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Abstract 

 
The purpose of this essay is to investigate if elementary school pupils’ attitudes towards 

mathematics, from a teacher’s perspective, have changed since 2001-2002. I also intend to 

investigate if the whys and wherefores among the pupils attitude are the same and what 

influences pupils’ attitude to mathematics. The reason why I chose to deepen myself into 

elementary school pupils’ attitude to mathematics, and things that relate, is that I find it 

very interesting. As I shall soon be an upper school mathematics teacher I hope to discover 

some crucial factors for making mathematics learning an inspiring adventure. 

 

To collect materials for this study I interviewed six teachers living in the midst of Sweden. 

To create a picture of elementary school pupils’ attitude to mathematics I interviewed two 

teachers from each lower, intermediary and upper school.  

 

The study shows that the teachers I interviewed have observed an attitude towards 

mathematics similar to the trend for the whole country. A higher level of abstraction and 

increasing difficulties to diversify teaching is said to be the reason. The study also shows 

that variation and the need to succeed are two important factors that affect pupils’ relation 

to mathematics. It is however, hard to make any generalization from my study, as it is too 

small. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har som syfte att undersöka om grundskoleelevers inställning till 

matematikämnet, ur ett lärarperspektiv, har ändrats sedan 2001-2002. Då genomförde 

Skolverket en granskning med fokus på lusten att lära. Jag ämnar även undersöka om 

orsakerna till rådande inställning bland eleverna är desamma och vad som påverkar elevers 

inställning till matematik. Orsaken till att jag valt att fördjupa mig i grundskoleelevers 

inställning till matematik, och det som rör den, är att jag finner detta mycket intressant. 

Samtidigt hoppas jag som blivande matematiklärare inom grundskolan, kunna införskaffa 

kunskaper som hjälper mig att förstå vilka faktorer som påverkar lusten att lära matematik 

såväl positivt som negativt.  

 

För att samla material till min studie har jag intervjuat sex stycken lärare från 

Mellansverige. För att skapa mig en bild av hur grundskoleelevers inställning till 

matematikämnet ser ut har jag valt att intervjua två lärare från grundskolans respektive 

stadium.  

 

Studien bland de intervjuade lärarna visar att inställningen till matematikämnet bland deras 

elever följer trenden för hela riket. En höjd abstraktionsnivå i undervisningen samtidigt 

som det är svårare att variera undervisningen anges som orsaker till detta. Studien visar 

även att variation och behovet av att lyckas är två viktiga faktorer som påverkar elevers 

relation till matematikämnet. Det är dock svårt att göra någon generell bedömning utifrån 

min studie för vad som gäller för hela Sverige, då studien är för liten. 

 

Nyckelord: inställning, matematik, elever, påverkande faktorer 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

År 2001-2002 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning av lusten att lära 

med särskilt fokus på matematik. I Skolverkets rapport, utgiven 2003, framgår att lusten att 

lära bland elever inom matematikämnet har en negativ trend. Vid skolstarten upplever 

många elever matematik som ett roligt och spännande ämne medan mot slutet av 

grundskolan är synen på matematik bland eleverna motsatt, det vill säga att de finner 

ämnet tråkig och ointressant. Detta har föranlett en debatt där matematiker och 

skolforskare i Sverige försökt analysera vad som orsakar denna trend. Rösterna är många 

och åsikterna likaså.  Bakgrunden till att jag valt att fördjupa mig i grundskoleelevers 

inställning till matematik, och det som rör den, är den att jag som blivande matematiklärare 

inom grundskolan, hoppas kunna få erfarenheter som hjälper mig förstå vilka faktorer som 

påverkar lusten att lära matematik såväl positivt som negativt.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärarnas uppfattning om elevernas inställning till 

matematikämnet har förändrats sedan Skolverkets kvalitetsgranskning från 2001-2002, 

samt om orsakerna till rådande inställning bland eleverna är de samma , samt vad som görs 

i skolorna för att påverka elevers inställning till matematik. Utifrån detta syfte har jag 

formulerat följande forskningsfrågor. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

Hur ser grundskoleelevers inställning till matematikämnet ut? 

 

Vad beror grundskoleelevers inställning till matematik på? 

 

Vad görs i skolorna för att väcka och stödja elevers lust att lära matematik? 
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2 Litteratur 

 

2.1 Vad är matematik? 
 

För att kunna skriva denna uppsats ska jag först reda ut vad matematik är. Vad matematik 

är för mig är inte nödvändigtvis samma sak för någon annan. Synen på vad matematik är, 

enligt Unenge, varierande från person till person och beroende av vem man frågar. Ordet 

matematik härstammar från grekiskans máthema som betyder vetenskap och techne som 

betyder konst. Bonniers lexikon definierar matematiken som läran om logiska samband 

och abstrakta begrepp som mängder, tal, geometriska figurer och funktioner. (Unenge 

m.fl,1994) 

 

2.2 Matematikens mål och syfte 
 

I Lpo-94 för ämnet matematik står att läsa följande om matematikämnets syfte och roll. 

 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 

matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information 

och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall 

ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt 

lärande. (Skolverket, webben, kursplaner och betygskriterier-matematik) 

 

Skolans syfte och mål med matematikundervisningen har vuxit fram genom åren till vad de 

är idag. I Sveriges första skolordning från 1571 stod ingenting om undervisning i 

matematik. Det dröjde ända till 1864 innan vikten av att elever skulle övas i läsning och 

räkning betonades. Fram till 1960-talet dominerades matematiken av mekaniskt räknande 

och det var först när den nya läroplanen Lgr -69 infördes som ett tydligt mål och syfte med 

matematikundervisningen kunde skönjas. Matematiken skulle nu grundas på förståelse. I 

och med Lgr -69 infördes också mängdläran vilket gjorde att många lärare kände sig 

osäkra, då de själva saknade kunskapen, i sin lärarroll och blev totalberoende av läroboken. 
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Det gällde för lärarna att lära ut en metod, ”regelföljande”, som fungerar för lösning av 

olika typer av problem och uppgifter. Undervisningen gav inte heller stort utrymme för 

vardagsanknytning. (Malmer, 2002, Unenge, 1999)  

