorna. Även här slog vi ihop svarsalternativen ”Instämmer helt” och ”Instämmer”. 
 
För delsyfte 3 gjorde vi följande bearbetning: Spearman’s rangkorrelationstest mellan 
respektive grupps median - svar på varje fråga gentemot deras lärares svar. Bearbetning och  
analys skedde i dataprogrammet Statgraphics 5.1. Det kritiska värdet hämtades från tabell 9 i 
Henriksson (1995). 
 
För att studera sambandet mellan elevernas och lärarnas åsikter (delsyfte 3) valde vi att 
använda ett korrelationstest. Samband heter på statistikens språk "korrelation". "Ibland vill 
man beskriva sitt material genom att ange om en variabel har något samband med en annan 
variabel och i så fall på vad sätt och i hur hög utsträckning" (Rudberg 1993, s.55). Sambandet 
mellan variablerna kan vara negativt, positivt eller obefintligt. Positiv korrelation innebär att 
höga värden i en variabel ger höga värden i den andra, låga värden i den ena variabeln ger 
låga värden i den andra, dvs. värdena följs åt. Negativ korrelation innebär precis det motsatta; 
höga värden i den ena variabeln ger låga värden i den andra och vice versa. Obefintlig 
korrelation kallas på statistiskt språk för nollkorrelation och innebär att man inte kan se något 
som helst samband mellan variablerna. Sambandet kan alltså vara starkt, svagt eller 
obefintligt, och om man räknar på korrelation så får man alltid värden mellan -1 och +1. Det 
framräknade värdet 0 betyder nollkorrelation, +1 betyder 100% positivt samband och -1 
betyder 100% negativt samband. 100% negativt samband innebär att den ena variabelns 
värden alltid är den totala motsatsen till den andra variabelns värden. I en korrelationsmatris 
kan man se ungefär hur starkt ett samband är. Om sambandet är 100% positivt så ligger alla 
punkter på en diagonal som ser ut precis som grafen till funktionen xy = . Om sambandet är 
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100% negativt så ligger alla punkterna på en diagonal som ser ut som grafen till funktionen 
xy −= . Att räkna fram sambandet är givetvis säkrare för att kunna uttala sig om sambandet 

mellan två variabler. Det framräknade värdet kallas korrelationskoefficient. (Rudberg 1993). 
Den metod vi använde var Spearman's rangkorrelationstest. Testet är uppkallat efter den 
brittiske psykologen Charles E. Spearman (1863-1945). Det är en icke-parametrisk metod, 
vilket innebär att den inte kräver normalfördelad data, vilket i sin tur innebär att metoden 
ställer inga eller små krav på de populationer som urvalet kommer ifrån. I många 
fördelningsfria test bestäms resultatet enbart av observationernas inbördes ranger. 
(Henriksson 1995). Metoden går att använda på ordinaldata (vilket vår data är på), och kräver 
endast att variablerna ska kunna rangordnas (Rudberg 1993). Formeln för beräkning av 
rangkorrelationskoefficienten lyder: 
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där ∑ 2d  är summan av de kvadrerade differenserna, och n är antalet rangordnade element. 
(Henriksson 1995).   
 
4. Resultat 
 
4.1 Fallstudie 1 
 
Den inledande frågan på elevenkäten (fråga 1, bilaga 1) var att de skulle ange vilket slutbetyg 
de hade när de gick ut 9:an, och de svar vi fick visade att eleverna i fallstudie 1 var mycket 
homogena i detta avseende. 14 av 14 elever hade slutbetyget G.  
 
Nedan presenterar vi resultaten av delsyfte 1, 2 och 3.  
 
Delsyfte 1 var att svara på:  
 

• Vilka faktorer bidrar till att gymnasieelever är omotiverade till ämnet matematik? 
 
Vi har dragit gränsen för betydande faktorer vid ≥ 50 % instämmande svar. Hälften eller mer 
av alla elever måste alltså ha svarat instämmande på en fråga för att vi ska räkna frågan som 
en betydande faktor. Vi har erhållit följande betydande faktorer för fall 1: 
 

• De är trötta på att läsa matematik (fråga 10). (83% instämmer/instämmer helt) 
• De tycker att matematik är tråkigt (fråga 3). (75% instämmer/instämmer helt) 
• De anser att ämnet är för teoretiskt (fråga 14). (58% instämmer/instämmer helt) 
• De kan inte koncentrera sig tillräckligt på uppgifterna (fråga 13) (50% 

instämmer/instämmer helt) 
 
De andra enkätfrågornas svarsfrekvenser och andel instämmande svar från fallstudie 1 
redovisas i bilaga 3, tabell 7. 
 
Delsyfte 2 var att svara på: 
 

• Vilka faktorer anser matematiklärarna bidrar till elevernas omotivation? 
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Tabell 2. Tabellen visar vilka faktorer som läraren i fallstudie 1ansåg vara av betydelse till omotivation för 
dennes elevgrupp 
 
Instämmer / Instämmer helt 
Eleverna tycker att ämnet är för svårt. (fråga 5) 
Eleverna har för dåliga  
Förkunskaper. (fråga 6) 
Eleverna tycker att ämnet kräver för  
stora ansträngningar. (fråga 9) 
Eleverna tycker att genomgångarna är  
för långa. (fråga 11) 
Eleverna kan inte koncentrera sig  
tillräckligt på uppgifterna. (fråga 13) 
Eleverna tycker att ämnet är för teoretiskt. (fråga 14)
Det har gått dåligt med elevernas tidigare  
Studier i ämnet. (fråga 15) 
Eleverna tycker att ämnet tar för mycket  
av deras fritid. (fråga 16) 
Eleverna tycker att de får för lite tid till  
räkning på lektionstid. (fråga 18) 
Eleverna tycker att läroboken är för  
styrande i ämnet. (fråga 24) 
 
Delsyfte 3 var att svara på: 
 

• Hur överensstämmer lärarnas svar med hur eleverna har svarat? 
 