 

När Lgr -80 kom uttrycktes ett nytt syfte och mål med matematikundervisningen. I själva 

verket uttrycktes två väsentliga mål, ett språkligt och ett matematiskt. Matematiken skulle 

nu beskriva verkligheten och problemlösning stod i centrum för undervisningen. (Unenge, 

1999) Lösningsmetoder och regelföljande vid lösningar av problem fortsatte och begrepp 

som två- och tre-stegsproblem infördes. (Malmer, 2002, Unenge, 1999)  

 

Hur skiljer sig då den fjärde läroplanen, Lpo-94, från de tidigare? I Lpo-94 anges endast 

mål. Mål att sträva mot samt mål som alla elever skall uppnå. Det anges tydliga 

uppnåendemål för årskurs fem och årskurs nio i grundskolan. Det står ingenting om hur 

eleverna ska nå dessa mål och inte heller något om lösningsmetoder. Detta ansåg 

politikerna vara de ”professionella” lärarnas sak att bestämma. Utbildningen ska syfta till 

att utveckla elevers intresse för matematik, samt låta dem uppleva den tillfredställelse och 

glädje som ligger i att förstå och lösa problem. Matematiken skall nu vara ett redskap för 

eleverna att förstå andra ämnen liksom att fatta välgrundade beslut i vardagslivet. (Malmer, 

2002, Skolverket, 2003) 

 

2.3 Undervisningsmiljöer 
 

I Skolverkets rapport, Lusten att lära med fokus på matematik, konstateras att det inte går 

att kategoriskt säga vilka lärmiljöer som skapar lust respektive olust till att lära. Detta på 

grund av att elever/elevgrupper i olika åldrar har skilda behov och reagerar olika på 

likartade undervisningssituationer. ”Det finns knappast en modell som garanterar hög 

kvalitet” (Skolverkets, 2003, s 14) I de fall där undervisningsmiljön varit positiv, där 

eleverna varit engagerade och gett utryck för detta, har man kunnat finna en gemensam 

nämnare. Undervisningen har varit utmanande. Situationen har präglats av att det funnits 

upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både lärare och elever. Det har även 

konstaterats att barns kunnande men också deras syn på och attityder till matematik 

grundläggs under tiden före och vid skolstarten. (Skolverket, 2003) 
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2.3.1 Lågstadiet 
 

För elever i skolans tidigare årskurser är motiven för att gå i skolan okomplicerade. De 

kräver ingen större förklaring utan målet med att gå i skolan är att lära sig läsa, skriva, 

räkna samt att träffa kompisar. Barnens tilltro till läraren är mycket stark, men även 

självtilliten till matematikämnet anses vara stark. Eleverna har under de tidiga skolåren en 

glädje och lust att lära. Lärarna tar sin utgångspunkt i barnens intressen och omvärld. 

Innehållet är konkret och omväxlande och läromedel och arbetssätt är varierande. Barnen 

får aktivera alla sina sinnen vid inlärning av matematik och får för det mesta omedelbar 

och tydlig återkoppling. För många elever är matematik favoritämnet under grundskolans 

tidigare år. Samtidigt finns en ökning, jämfört med tidigare, av de elever som känner olust 

inför lärandet, menar en del lärare. I elevernas ”värld” sker allt så snabbt. (Skolverkets, 

2003) Många av barnen är överstimulerade, de är fullmatade, har aldrig tråkigt, sappar 

mellan kanalerna och behöver aldrig vänta på något, enligt några lärare i förskoleklassen 

och år 1-2. (Skolverkets, 2003, s 17) 

  

2.3.2 Mellanstadiet 
 

När eleverna kommer upp på mellanstadiet finner man ofta två grupperingar. De som 

fortfarande har en positiv inställning till matematiken men också en allt större andel av 

elever som säger sig tycka att matematik är det tråkigaste ämnet. Självtilliten till 

matematikämnet hos eleverna under mellanstadietiden är dock den högsta i hela 

grundskolan. 70 % anser sig ha god självtillit till matematikämnet på mellanstadiet. 

(Skolverket, 2003)  

 

De elever som fortfarande har en positiv inställning upplever att undervisningsinnehållet är 

relativt konkret och de ser en koppling mellan kunskaperna i skolan och dess värde som ett 

verktyg för andra ämnen i skolan samt utanför i vardagslivet. De har tyckt att skolarbetet 

varit lagom utmanande och fått bekräftelse genom att lyckas. Hos en del elever märks dock 

att inställningen till matematikämnet under mellanstadietiden blir allt mer problematisk. 

Bland dessa elever finns dels de som anser att matematiken innebär för lite utmaningar och 

för mycket upprepningar och de som inte förstår och efterlyser relevans i 

undervisningsstoffet. (Skolverket, 2003) 
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Under mellanstadiet är det vanligt att undervisningen överger ett mer variationsrikt 

undervisningssätt och övergår till att bli mer ”traditionell” där läraren undervisar från 

katedern med genomgångar på tavlan och eleverna sedan får räkan uppgifter individuellt i 

sin bok. Att läroboken tidigt ges en central roll i undervisningen behöver dock inte vara 

negativt, utan det beror i stor grad på hur boken används. Skriftliga prov och diagnoser blir 

också ett allt mer frekvent inslag under denna period och tros öka olusten inför ämnet. 

(Skolverket, 2003) Men risken är stor att undervisningen går ut på att räkna så många tal 

som möjligt, att eleverna får lära sig lösa problem efter en given mall i flerstegsmetoder 

vilket kan medföra att elevernas kreativa tänkande kring lösningar hämmas. (Unenge, 

1999)  

 

2.3.3 Högstadiet 
 

I grundskolans senare år är elevernas omdöme om undervisningen allt mer blandad. 

Elevernas glädje och lust från låg- och mellanstadiet har mattats och istället förvandlats till 

skoltrötthet. Trots att eleverna i årskurs 9 placerar matematik som det nyttigaste av alla 

skolämnen så anser samtidigt nästan en tredjedel av eleverna att de får lära sig matematik 

de anser vara onödig. (Skolverket, 2003) 

 

Undervisningen tenderar att bli än mer ”traditionell”. Undervisningsmodellen ser på 

högstadiet ofta ut som följer. Läraren har en gemensam genomgång vartefter eleverna får 

träna individuellt i räkneboken. Läraren går runt och hjälper eleverna korta stunder vid sina 

bänkar. Området avslutas vanligtvis med en diagnos, alternativt ett prov. Undervisningen 

innehåller få diskussioner om lösningar mellan lärare och elever, elevsamarbete samt 

praktiska laborationer. Arbetet handlar ofta om att göra så många uppgifter som möjligt 

med facits hjälp. (Skolverket, 2003) 

 

Skillnaden mellan dem som förstår och inte förstår ökar också på högstadiet. De som 

förstår får också en ökad självtillit till ämnet vilket dom som inte förstår förstås går miste 

om. Ett problem är dock att många av de elever som förstår ändå anser matematik vara 

tråkigt. Att de får få utmaningar och bara repetition av tidigare årskurser anges som några 

av anledningarna. Att många elever är omotiverade och att aktivitetsgraden hos en del av 
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dem ligger så lågt som 50% gör inte att förutsättningarna bättre. Betygen eller 

förhoppningar om studier vid ett studieförberedande gymnasieprogram är dock för de 

flesta en morot att fortsätta arbeta på. (Skolverket, 2003, Unenge, 1994) 

2.4 Hur organiseras matematikundervisningen idag? 
 

När den nya läroplanen; Lpo-94, kom så betonades kunskapssynen där den lärande själv tar 

ansvar för sitt lärande och att läraren tonar ner sin undervisande roll och bara visar på det 

”smörgåsbord” av kunskaper som finns att inhämta, det vill säga han/hon bara förmedlar 

kunskap och handleder den lärande.  

 

Har undervisningen utvecklats i den riktning som Lpo-94 förespråkar? Att svara direkt nej 

på denna fråga påstår Malmer vore fel. Malmer menar att ett förändringsarbete är svårt då 

det är beroende av många faktorer. Hon menar att läraren känner osäkerhet, och att en del 

saknar kunskap om hur de ska gå till väga och istället förlitar sig på läroboken. Hon 

nämner även tidsaspekten och de allt större elevgrupperna vilket gör det hela mer 

”tungrott” att organisera. Många lärare har heller inte de ekonomiska resurser som kanske 

behövs för att kunna införskaffa utrustning och hjälpmedel för att kunna genomföra en 

förändring. Den största tiden av undervisningen går fortfarande ut på att räkna (flytta 

siffror) och att alldeles för liten del av tiden ägnas åt logiskt tänkande. Det är för mycket 

sifferexercis, och för lite av verklig taluppfattning och kreativitet och fantasi får stå tillbaka 

för formella lösningar. (Malmer, 2002) 

 

Varför ser skolan ut som den gör? Varför ser matematikundervisningen ut som den gör? 

Varför handlar skolmatematiken om det den gör? (Unenge, 1999, s 5) Detta är några av 

frågorna som Unenge ställer sig. Han menar att svaren är många men att en av 

anledningarna är en stor traditionsbundenhet samt synen på matematiken som ett statusfyllt 

ämne. Att alla människor själva gått i skolan och anser sig därför veta hur skolan skall 

vara, gör inte förändringsarbetet lättare. Det kan också medföra en risk att lärare undervisar 

som de själva blivit undervisade. (Unenge, 1999) 

 

Åtgärder för att förbättra matematikundervisningen begränsar sig till organisatoriska 

åtgärder som nivågrupperingar, mindre grupper och mer tid. Eleverna delas ofta upp i en 

snabb, en mellan och en långsam grupp bestående av få elever. Skillnaden mellan 
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grupperna handlar oftast om antal moment eller mer eller mindre avancerade uppgifter. 

Skolverkets granskning visar dessutom att nivågrupperingen på vissa skolor är ett resultat 

av svårigheterna att hantera de ”långsammare” eleverna. De syften med nivågruppering 

som angetts är att eleverna ska få undervisning på rätt nivå, att de ska känna sig sedda och 

få chansen att lyckas. För de elever som inte når målen i matematikämnet finns chans till 

extra stödundervisning. Problemen anses då ligga antingen hos eleven själv eller både hos 

eleven och den miljö som han/hon ingår i. (Skolverket, 2003) 

 

2.5 Språkets betydelse 
 
Ett väl utvecklat språk är en förutsättning för allt lärande. Vikten av ett välutvecklat språk 

är oerhört viktigt för förståelsen och inlärningen av matematik. Malmer pratar om språket 

som ett instrument för att nå kunskap. Hon säger också att en av svårigheterna med det 

matematiska språket är att det ligger så långt från vårt vardagliga språk. Eleverna behöver 

språket för att kunna förstå och kommunicera matematik. Ett väl utvecklat matematiskt 

språk är viktigt för att förstå vad de läser vid matematiska problem samt för att förklara för 

andra elever hur de tänkt och gått tillväga vid lösningar till matematiska problem. Språket 

är även viktigt för det logiska tänkandet. (Malmer, 2002) Barnens språkutveckling jobbas 

det mycket med under skolans tidigare år. Arbetet med det matematiska språket tenderar 

dock att bli allt mer sällsynt i de högre årskurserna. (Skolverket, 2003) 

 

Berggren & Lindroth pratar om vikten av att förstå det matematiska språket för att lyckas. 