På den inledande frågan på lärarenkäten (fråga 1, bilaga 2) skulle läraren ange hur många 
elever denne ansåg befinna sig i respektive motivationsgrupp, det vill säga: Hur många är i 
mycket hög grad omotiverade, i ganska hög grad omotiverade, i låg grad omotiverade samt 
inte alls omotiverade? Resultatet blev som följer: 
 
Tabell 1  Värdena i tabellen är svar på lärarenkätsfrågan: Hur många elever i gruppen 
  anser du vara i mycket hög grad, i ganska hög grad, i ganska låg grad 
  samt inte alls omotiverade i matematik? De alternativ som fanns var: 
  [0-4 elever],[ 5-9 elever], [10-14 elever] samt [15 eller fler elever]. Tabellen 
  Visar också det faktiska antalet för elevgruppen  
 
Grad av omotivation Lärare  Elevgrupp  

Mycket hög grad omotiverade 0-4 elever 0 elever 

Ganska hög grad omotiverade 0-4 elever 7 elever 

Ganska låg grad omotiverade 0-4 elever 5 elever 

Inte alls omotiverade 0-4 elever 2 elever 
 
Av resultatet kunde vi se att läraren trodde att fördelningen var jämn, det vill säga 0 – 4 elever 
i varje motivationsgrupp. Här visade det sig dock att det var fler än vad läraren trodde som 
sade sig vara i ganska hög grad och i ganska låg grad omotiverade. 
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Vi gjorde en jämförelse mellan lärarens svar på fråga 3-24, och elevgruppens mediansvar på 
fråga 3-24, det vill säga samtliga frågor som gällde möjliga faktorer till omotivationen. Vi 
ställde upp följande hypoteser: 
 
H0: Det finns inget samband mellan lärarens och elevernas uppfattningar om faktorerna till 
omotivationen. 
 
H1: Det finns ett samband mellan lärarens och elevernas uppfattningar om faktorerna till 
omotivationen. 
 
Korrelationstestet mellan lärarens svar och elevgruppens medianvärden på enkätfrågorna 
visade på ett svagt samband (tabell 3). Rangkorrelationskoefficienten beräknades fram till r = 
+0,124. Eftersom både lärare och elever har svarat på 22 frågor gällande faktorer till 
omotivation, har vi 22 element att rangordna. Ur värdetabell (Henriksson 1995, tabell 9) kan 
vi utläsa för n = 22 att det kritiska värdet på 95 % signifikansnivå är 0.426. Eftersom r är 
mindre än det kritiska värdet så accepterar vi hypotesen H0: Det finns inget samband mellan 
lärarens och elevernas uppfattningar om faktorerna till omotivationen. 
 
Tabell 3. Tabellen visar rangkorrelationen mellan läraren och elevgruppen 
  
Spearman's rangkorrelationtest 

     
   Lärare 
     
Elevgrupp  
medianvärde 

r = 0,124 

Kritiskt värde 0,426 
      
 
     
4.2 Fallstudie 2 
 
Den inledande frågan på elevenkäten (fråga 1, bilaga 1) var att de skulle ange vilket slutbetyg 
de hade när de gick ut 9:an, och de svar vi fick visade att eleverna i fallstudie 2 var homogena 
i detta avseende. 10 av 14 elever hade slutbetyget G, 3 elever hade slutbetyget IG, och 1 elev 
hade IG med komplettering till G. 
 
Nedan presenterar vi resultaten av delsyfte 1, 2 och 3.  
 
Delsyfte 1 var att svara på: 
  

• Vilka faktorer bidrar till att gymnasieelever är omotiverade till ämnet matematik? 
 
Vi har dragit gränsen för betydande faktorer vid ≥ 50 % instämmande svar. Hälften eller mer 
av alla elever måste alltså ha svarat instämmande på en fråga för att vi ska räkna frågan som 
en betydande faktor. Vi har erhållit följande betydande faktorer för fall 2: 
 

• De är trötta på att läsa matematik (fråga 10). (93% instämmer/instämmer helt) 
• De tycker att matematik är tråkigt (fråga 3). (86% instämmer/instämmer helt) 
• Ämnet är för svårt (fråga 5) (86% instämmer/instämmer helt) 
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• Ämnet kräver för stora ansträngningar (fråga 9) (79% instämmer/instämmer helt) 
• Det har gått dåligt i de tidigare studierna av ämnet (fråga 15) (71% 

instämmer/instämmer helt) 
• Deras tidigare provresultat har varit dåliga (fråga 22). (71% instämmer/instämmer 

helt) 
• De anser sig ha för dåliga förkunskaper (fråga 6) (64% instämmer/instämmer helt) 
• De kan inte koncentrera sig tillräckligt på uppgifterna (fråga 13) (64% 

instämmer/instämmer helt) 
 
De andra enkätfrågornas svarsfrekvenser och andel instämmande svar från fallstudie 2 
redovisas i bilaga 4, tabell 8. 
 
Delsyfte 2 var att svara på: 
 

• Vilka faktorer anser matematiklärarna bidrar till elevernas omotivation? 
 