Han menar att den viktigaste faktorn för att utveckla sina matematikkunskaper är att 

eleverna förstår det matematiska språket och symbolerna. Det är viktigt att de matematiska 

termerna inte införs för tidigt och att eleverna tillåts att använda dem fel i sina försök att 

kommunicera. (Berggren m.fl, 2004) 

 

2.6 Lärobok & Läroplaner 

 
Matematikämnet tycks vara det skolämne som är mest beroende av en lärobok. I de 

tidigare skolåren är barnens omgivning och leken en utgångspunkt för inlärning av 

matematik. Men redan så tidigt som mellanstadiet kan boken komma få en dominerande 
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roll i undervisningen. Såväl innehåll och upplägg som hur undervisningen organiseras styrs 

av läroboken. Detta blir än mer påtagligt under grundskolans senare år. (Skolverket, 2003) 

 

De nya målen i Lpo-94 förespråkar att undervisningen sker på ett sådant sätt att eleven 

uppfattar en helhet. För att uppfylla detta mål förekommer ämnesövergripande temaarbeten 

inom skolan. Matematik ingår dock sällan i sådana arbetsområden. Detta trots att elever 

upplever en ökad lust att lära när de ser vad matematik kan användas till. Lärarna anger att 

det är svårt för dem att kontrollera vad eleverna lär sig och att eleverna ska nå målen som 

orsaker till varför matematiken står utanför tematiska studier. (Skolverket, 2003) 

 

2. 7 Faktorer som påverkar lusten att lära 
 

Jag ska titta närmare på de faktorer som påverkar elevers inställning till och lust att lära 

matematikämnet. Många faktorer är lika och återkommer under flera rubriker. I stort sett 

alla nedan nämnda faktorer har om de uppfylls på rätt sätt en positiv effekt på elevers lust 

att lära, medan om de uppfylls på fel sätt eller inte alls påverkar elevers lust att lära 

negativt.  

 

2.7.1 Behovet av att förstå och lyckas 
 

Att känna att man förstår och kan, samt känslan av att få lyckas är något som har stor 

betydelse för att främja lusten att lära. Detta gäller för alla elever oavsett ålder. Dessa 

faktorer ligger sedan som grund för ett fortsatt kunskapsbyggande. Eleven som lyckas får 

även stärkt självtillit när han/hon får ett kvitto på att den har förstått. Omvänt gäller 

naturligtvis för den elev som inte får känna att han/hon förstått och som ofta misslyckas. 

Denna elev tappar snabbt motivationen och lusten att lära. Matematik är roligt när de 

förstår, tråkigt blir det när man inte förstår. (Skolverket, 2003, s 29) 

 

En viktig faktor till att känna lust att lära är att uppgifterna är lagom utmanande. Vad 

menas då med lagom utmanande? Jo, uppgifterna ska vara sådana att eleverna ska kunna 

lösa dem med rimlig ansträngning. De elever som finner uppgifterna för lätta blir snabbt 

omotiverade, då de känner att uppgifterna är meningslösa, trots ständig bekräftelse på att 
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de faktiskt kan och förstår det de håller på med. Elever som finner uppgifterna för svåra får 

snabbt ångest över att de inte förstår och inte klarar av uppgifterna. (Skolverket, 2003) 

2.7.2 Behovet av begriplighet och relevans i undervisningen 
 

Rubriken sammanfattar detta behov mycket bra. Innehållet i skolan, men framförallt i 

matematikundervisningen måste kännas begripligt och relevant. Detta understryker vikten 

av att koppla matematikundervisningen till elevernas värld. Att bara arbeta med 

matematiken på ett teoretiskt plan gör att många elever känner att undervisningen saknar 

relevans. Många elever har svårt att förstå meningen med matematiken de undervisas i. 

Detta upplevs framförallt av elever på högstadiet. Detta leder till att lösningsmetoder 

kopieras och elevernas arbete inriktas på att producera resultat som läraren godkänner. Det 

blir helt enkelt ”mekaniskt räknande” utan reflektion. (Skolverket, 2003) 

 

Att lägga in praktiska inslag i matematikundervisningen är man relativt duktig på under 

grundskolans tidigare år. Dessa inslag blir allt färre ju högre upp i årskurserna eleverna 

kommer. Att få synliga resultat av sitt arbete är inte positivt bara för att det stärker 

självförtroendet och lyfter omotiverade elever. Det visualiserar även matematiken och 

aktiverar ett till sinne i inlärningen av matematiken. (Skolverket, 2003) 

 

2.7.3 Varierad och flexibel undervisning samt delaktighet 
 

Det ska inte vara förutsägbart att gå till skolan. (Skolverket, 2003, s 30) 

 

Behovet av att variera undervisningen och undvika det enformiga är viktigt för att främja 

lusten att lära. Variationen ska innefatta såväl läromedel som innehåll, arbetsformer och 

grupperingar. Att variera undervisningen är viktigt för att tillgodose elevers olika sätt att 

lära. (Skolverket, 2003) 

 

Malmer menar att undervisningens innehåll måste ta hänsyn till alla elevers olika 

förutsättningar såväl psykiska som sociala. Eftersom eleverna är så olika behöver läraren 

vara flexibel och kunna variera både svårighetsgrad och undervisningssätt. (Malmer, 2002) 
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Berggren & Lindroth påpekar vikten av att erbjuda eleven utmaningar på den nivå där den 

befinner sig. En matematikuppgift bör utgå från en konkret och enkel frågeställning inom 

ett område som alla elever är bekanta med. Alla elever bör också kunna lösa uppgiften. 

Uppgiften ska dock gå att utvidga och att fördjupa sig i så att varje elev blir utmanad på 

”sin” nivå. (Berggren m.fl, 2004) 

 

Gemensamma diskussioner om lösningar och lösningsstrategier, samt problemlösning i 

grupp är några arbetsformer som elever själva anser positiva för inlärningen av matematik. 

Även praktiska inslag i undervisningen av spel och annat relevant material som passar 

arbetsområdet främjar lusten att lära. Idag går det arbete som eleverna gör i skolan ut på att 

hinna göra så många uppgifter i boken som möjligt och få så många poäng på provet de 

bara kan. Eleven förstår inte syftet med matematikundervisningen. Detta är ännu ett 

problem som leder till att lusten att lära tappas. (Skolverket, 2003) 

 

I de gemensamma diskussioner som hålls är det viktigt att alla elever känner sig delaktiga 

och kan uttrycka det de känner utan att på något sätt behöva känna sig dumma. En 

demokratisk skola där eleverna kan vara med och tycka till, har chansen att påverka sin 

situation och där eleverna känner en trygghet är en förutsättning för att känna lust att lära. 

Elever i framförallt högstadiet upplever att deras möjlighet till påverkan och inflytande i 

matematikämnet är mindre än i andra ämnen. I de fall när eleverna har haft chans att 

påverka har detta oftast gällt när arbetet ska göras, vilka uppgifter som ska göras samt när 

de ska ha prov. Möjligheten att påverka arbetssätt eller innehåll uppges vara låg. 

(Skolverket, 2003) 

 

2.7.4 Prov eller inte? 
 

I svenska skolan råder en stark provkultur. Detta gäller framförallt de senare åren i 

grundskolan. Under de tidigare åren får eleverna ofta visa och berätta vad de har lärt sig. 

Men ju äldre de blir desto mer frekventa blir de ”traditionella” proven där eleverna 

individuellt ska svara på matematikuppgifter. Även de ”traditionella” proven kan 

ifrågasättas då denna återkoppling och utvärderingsform för många är sammankopplat med 

rädsla och ångest. Många lärare är självkritiska och tar på sig en stor del av detta då de 
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menar att det första de pratar om är prov och att de driver eleverna med proven. 

(Skolverket, 2003) 

 

Hur ovanstående främjar lusten att lära och stämmer överens med den nya läroplanen 

frågar sig Malmer där hon menar att läraandeprocessen är det viktiga och inte resultatet för 

bibehållen framtida kunskap. (Malmer, 2002) 

 

2.7.5 Lärarens roll 
 

Läraren anges av alla elever, oavsett stadietillhörighet, som den största inspirationskällan 

till lust att lära matematik. En lärare som har förmågan att inspirera, motivera och förmedla 

kunskap är en glädje att låta sig undervisas av. Lärare som förmedlar lust att lära till sina 

elever har tilltro till deras förmåga att lära matematik och har kunskapen att knyta an 

matematiken till verkligheten. Samspelet mellan lärare och elev är välfungerande där 

läraren engagerar eleven i utmanande samtal, deltar i lärandeprocessen och pratar med 

eleven istället för till eleven. Läraren gör eleven uppmärksam på ansvaret som vilar på 

eleven för att uppnå ett så optimalt samarbete som möjligt. Arbetsro och tid är självklart 

två faktorer som påverkar elevers förmåga att inhämta kunskaper. (Skolverket, 2003) 

 

2.8 Hur arbetas det för att främja lusten att lära? 
 

Under senare år har matematik och sättet det undervisats på fått stort mediautrymme. 

Sverige har också deltagit i två stora internationella undersökningar, TIMSS (Third 

International Mathematic and Science Studie) och PISA 2000 (Programme for 

International Student Assesment) Svenska elevers kunskaper inom matemetikämnet har, 

jämfört med den undersökning som gjordes 1995, sjunkit till något under genomsnittet i 

jämförelse med andra länder. 2003 inrättades NCM (Nationellt Centrum för 

Matemtikundervisning). De arbetar med att hitta vägar till en mer framgångsrik 

matematikundervisning. Fortbildning ordnas för lärare i form av matematikbiennaler och 

matematikbiennetter. Sveriges Matematiklärarförening ordnar även sommarkurser där man 

försöker utveckla matematikundervisningen. Lusten att lära- med fokus på matematik 

(Skolverket) och Hög tid för matematik (NCM) är två rapporter där möjligheter och 
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problem i matematikundervisningen diskuteras. (Bergren m.fl, 2004,Umeå Universitet 

Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar) 

 

Hur det arbetas med lusten att lära skiljer sig från kommun till kommun. I de flesta 

kommuners skolplaner finner man formuleringar som knyter an till lusten att lära 

matematik. I en del kommuner har arbetet för att främja lusten att lära fått en betydelsefull 

roll. Dock förekommer skolplaner där lusten att lära inte är knuten till några mål, strategier 

eller förslag till åtgärder. De enskilda skolornas intentioner uttrycks på motsvarande sätt i 

arbetsplaner samt i det dagliga arbetet. Ju yngre eleverna är desto vanligare är det att stor 

vikt, med tydliga mål, läggs vid att främja lusten att lära i arbetsplaner. För grundskolans 

senare år finns få målformuleringar som specifikt uttrycker lusten att lära. Här blir 

kunskapsmålen allt viktigare och arbetet med att främja lusten att lära får stå tillbaka. I de 

kommuner där arbetet med att främja lusten att lära har fungerat bra kan man peka på en 

fungerande dialog mellan förvaltningsledning, rektorer och lärare samt en gemensam syn 

på verksamheten. (Skolverket, 2003) 

 

Lärarnas kunskaper uppfattas ofta, av dem själva, som tillräckliga i grundskolans senare år. 

Däremot efterfrågas kunskaper i ämnesdidaktik och specialpedagogik. Lärare för de 

tidigare årskurserna menar att de saknar ämneskunskaper och didaktiska kunskaper i 

matematikämnet. Vardagsanknytning, utvärdering, inlärningsstilar samt mänskliga 

relationer är några av de områden som också nämns där lärare anser sig sakna kunskaper. 

(Skolverket, 2003) 

 

Synen på matematikämnet vad gäller syfte och undervisning är under förändring. Malmer 

menar att denna förändring börjar bli märkbar inom olika områden och att förändringarna 

nu börjar få konsekvenser. Innehållsmässigt ska formell matematik ersättas med 

funktionell matematik. Istället för att utgå från en lärobok med isolerade, slutna uppgifter, 

ska matematiken ingå i tematiska arbetsformer där uppgifterna är, så kallade, öppna. 