Tabell 5. Tabellen visar vilka faktorer som läraren i fallstudie 2 ansåg vara av betydelse till omotivation för 
dennes elevgrupp 
 
Instämmer / Instämmer helt 
Eleverna tycker att ämnet är tråkigt. (fråga 3) 
Klassrumsmiljön stör eleverna. (fråga 4) 
Eleverna tycker att ämnet är för svårt. (fråga 5) 
Eleverna ser ingen mening med att läsa 
ämnet. (fråga 7) 
Eleverna får inte den hjälp de vill ha. (fråga 8) 
Eleverna är trötta på att läsa ämnet. (fråga 10) 
Eleverna tycker att ämnet är för teoretiskt. (fråga14) 
Eleverna gillar inte sättet de jobbar på, på lektionerna. 
(fråga 17) 
Elevernas tidigare provresultat har varit dåliga. (fråga 
22) 
Eleverna tycker att de har för lite inflytande i 
planeringen av ämnet. (fråga 23) 
Eleverna har för dåliga  
Förkunskaper. (fråga 6) 
Eleverna tycker att ämnet kräver för  
stora ansträngningar. (fråga 9) 
Eleverna kan inte koncentrera sig  
tillräckligt på uppgifterna. (fråga 13) 
Det har gått dåligt med elevernas tidigare studier i 
ämnet. (fråga 15) 
 
Delsyfte 3 var att svara på: 
 

• Hur överensstämmer lärarnas svar med hur eleverna har svarat? 
 
På den inledande frågan på lärarenkäten (fråga 1, bilaga 2) skulle läraren ange hur många 
elever denne ansåg befinna sig i respektive motivationsgrupp, det vill säga: Hur många är i 



 42

mycket hög grad omotiverade, i ganska hög grad omotiverade, i låg grad omotiverade samt 
inte alls omotiverade? Resultatet blev som följer: 
 
Tabell 4  Värdena i tabellen är svar på lärarenkätsfrågan: Hur många elever i gruppen 
  anser du vara i mycket hög grad, i ganska hög grad, i ganska låg grad 
  samt inte alls omotiverade i matematik? De alternativ som fanns var: 
  [0-4 elever],[ 5-9 elever], [10-14 elever] samt [15 eller fler elever]. Tabellen 
  Visar också det faktiska antalet för elevgruppen  
 
Grad av omotivation Lärare  Elevgrupp  

Mycket hög grad omotiverade 0-4 elever 0 elever 

Ganska hög grad omotiverade 5-9 elever 5 elever 

Ganska låg grad omotiverade 0-4 elever 9 elever 

Inte alls omotiverade 0-4 elever 0 elever 
 
Av resultatet kunde vi se att läraren trodde att fördelningen var ganska jämn, 0 – 4 elever i 
varje motivationsgrupp förutom motivationsgruppen ”Ganska hög grad omotiverade” där 
läraren trodde att 5 – 9 elever befann sig. Lärarens bedömningar var goda förutom att det var 
fler elever än vad läraren trodde som sade sig vara i ganska låg grad omotiverade. 
 
Här gjorde vi en jämförelse mellan lärarens svar på fråga 3-24, och elevgruppens mediansvar 
på fråga 3-24, det vill säga samtliga frågor som gällde möjliga faktorer till omotivationen. Vi 
ställde upp följande hypoteser: 
 
H0: Det finns inget samband mellan lärarens och elevernas uppfattningar om faktorerna till 
omotivationen. 
 
H1: Det finns ett samband mellan lärarens och elevernas uppfattningar om faktorerna till 
omotivationen. 
 
För läraren och elevgruppen visade korrelationstestet på ett starkt samband (tabell 6). 
Korrelationskoefficienten beräknades till r = +0,6954. Eftersom både lärare och elever har 
svarat på 22 frågor gällande faktorer till omotivation, har vi 22 element att rangordna.  
Ur värdetabell (Henriksson 1995, tabell 9) kan vi utläsa för n = 22 att det kritiska värdet på 95 
% signifikansnivå är 0.426. Eftersom r är större än det kritiska värdet så förkastar vi 
hypotesen H0 och accepterar i stället H1: Det finns ett samband mellan lärarens och elevernas 
uppfattningar om faktorerna till omotivationen.  
 
Tabell 6. Tabellen visar rangkorrelationen mellan läraren och elevgruppen. 
  
Spearman's rangkorrelationtest 

     
   Lärare 
     
Elevgrupp  
medianvärde 

r = 0,6954 

Kritiskt värde 0,426 
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5. Diskussion 
 
5.1 Validitet och reliabilitet 
 
En av våra avsikter med undersökningen var att studera vilka faktorer som var betydande för 
elevernas omotivation i ämnet matematik. Vi formulerade frågor med 21 möjliga faktorer för 
omotivationen. Dessa frågor om tänkbara faktorer samlade vi i enkäten. I och med detta kan 
vi ifrågasätta reliabiliteten, eftersom det kan föreligga ytterligare faktorer som vi ej tagit 
hänsyn till. När vi utformade enkäten strävade vi efter att vara så tydliga som möjligt med att 
förklara för de svarande vad det var de svarade på, detta för att undvika missförstånd. Vi har 
insett att det ändå finns en risk att vissa av de svarande ”glömde” bort den gemensamma 
”rubriken” till alla frågorna, nämligen: 
 
”Jag känner mig omotiverad i matematik därför att…” 
 
Om de svarande skulle svara på våra frågor utan att ta hänsyn till ”rubriken” så tror vi att vi 
har fått en åsikt om hur de svarande upplever matematiken i skolan, utan att ta hänsyn till om 
frågorna inverkar omotiverande eller inte. Vi kan omöjligt veta hur många av de svarande 
som eventuellt gjort detta misstag, men vi kan inte bortse från att detta är en möjlig felkälla. 
 