Undervisningen ska ta hänsyn till den enskilde elevens förutsättningar, där kreativa och 

varierande lösningar uppmuntras. Det enskilda arbetet kompletteras med grupparbete och 

diskussioner. Ansvaret för lärandet förskjuts från läraren till eleven och det fokuseras på 

elevens eget tänkande. Processen är viktigare än resultatet. Från lärarens sida ska 

förmedling av kunskap ersättas med att läraren nu istället handleder eleven i sin 

lärandeprocess. (Malmer, 2002) 
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3 Metod 

 

3.1 Urval 
 

För att uppfylla mitt syfte med uppsatsen, att undersöka grundskoleelevers inställning till 

matematikämnet, önskade jag att intervjua lärare från grundskolans samtliga stadier. Valet 

av respondenter skedde efter följande kriterier. Respondenten ska ha matematik i sin egen 

lärarutbildning samt erfarenhet av matematikundervisning i skolan under flera år. Min 

förhoppning var att respondenterna ska vara väl insatta i ämnet som undersöks och tänkt 

efter i frågan. För på så sätt få djupgående och uttömmande svar, gällande elevers 

inställning till matematikämnet.  

 

För intervjustudien bestämde jag mig för att låta totalt sex stycken lärare medverka, två 

stycken från respektive stadium. För att få en uttömmande och bred undersökning ansåg 

jag det viktigt att respondenterna inte var av samma kön och ej heller undervisade vid 

samma skola. Jag tror personligen att åsikterna och orsaker om grundskoleelevers 

inställning till matematikämnet kan skilja sig mellan kön och skolor.  

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. 

I den kvalitativa intervjun är frågeområdet bestämt, däremot kan frågorna variera från 

intervju till intervju beroende på vad respondenten svarar och vilka aspekter som tas upp. 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få så uttömmande svar som möjligt om det 

intervjun behandlar. (Johansson mfl, 2001)  

 

Intervjufrågor-  se bilaga 1. 

 

De inledande frågorna har till syfte att skapa en bild av hur respondentens 

undervisningssituation ser ut samt vad respondenten har för mål med undervisningen. 

Därefter ställs frågor rörande respondentens uppfattning om elevernas relation till 
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matematikämnet och vilka faktorer som påverkar relationen. Som avslutning ställdes 

frågor kring eventuella förbättringar rörande undervisningen som läraren anser behövs.  

 

3.3 Procedur 
 

Valet av respondenter gick till så att jag tog kontakt via telefon med rektorn för 

kommunens skolområde. Jag presenterade mig och förklarade studiens syfte samt frågade 

vilka lärare som uppfyllde de ovan nämnda kriterierna. Rektorn gav mig namn på tänkbara 

respondenter. Respondenterna kontaktades via telefon, där jag presenterade mig och syftet 

med studien och frågade om de var villiga att ställa upp för en intervju. När jag via telefon 

talat med respondenterna och de svarat positivt till en intervju och tid och datum bestämts, 

sände jag dem ett introduktionsbrev via mejl (se bilaga 2). Fyra av de sex respondenterna 

valdes på detta sätt. Två av de utvalda respondenterna hade jag kontakt med sedan tidigare 

och visste att de uppfyllde de önskade kriterierna. Dessa två frågade jag personligen. Tid 

och datum bestämdes även med dessa två efter positivt svar om medverkande.  

 

Intervjun var en kvalitativ intervju med så kallade öppna frågor och genomfördes i 

respondentens arbetsmiljö. Innan intervjun startade förklarade jag för respondenten att 

intervjun var helt anonym. Jag använde mig av en frågemall och beroende på 

respondentens svar ställdes olika följdfrågor för att utveckla och förtydliga respondentens 

åsikter och uppfattningar. Respondenten svarade enskilt på frågorna och intervjun spelades 

in på band.  
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4 Resultat 
 

4.1 Sammanfattning av intervju med lärare nummer ett 
 

Läraren som arbetar på högstadiet i en stad i Mellansverige. Läraren undervisar i tre 

mattegrupper fördelade på årskurs 7 med 22 elever, årskurs 8 med 17 elever samt årskurs 9 

med 20 elever. Mattegrupperna i respektive årskurs är nivågrupperade. I årskurs 7 och 

årskurs 8 används en, som läraren kallar den ”grön bok”, där uppgifterna är mer 

grundläggande och i årskurs 9 ”röd bok” som innehåller mer utmanade uppgifter. 

 

Lärarens mål med matematikundervisningen är tudelad. Det primära målet är att ge 

eleverna matematikkunskaper så de klarar sig i vardagslivet. Så de har en bas och stå på. 

Men att också tillgodose de elever som tänkt sig vidare till högre studier så de är 

förberedda på dem.  

 

Undervisningen består mestadels av gemensamma genomgångar och sedan befästa det de 

lärt sig genom träning, som består av att räkna i boken eller extra lappar som kan vara lite 

mer kul än det som står i boken. Läraren försöker lägga in praktiska moment men det är 

som inte så jäkla enkelt. Läraren är medveten om att fler laborationer och praktiska inslag 

skulle göra matematiken mer rolig och intressant. Men som svar på varför inte detta görs 

nämns tidsaspekten som en stressfaktor och kraven på att uppnå målen samt att eleverna 

ska klara de nationella proven i årskurs 9.  

 

Inställningen till matematikämnet i klasserna uppger läraren vara blandad. Den är ganska 

lika fördelat mellan de som tycker det är roligt respektive tråkigt i årskurs 7 och 9. Medan i 

årskurs 8 anser läraren att det är större andel som tycker det är tråkigt. Läraren menar att 

det är främst bland de elever som har svårt för matematik som den negativa inställningen 

råder. Bland de elever som lyckas och som läraren anser det går bra för finns en positiv 

inställning till ämnet. Men det är viktigt att ”lätta upp” matematikundervisningen. 

Elevernas inställning till ämnet tar sig uttryck genom att de som tycker det är tråkigt, 

försöker komma undan att göra saker, ber inte om hjälp när de fastnar på uppgifter, är inte 

intresserade av att förstå. Tala om för mig hur jag ska göra så jag blir färdig. Medan de 
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som tycker det är roligt ”trummar på” och ber om hjälp när de fastnar. De eleverna är 

intresserade av att diskutera olika lösningar på problem osv. 