Enligt Rudberg (1993), Kvale (1997) och Trost (2001), är en undersöknings validitet ett mått 
på hur väl man studerar det man avser att studera. I vårt fall handlade det alltså om att ställa 
”rätt sorts” frågor som kunde ge svar på våra frågeställningar angående elevernas 
omotivation. Frågorna skulle vara relevanta för undersökningens syfte. När man talar om en 
undersöknings reliabilitet menar man hur noggrant man studerar det man avser att studera 
(Rudberg 1993, Kvale 1997, Trost 2001). I vårt fall handlade det om att ge alla svarande 
samma yttre förutsättningar att svara på enkätfrågorna, samt att utforma enkätfrågorna så att 
de svarande inte kunde tolka frågorna på olika sätt. Vid undersökningstillfället märkte vi inga 
yttre omständigheter som kunde ha påverkat elevernas svar i någon riktning. Som tidigare 
nämnts fick de svarande svara på enkäten i lugn och ro, och i enrum, vilket vi tror har lett till 
ärliga och tillförlitliga svar, men vi är medvetna om att vissa elever kan ha känt sig obekväma 
i situationen. Något vi däremot inte kunde påverka var elevernas aktuella sinnesstämning eller 
deras inställning till uppgiften. Efter att varje elev hade svarat på enkäten fick denna gå 
tillbaka till klassrummet och skicka ut en ny elev för att svara på enkäten. Detta kan ha 
medfört att de hunnit ge varandra någon kort kommentar om enkäten, som kan ha påverkat 
den nya elevens svar i någon riktning. En annan faktor som vi inte kan påverka är elevernas 
läsförståelse, missförstånd kan ha uppstått på grund av detta. 
 
Den inledande frågan på elevenkäten handlade om elevernas slutbetyg i matematik från 
grundskolan. Vi ställde denna fråga på grund av att vi skulle kunna göra en jämförelse mellan 
betyg och motivationsgrad. Denna jämförelse genomfördes aldrig då eleverna i de två fallen 
var mycket homogena i detta avseende, det vill säga att nästan alla hade slutbetyget godkänt i 
matematik.   
 
Vårt andra syfte med undersökningen var att undersöka hur väl matematikläraren till 
respektive grupp visste vilka faktorer som orsakade omotivationen i matematik hos eleverna. 
Denna undersökning gjordes med hjälp av en enkät (bilaga 2). Vi tror inte att denna del av 
undersökningen har lett till några missförstånd. När vi delade ut enkäterna till de två lärarna 
hade båda två helt klart för sig vad deras uppgift var, och de förstod frågorna. Vi talade 
muntligt om för båda lärarna vad undersökningens syfte var.  
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5.1.1 Metoddiskussion 
 
För att svara på delsyfte 1 valde vi att genomföra en andelsberäkning på de instämmande 
svaren på frågorna. Kravet för att en faktor skulle räknas som betydande var att minst hälften 
hade instämt på frågan. För detta delsyfte var vi intresserade av vad eleverna i respektive 
fallstudie hade svarat på frågorna (fråga 3 – 24). Vi förklarar nedan varför endast denna 
analysmetod användes. 
 
För att kunna se en ytterligare aspekt av delsyfte 1, hade vi för avsikt att studera om graden av 
instämmande på de olika frågorna påverkades av elevernas grad av omotivation (fråga 2, 
bilaga 1). Denna fråga försökte vi analysera med hjälp av ett antal icke-parametriska 
analysmetoder, men ingen av de metoder vi prövade fungerade väl på vårt material. De 
metoder vi prövade var: 
 

• Chi-2 test för två urval 
• Kolmogorov-Smirnov’s test för ett urval (test av anpassning) 
• Chi-2 test för ett urval 
• Kolmogorov-Smirnov’s test för två urval 
• Mann-Whitney’s u-test 
 

Anledningarna till varför dessa test inte fungerade finns att läsa i bilaga 5. 
 
För delsyfte 3 gjordes en rangkorrelation, men vi upptäckte att resultatet av detta blev oerhört 
styrt av det lägesmått som användes för elevernas ”genomsnittliga” svar. Typvärde och 
median gav en hög korrelation för fallstudie 2, men gav en mycket låg korrelation för 
fallstudie 1. Vi är medvetna om att medelvärde är ett icke tillåtet lägesmått för icke-
parametriska metoder, men om det skulle ha varit ett tillåtet mått på elevernas genomsnittliga 
svar så hade korrelationen för de båda jämförelserna blivit betydligt jämnare. Genom 
observation av rådata kan vi se att det inte förekommer så stor skillnad mellan 
överensstämmelsen som det kan verka på resultatet vi presenterar. Vi anser att resultatet är 
något missvisande vad gäller fallstudie 1. Dock blir korrelationen relativt hög för fallstudie 2 
oavsett vilket lägesmått man använder. 
 
I efterhand har vi uppmärksammat att vår numrering på lärarenkäten inte stämde helt överens 
med elevenkätens frågor. Därför har vi valt att börja numrera frågorna om faktorer med början 
på nummer 3 i båda enkäterna så att det ska överensstämma. Detta fick konsekvensen att 
lärarenkäten saknar fråga 2. En annan sak vi har uppmärksammat efterhand, var att vi borde 
ha konstruerat fråga 2 på elevenkäten på ett annat sätt. Vår utformning av denna fråga fick 
konsekvensen att vi uteslöt de ”inte alls” omotiverade eleverna från resten av enkäten, vilket 
gjorde att vi fick ett annat antal svar på fråga 2 gentemot resten av frågorna. Det vill säga 28 
elever svarade på fråga 2, medan endast 26 elever svarade på fråga 3-24. Detta medförde att 
analysen försvårades. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
5.2.1 Fallstudie 1 
 