 

Skillnaden på inställningen hos eleverna tror läraren beror på om de känner att de har fått 

lyckats tidigare under sin skolgång. Läraren menar att tilliten hos de elever som har det 

svårt är dålig. Det sker en förändring av inställningen under skolgången. Den negativa 

inställningen uppstår på mellanstadiet tror läraren, där eleverna känner sig pressade och 

hinna med så många uppgifter som möjligt i det ”matterace” som finns där. Elever känner 

sig misslyckade när de jämför sig med kompisar som kommit mycket längre i boken. 

Eleverna får inte tid att befästa grundläggande kunskaper. 

 

Bra självtillit finns hos de elever som har lyckats, och fått detta bekräftat på något sätt. För 

dem finns på högstadiet en morot i form av både en strävan efter högt betyg och vetskapen 

att de behöver matematiken för en viss gymnasielinje.  

 

4.2 Sammanfattning av intervju med lärare nummer två 
 

Läraren undervisar i en stad i Mellansverige. Läraren undervisar totalt i tre stycken 

matematikgrupper på skolan. Grupperna är nivågrupperade på skolan där läraren 

undervisar sju stycken elever i årskurs 9. Eleverna i denna grupp kräver mycket lärarstöd. I 

årskurs 8 undervisar läraren i en grupp bestående av 24 stycken elever. Eleverna i denna 

grupp arbetar de flesta elever med den ”röda” versionen av undervisningsboken. Dessa 

elever anses alltså ha ganska goda kunskaper i matematik så de klarar av ett mer 

utmanande undervisningsinnehåll. Några elever i gruppen arbetar i den ”gröna” 

undervisningsboken. De är med i denna grupp för att det fungerar socialt vilket det inte gör 

i någon annan grupp. Läraren är medveten om att dessa elever ofta ”kommer i kläm” då de 

inte ges möjlighet att få behovet av mer lärarstöd i undervisningen tillgodosett fullt ut. 

Gruppen i årskurs 7 består av 22 elever. De så kallade svaga eleverna är urplockade ur 

denna grupp och läraren har ”resten”. 

 

Lärarens mål med matematikundervisningen är först och främst att eleverna ska nå upp till 

uppnåendemålen, samt klara nationella proven i matematik för årskurs 9. Läraren vill 

också få dem att upptäcka att matematik är spännande och förstå hur roligt det kan vara. 
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Inställningen till matematikämnet är mycket varierande i de grupper läraren undervisar i. 

Läraren kan sig se en förändring hos eleverna överlag i skolan, att viljan att vara duktig, 

intresset och inställningen till skolarbetet blivit sämre. Läraren säger att det är fler elever 

som har denna inställning jämfört med förr. Detta fenomen tror läraren dock inte är 

specifikt för just matematikämnet. Detta är ett problem i de grupper läraren undervisar i 

årskurs 8 och 9. Eleverna ger upp lätt, försöker inte när de fastnar, ber inte om hjälp utan 

sitter och låter tiden gå. Eleverna i årskurs 7 har däremot en mer positiv inställning till 

matematikämnet och är mer pigga på att lära sig, mer delaktiga i diskussioner mm. 

 

De elever som anser att matematik är kul och spännande, har den inställning då de helt 

enkelt är duktiga i matematik. Det som man är duktig på är roligt. Elever har ofta 

inställningen att antingen så kan man eller så kan man inte inom matematiken. Hos elever 

som anser sig vara okunniga i matematik finns en acceptans och ett resonemang där de 

påstår att okunskapen har gått i arv från deras föräldrar. Det finns en inställning där elever 

förklarar sin okunskap med att, mamma och pappa kan inte heller matematik så därför kan 

inte jag.  

 

Läraren är av den uppfattningen att inställningen till matematikämnet har förändrats under 

elevernas skolgång. Läraren tror att en del av de elever som den undervisar jobbade bättre 

och visade en mer positiv inställning till matematik under till exempel mellanstadiet. 

Denna förändring tycker sig läraren ha märkt under högstadietiden. Läraren påpekar dock 

att det finns de elever vars inställning går i motsatt riktning. Förändringen för lärarens 

elever beror på en förändring i elevens hela skol- och livssituation, såsom puberteten, 

kamratskap, nya förebilder, fritidssysslor. De orkar då inte med skolan. 

 

Undervisningen består ofta av gemensamma genomgångar och diskussioner. Dessa följs av 

att eleverna får räkna själva i boken. Ibland används laborativt arbetsmaterial som eleverna 

får testa. Läraren är av den uppfattningen att de svaga eleverna har svårt även för det 

praktiska arbetsmaterialet, men menar att det är viktigt visa det då kan skapa minnesbilder 

vid användandet som de kan ta med sig till lösandet av uppgifter i boken. Alla lär på olika 

sätt poängterar läraren och därför är detta viktigt. Läraren menar att det är för lite 

laborationer och praktiskt arbetsmaterial inom matematikämnet i skolan, och att borde vara 

mer. Läraren anger stora grupper och att det är besvärligt att organisera samt dåligt med 

material 
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4.3 Sammanfattning av intervju med lärare nummer tre 
 

Läraren arbetar vid en låg och mellanstadieskola i Mellansverige. Hon under visar för 

närvarande i en årskurs 1 med 24 elever. Hon har även tidigare läsår undervisat klasser på 

mellanstadiet.  

 

Lärarens mål med matematikundervisningen är målen i läroplanen. Dessa bryts ned så att 

varje moment uppfyller målen i läroplanen. Undervisningssättet är varierat. Detta är viktigt 

för att eleverna ska tycka matematik är roligt menar läraren. De jobbar som läraren säger 

”traditionellt” med gemensam genomgång och barnen jobbar sedan i matematikboken. 

Alla barn har dock inte samma bok. Även uppgifter där barnen får jobba i par och praktiskt 

arbete med laborationsmaterial är ett återkommande inslag. Läraren understryker vikten av 

att förståelsen är det viktiga. Hellre arbeta med färre uppgifter och ha tid att diskutera 

lösningsförslag mm. 