De två största faktorerna som eleverna i fallstudie 1 angav som betydande för omotivationen 
var att ämnet är tråkigt, och att de är trötta på att läsa ämnet. Dessa två faktorer ansåg läraren 
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inte vara betydande. Detta  resultat tycker vi är anmärkningsvärt, eftersom dessa faktorer trots 
allt var de största. Ahlberg (2001) menar att läraren bär ansvaret då det gäller undervisningens 
utformande. Läraren ska utforma undervisningen så att eleverna förstår mening och 
sammanhang, samt får möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet. Eftersom eleverna 
angav dessa faktorer som klart viktiga så frågar vi oss vad det beror på. Kan det ha med att 
ämnet upplevs ointressant och verklighetsfrämmande att göra? Som vi tidigare nämnt i 
bakgrunden talar Unenge m.fl. (1994) om den så kallade matematikkrisen där en av orsakerna 
sägs vara att matematikintresset hos elever sjunker i regel ju längre upp i årskurserna de 
kommer. Berggren & Lindroth (1997), Unenge m.fl (1994) och Imsen (2000) betonar att det 
är av stor vikt att eleverna ges möjlighet att arbeta med sådant som intresserar dem. Innehållet 
bör ha anknytning till elevernas närmiljö och verklighet för att kunna motivera dem att läsa. I 
gymnasieskolans kursplan för matematik (Skolverket 2003/04) står att: ”Matematikens kraft 
som verktyg för förståelse och modellering av verkligheten blir tydlig om ämnet tillämpas på 
områden som är välbekanta för eleverna” (s.2). Skolverket (2003a) talar om att 
undersökningar visar att lusten att lära ökar då man jobbar variationsrikt och försöker undvika 
monotona inslag i lärandesituationen. Viktigt är också att eleverna finner innehållet i 
uppgifterna och arbetet intressant, gör de inte det så tenderar deras mål bli att få fram ett 
resultat som läraren godkänner. Det är alltså oerhört viktigt att man som lärare kan finna 
arbetsformer och innehåll som ”väcker till liv” och ”håller vid liv” elevernas 
matematikintresse. Det får inte bli för mycket enformigt räknande sida upp och sida ner i 
boken. Dock angav inte eleverna i vår undersökning att de var omotiverade på grund av att 
läroboken är för styrande.  
 
Mer än hälften av eleverna angav att ”ämnet är för teoretiskt” som en faktor till 
omotivationen. Denna faktor angav också deras lärare som betydande. Enligt Unenge m.fl. 
(1994) är matematikämnet teoretiskt uppbyggt och användandet av symboler förekommer 
flitigt. Unenge menar att dessa symboler ganska ofta införs för tidigt. Som vi nämnt i 
bakgrunden, menar Ulin (1991) att det är viktigt att skolmatematiken innehåller en god balans 
mellan vardagsmatematik och ren matematik. Ulin menar också att matematiken på senare tid 
präglats av ett beroende av formler och regler. Skolverket (2003a) skriver att om man bara 
arbetar med matematiken på ett teoretiskt plan tenderar matematiken att bli svårare för vissa 
elever. 
 
Hälften av eleverna i fallstudie 1 angav att de var omotiverade därför att de hade svårt att 
koncentrera sig på uppgifterna. Detta ansåg också deras lärare vara en faktor. Imsen (2000) 
säger att koncentrationen har starka kopplingar till motivationen. Man har lättare att 
koncentrera sig på sina studier om man studerar sånt som man finner intressant. Duvner 
(1997) definierar begreppet koncentrationssvårigheter som oförmåga att fokusera på vad som 
är väsentligt under tillräckligt lång tid utan att distraheras av ovidkommande stimuli. Faktorer 
som påverkar förmågan är kopplade till vilka intellektuella möjligheter som barnet har att lösa 
en viss uppgift med hänsyn till dess svårighetsgrad samt det stöd omgivningen erbjuder 
genom feedback och uppmuntran. Kadesjö (1995) menar att koncentrationssvårigheter ofta tar 
sig uttryck i form av uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårigheter att finna lämplig 
aktivitetsnivå samt svårigheter med att förstå och följa instruktioner och regler. Intellektuella 
och emotionella förmågor såsom motivation har betydelse för koncentrationsförmågan. 
Kadesjö påpekar också att problem att koncentrera sig kan variera från tid till annan eller 
beroende på situationen. 
 
Resultatet visar också att läraren hade angett "dåliga förkunskaper" som en anledning till 
elevernas omotivation. På denna fråga hade 42% av eleverna svarat instämmande. I Lpf94 
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(1994) kan man läsa att läraren skall: ”Utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande”. (Lpf94 1994, s.6) Om läraren utgår från att eleverna har dåliga 
förkunskaper, men eleverna inte anser sig ha det så kan det medföra att läraren arbetar mot fel 
mål, till exempel ger för enkla uppgifter eller repeterar gamla områden inom matematiken i 
hopp om att förbättra elevernas kunskaper. Imsen (1999) skriver att läraren ska planera sin 
undervisning med hänsyn till bland annat elevernas individuella förutsättningar. Om läraren 
och den enskilde eleven har olika syn på elevens förutsättningar, så torde det påverka 
undervisningen på ett icke fördelaktigt sätt. 
 
Det korrelationstest som gjordes för att besvara delsyfte 3 visade att lärarens svar och 
elevgruppens mediansvar på enkätfrågorna inte visade något signifikant samband (tabell 3). 
Givvin m.fl (2001) menar att det är mycket viktigt att man som lärare vet och kan ta tag i de 
verkliga orsakerna till elevernas bristande motivation. De menar också att om lärarna gör 
felaktiga bedömningar och sätter in felaktiga åtgärder så kan situationen förvärras. Även om 
man som lärare vet om vilka faktorer som är betydande så är det väsentliga att man utnyttjar 
dessa kunskaper för att försöka påverka den bristande motivationen hos eleverna. Kroksmark 
(1997) säger att en lärare ska ha kunskap om hur man skapar förutsättningar för lärande. Med 
det menar han att lärare ska anordna inlärningssituationer som verkligen leder till att eleverna 
ges möjlighet att tillgodose sig ny kunskap. Om man då som lärare ignorerar eller inte är 
medveten om vilka faktorer som påverkar elevernas bristande motivation anser vi att det blir 
svårt att skapa förutsättningar för lärande. Skolverket (2003a) säger att enligt eleverna borde 
lärarna ha större kunskap om hur elever tänker kring matematik och att eleverna tänker på 
olika sätt. 
 
5.2.2 Fallstudie 2 
 
Likt fallstudie 1, angav eleverna i fallstudie 2 följande faktorer som de viktigaste: De är trötta 
på att läsa ämnet samt de tycker att ämnet är tråkigt. Dessa faktorer angav också läraren som 
betydande.  
 
Tre andra faktorer som eleverna angav var att ämnet är för svårt, de har svårt att koncentrera 
sig på uppgifterna och att de anser sig ha för dåliga förkunskaper. Dessa faktorer angav också 
läraren som betydande för sina elevers omotivation. Vi frågar oss om det kan det vara så att 
ämnet upplevs som svårt bland annat på grund av att de har dåliga förkunskaper? Som vi 
nämnt i bakgrunden talar Vygotskij om den närmaste utvecklingszonen som mycket 
betydande i inlärningssammanhang. Det är viktigt att eleverna får arbeta med uppgifter och 
problem som har en lämplig svårighetsgrad. Uppgifterna får inte vara för lätta, och inte heller 
för svåra, då finns risken att intresset från elevernas sida minskar (Imsen 2000). Enligt 
Ahlberg (2001) beror inte alltid elevers matematiska svårigheter på ämnet matematik. Ofta 
beror det på hur problemen läggs fram ur en pedagogisk synvinkel. Elever med 
matematiksvårigheter kan överraska med bra, fyndiga och goda lösningar om läraren någon 
gång använder sig av metoder som anses okontroversiella. Skolverket (2003a) nämner också 
att vissa elever anser sig ha för dåliga förkunskaper för gymnasiematematiken trots att de 
klarat av att få godkänt i grundskolan. Att sluta grundskolan och börja på gymnasiet ses nog 
av många som att börja med något nytt i livet. Om man då som elev känner att man ”är efter 
redan innan man börjat” kanske kan vara en anledning till att det kan vara svårt för vissa att 
motivera sig till att läsa ämnet.  
  
Eleverna angav också att ämnet matematik kräver för stora ansträngningar, vilket även läraren 
trodde var en viktig faktor. Vi frågar oss om detta kan ha att göra med att ämnet upplevs som 
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svårbegripligt och koncentrationskrävande. Skolverket (2003a) säger att det blir ansträngande 
när räknandet mister sin mening, man inte förstår vad man gör, varför man räknar eller när det 
ska användas. 
 
Som vi nämnt i bakgrunden menar man i Skolverket (2003a) att en stor del av de elever som 
når gymnasieskolan aldrig ger matematiken en chans. Dessa elever är inte beredda att göra 
detta därför att de har misslyckats inom ämnet för många gånger och det har lett till att 
”obegripligheten har dödat motivationen”(s.22). I vår undersökning angav eleverna i 
fallstudie 2 att betydande faktorer är att tidigare provresultat har varit dåliga och att tidigare 
studier i ämnet har gått dåligt. Dessa två faktorer såg även läraren som betydande. Att 
faktorerna ”tidigare provresultat” och ”tidigare studier” har en koppling till varandra ser vi 
som självklart. Att man misslyckats på tidigare prov, och tidigare studier i ämnet matematik 
kan också ha med att man finner ämnet svårt, men det kan också ha många andra orsaker. 
Skolverket (2003a) säger att matematik ofta upplevs meningslöst och svårt att förstå på grund 
av negativa erfarenheter. Det kan leda till känslor som ångest, misslyckande och 
avståndstagande hos vissa elever. Vi anser att dåliga provresultat bidrar till negativa 
erfarenheter inom ämnet matematik. 
 
Det korrelationstest som gjordes för att besvara delsyfte 3 visade att lärarens svar och 
elevgruppens mediansvar på enkätfrågorna visade ett signifikant samband (tabell 6).  
Läraren i fallstudie 2 hade således en god uppfattning om vad som inverkar på elevernas 
omotivation. I och med detta bör läraren ha bra förutsättningar att kunna vidta korrekta 
åtgärder för de omotiverade eleverna.  
 
5.2.3 Övrig resultatdiskussion 
 
Av de faktorer som visade sig vara av mindre betydelse för omotivationen för båda 
elevgrupperna i fallstudie 1 och 2 var det speciellt en som fick oss att reagera. Det visade sig 
att eleverna inte ansåg att meningen med att läsa matematik var betydande för deras 
omotivation. Dock efter att ha tagit del av Skolverket (2003b) fick vi veta att de ämnen som 
upplevs som viktigast av eleverna (alla stadier) är engelska, svenska och matematik (utan 
speciell ordning). För oss var detta en mycket positiv nyhet. Vi är också medvetna om att 
dessa tre ämnen är kärnämnen, vilket innebär att det krävs betyget godkänt i dessa för att få 
studera på gymnasienivå. Detta kan vara orsaken till att dessa ämnen ses som viktiga. 
 
Den inledande frågan på lärarenkäten handlade om att läraren skulle ange hur många elever 
som befann sig i de olika motivationsgrupperna (tabell 1, 4). Av svaren att döma kunde vi se 
att lärarna hade en ganska god överblick över elevgruppens grad av omotivation. Denna fråga 
ställdes för att få en bild över hur läraren såg på sin klass med avseende på motivationsnivå.  
 
5.3 Fortsatt forskning 
 
Eftersom vår undersökning inte ger några orsaksförklaringar till de olika faktorerna till 
omotivation i matematik, hade det varit intressant att ta reda på just dessa orsaker. Till 
exempel vad menar eleverna med att matematik är tråkigt och tröttsamt? Vad anser de krävs 
för att de ska känna sig motiverade i ämnet? Det hade även varit intressant att studera om och 
i så fall hur lärarna väljer att angripa problemet med omotivation i matematik. 
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Bilaga 1
Enkätundersökning - Elevers motivation i matematik

Vilket program går du på?

1.Vilket slutbetyg hade du i matematik när du gick ut årskurs 9?

MVG   VG G            IG     IG - med 
komplettering till G

2. Känner du dig omotiverad i ämnet matematik? Ange ett av alternativen nedan.

          I mycket       I ganska    I ganska Inte alls
          hög grad       hög grad        låg grad

Jag känner mig omotiverad i matematik därför att…
(ange endast ett alternativ på varje fråga)

    Instämmer   Instämmer     Instämmer  Instämmer inte
         helt         inte alls

3. …ämnet är tråkigt.

4. …klassrumsmiljön
stör mig.

5. …ämnet är för svårt

6. …jag har för dåliga
förkunskaper

7. …jag ser ingen mening
med att läsa ämnet.

8. …jag får inte den hjälp
jag vill ha

9. …ämnet kräver för 
stora ansträngningar

10. …jag är trött på
att läsa ämnet

11. …vi har för långa 
genomgångar

12. …vi har för korta 
genomgångar



Jag känner mig omotiverad i matematik därför att…
(ange endast ett alternativ på varje fråga)

    Instämmer     Instämmer     Instämmer  Instämmer inte
         helt         inte          alls

13. …jag kan inte koncentrera 
mig tillräckligt på
uppgifterna

14. …ämnet är för teoretiskt

15. …det har gått dåligt
med mina tidigare 
studier i ämnet

16. …ämnet tar för mycket 
tid av min fritid

17. …jag gillar inte
arbetssättet vi har
på lektionerna

Om du instämmer, vad är det du inte gillar? Ange kortfattat orsaken.

…………………………………………………………………………………………………………
18. …jag får för lite 

tid till räkning på
lektionstid

19. …jag har svårt att
förstå lärarens
genomgångar framme
vid tavlan

20. …jag har svårt att 
förstå när läraren
förklarar för mig enskilt

21. …ämnet är för lätt 

22. …mina tidigare provresultat
har varit dåliga

23. …jag har för lite inflytande
i planeringen av ämnet

24. …läroboken är för styrande
i ämnet

Om du eventuellt är omotiverad i ämnet matematik av någon annan orsak än
vad vi frågat om i den övriga enkäten, skriv ned det här.

………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!
/Stefan Niemi, Klas Ronnebo, Päivi Ylikärppä



Bilaga 2

Enkätundersökning - 
Lärarens uppfattning om elevers motivation i matematik

1. Hur många elever i gruppen anser du vara i mycket hög grad omotiverade i matematik?

               0-4           5-9         10-14          15-

Hur många elever i gruppen anser du vara i ganska hög grad omotiverade i matematik?

               0-4           5-9         10-14          15-

Hur många elever i gruppen anser du vara i ganska låg grad omotiverade i matematik?

               0-4           5-9         10-14          15-

Hur många elever i gruppen anser du vara inte alls omotiverade i matematik?

               0-4           5-9         10-14          15-

Alla frågor från och med nu gäller din generella syn på de omotiverade eleverna i
gruppen. Beakta alltså inte de elever i gruppen som du anser vara motiverade.

Anser du att dina elever känner sig omotiverade i matematik därför att…
(ange ett alternativ på varje fråga)

    Instämmer   Instämmer     Instämmer  Instämmer inte
         helt         inte alls

3. …de tycker att ämnet
är tråkigt?

4. …klassrumsmiljön
stör eleverna?

5. …de tycker att
ämnet är för svårt?

6. …de har för dåliga
förkunskaper?

7. …de ser ingen mening
med att läsa ämnet?



Anser du att dina elever känner sig omotiverade i matematik därför att…
(ange ett alternativ på varje fråga)

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer inte
helt inte alls

8. …de får inte den hjälp
de vill ha?

9. …de tycker att ämnet
kräver för stora
ansträngningar?

10. …de är trötta på att 
läsa ämnet?

11. …de tycker att 
genomgångarna är
för långa?

12. …de tycker att 
genomgångarna är
för korta?

13. …de kan inte
koncentrera sig tillräckligt
på uppgifterna?

14. …de tycker att ämnet
är för teoretiskt?

15. …det har gått dåligt
med deras tidigare
studier i ämnet?

16. …de tycker att ämnet
tar för mycket tid av deras
fritid?

17. …de gillar inte sättet
de jobbar på
på lektionerna?

18. …de tycker att de får
för lite tid till räkning
på lektionstid?

19. …de har svårt att förstå
dina genomgångar
framme vid tavlan?

20. …de har svårt att
förstå när du
förklarar för dem enskilt?

21. …de tycker att
ämnet är för lätt?

22. …deras tidigare provresultat
har varit dåliga?

23. …de tycker att
de har för lite inflytande
i planeringen av ämnet?

24. …de tycker att läroboken
är för styrande i ämnet?



Om du anser att dina elever är omotiverad i ämnet matematik av någon annan orsak än
vad vi frågat om i den övriga enkäten, skriv ned det här kortfattat.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!
/Stefan Niemi, Klas Ronnebo, Päivi Ylikärppä



      Bilaga 3 
 
 
Tabell 7. Tabellen visar eleverna i fallstudie 1’s fördelning av svar, samt andelen instämmande svar i procent på 
varje fråga.  
 
 Instämmer helt / 

Instämmer 
(antal elever) 

Instämmer inte / 
Instämmer inte alls 
(antal elever) 

Instämmande 
svar i % 

Fråga 3 9 3 75% 
Fråga 4 2 10 17% 
Fråga 5 5 7 42% 
Fråga 6 5 7 42% 
Fråga 7 1 11 8% 
Fråga 8 0 12 0% 
Fråga 9 4 8 33% 
Fråga 10 10 2 83% 
Fråga 11 3 9 25% 
Fråga 12 1 11 8% 
Fråga 13 6 6 50% 
Fråga 14 7 5 58% 
Fråga 15 4 8 33% 
Fråga 16 2 10 17% 
Fråga 17 1 11 8% 
Fråga 18 1 11 8% 
Fråga 19 2 10 17% 
Fråga 20 1 11 8% 
Fråga 21 1 11 8% 
Fråga 22 4 8 33% 
Fråga 23 1 11 8% 
Fråga 24 4 8 33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 4 
 
 
Tabell 8. Tabellen visar eleverna i fallstudie 2’s fördelning av svar, samt andelen instämmande svar i procent på 
varje fråga.  
 
 Instämmer helt / 

Instämmer 
(antal elever) 

Instämmer inte / 
Instämmer inte alls 
(antal elever) 

Instämmande 
svar i % 

Fråga 3 12 2 86% 
Fråga 4 4 10 29% 
Fråga 5 12 2 86% 
Fråga 6 9 5 64% 
Fråga 7 6 8 43% 
Fråga 8 2 12 14% 
Fråga 9 11 3 79% 
Fråga 10 13 1 93% 
Fråga 11 3 11 21% 
Fråga 12 2 12 14% 
Fråga 13 9 5 64% 
Fråga 14 5 9 36% 
Fråga 15 10 4 71% 
Fråga 16 4 10 29% 
Fråga 17 1 13 7% 
Fråga 18 2 12 14% 
Fråga 19 3 11 21% 
Fråga 20 2 12 14% 
Fråga 21 0 14 0% 
Fråga 22 10 4 71% 
Fråga 23 6 8 43% 
Fråga 24 6 8 43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Icke parametriska metoder      Bilaga 5 
 
• Chi-2 test för två urval 

 
Detta test används för att pröva om skillnaden mellan två urval (i vårt fall de två 
motivationsgrupperna) kan antas bero av slumpen eller inte. Ett led i testet går ut på att man 
beräknar en förväntad frekvens för varje observerat värde. Testet kräver: 

• Varje förväntat värde bör vara minst 5. 
• Om tabellen är större än 2 x 2 gäller att högst 20 % av de förväntade värdena får vara 

mindre än 5, och inget förväntat värde får vara mindre än 1. 
Vår data uppfyllde ej kraven för detta test, då många förväntade värden beräknades till 0 
eller mindre än 5.  

 
• Kolmogorov-Smirnov’s test för ett urval (test av anpassning) 

 
Testet kan användas för att testa om en observerad frekvensfördelning överensstämmer med 
en teoretisk fördelning. Vårt problem här var att vi inte tilläts anta någon teoretisk fördelning 
för vårt material. Hade vi fått göra det hade vi kunnat ta fråga för fråga och se om svaren 
avvek signifikant från den teoretiska fördelningen. 
 

• Chi-2 test för ett urval 
 
Detta test misslyckades av samma anledning som Kolmogorov-Smirnov’s test för ett urval, 
det vill säga att vi tilläts inte anta någon teoretisk fördelning. 
 
 

• Kolmogorov-Smirnov’s test för två urval 
 
Denna metod är ett alternativ till chi-2 testet. Testet går ut på att testa likheter eller skillnader 
mellan två urval. Vi hade som tanke att se om graden av omotivation (fråga 2, bilaga 1) skiljer 
sig signifikant från graden av instämmande svar på varje fråga. Testet kräver dock att det 
finns minst 40 individer i varje sampel, eller att om det är mindre än 40 individer i varje 
sampel, så åtminstone lika antal i varje grupp. Det går inte att organisera våra data så att 
kolumnsummorna är lika, vilket är ett krav. Inte heller kravet på minst 40 individer i varje 
sampel är uppfyllt. 
  

• Mann-Whitney’s u-test 
 
Testet används på två sampel i syfte att kontrollera om en signifikant skillnad föreligger. Här 
kan vi tänka oss en jämförelse av fråga 2 (grad av omotivation) gentemot resten av frågorna. 
Fördelen med detta test är att det inte kräver att de två samplen är lika stora. Problemet vi 
stötte på är däremot att de kritiska värdena i tabellerna (Henriksson 1995) inte räckte till för 
alla våra data. I vårt fall handlade det om att dela in samplet i ”Instämmande” och ”Icke 
instämmande” elever på varje fråga. Det ledde till att exempelvis fråga 10 fick en extremt 
sned fördelning. Egentligen får vi heller inte dikotomisera variabeln på det sättet eftersom de 
som svarade ”inte alls” på fråga 2 inte svarade på de resterande frågorna. 
 
 