 

Läraren menar att större delen av klassen har en positiv inställning till matematik och 

tycker det är roligt. Elevernas självtillit menar läraren är god. Läraren upplever att det finns 

ett ”sug” efter matematik, många elever väljer själva att jobba med matematik på fria 

stunder när de själva får välja. Läraren menar att det varierade arbetssättet är en starkt 

bidragande orsak till att matematikämnet upplevs som roligt samt barns naturliga 

nyfikenhet.  

 

Från lärarens tidigare erfarenheter av undervisning på mellanstadiet bedömer läraren att 

den positiva inställningen till matematik blir svårare att upprätthålla. Man får jobba mycket 

mer aktivt för att behålla den positiva inställning från lågstadiet när eleverna kommer upp 

på mellanstadiet. Ett än mer varierat arbetssätt föreslår läraren som en lösning på detta 

problem. Den stora brytpunkten upplever läraren sker någon gång i årskurs 5. Att eleverna 

då börjar komma in i puberteten och mycket annat händer uppges som en stark orsak. 

Läraren tror också att det är lätt att man kanske övergår mer till mer ”traditionell 

undervisning” med gemensam genomgång och mekaniskt räknande i boken och att man 

glömmer bort att variera undervisningen. På mellanstadiet får man vara jättenoga med att 

hålla igång med utmanande saker. Att man inte har ett mer varierande arbetssätt på 

mellanstadiet tror läraren beror på att lärare, ej har matematik i utbildningen eller inte har 

den fortbildningen och är kvar i det gamla ”traditionella räknandet”, inte har intresset för 

 18



att jobba på ett mer varierande sätt. Lärare känner sig bundna till räkneboken för att klara 

av de moment som eleverna ska kunna för att de ska klara av steget upp till högstadiet. 

 

På högstadiet blir abstraktionsnivån för hög och undervisningen än mer ”traditionell” 

vilket leder till att inställningen till matematikämnet blir ännu sämre hos allt fler elever.  

 

4.4 Sammanfattning av intervju med lärare nummer fyra 
 

Läraren undervisar i en årskurs 5, innehållande 29 stycken elever, i en mellanstor stad i 

Mellansverige. Läraren beskriver klassens kunskapsnivå som något under genomsnittet, att 

det är stor spridning på kunskapsnivån i klassen. Klassen har tillgång till resurs så en 

uppdelning i smågrupper kan göras, och på så sätt göra undervisningen mer individ 

anpassad. 

 

I sin undervisning blandar läraren ”traditionell undervisning” med gemensam genomgång 

och därefter träning i boken. När eleverna är klara med uppgifterna i boken och 

förhoppningsvis förstått får eleverna ibland möjlighet att omsätta kunskaperna till att lösa 

praktiska problem.  

 

Läraren anser att det är viktigt att eleverna behärskar de fyra räknesätten bra, behärskar 

överslagsräkning, procent mm. Läraren vill förbereda sina elever att stå rustade inför 

vardagslivets matematikproblem. Läraren vill att de ska reflektera över svaren när de 

räknar, så att det inte blir ”mekaniskt räknande”. Läraren menar att dagens elever inte 

reflekterar, stannar upp och tänker efter. De är så vana att bli matade inom det mesta, allt 

ska gå snabbt, det sätts i händerna på dem, de behöver inte tänka själva vad de ska göra. 

Spontaniteten är nästan obefintlig för eleverna, deras fritid och lek är på tok för 

organiserad.  

 

Läraren bedömer att inställningen till matematikämnet är god. Eleverna är pigga och gör 

gärna sina matteläxor. Läraren menar att inställningen till ämnet till stor del beror på 

inställningen hos läraren själv. Min och min kollegas entusiasm smittar av sig på eleverna. 
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Att många elever tappar suget för matematik menar läraren beror på att matten skjuter så 

väldigt långt över vad man ska kunna egentligen. Läraren är av den uppfattning att den 

grundläggande matematiken bör ges mer tid så att denna befästs riktigt.  

 

Självtilliten hos eleverna i klassen till matematikämnet är blandad. De elever som har god 

självtillit är också, som läraren beskriver, duktiga inom ämnet. De fortsätter räkna själva 

med en gång efter genomgångarna, medan de med sämre självtillit oftast kräver mer 

lärarstöd efter genomgången. 

 

Läraren försöker applicera uppgifterna och innehållet i matematiken till elevernas 

vardagsliv för att den ska upplevas som relevant och kul. Detta görs dock inte i den 

utsträckning som läraren själv önskar. Han anger tidsaspekten och det stora elevantalet 

som en orsak till att det inte görs.  

 

4.5 Sammanfattning av intervju med lärare nummer fem 
 

Läraren jobbar på en mellanstadieskola i en stad i Mellansverige. För närvarande 

undervisar läraren i en årskurs 4 med 21 elever. Målet med matematikundervisningen är att 

eleverna ska klara de mål som ställs från Skolverket, samt ge eleverna kunskap för fortsatta 

studier på högstadiet. Läraren nämner även att förmågan att kunna tänka logiskt, samt 

knyta an matematiken till vardagen är ett mål med undervisningen. 

Matematikundervisningen innehåller mycket färdighetsträning i läroböckerna men även en 

del praktiskt material förekommer såsom spel. Under ett pass i veckan har klassen något de 

kallar för ”labbmatte” med mer praktiskt arbete. ”Labbmatten” anknyter till det område de 

jobbar med i läroböckerna. Att knyta an matematiken till vardagen tror läraren skulle göra 

undervisningen i skolan mer intressant, gärna på ett praktiskt sätt. 

 

Att undervisningen inte innehåller mer träning och räkning med praktiskt arbetsmaterial 

tror läraren beror på klasslärarsystemet där det kanske är lärare som inte har matematik i 

sin utbildning och som då lutar sig mot boken. De resonerar som så att kan de det som står 

i boken klarar de kraven från Skolverket då boken motsvarar dessa. Bristande intresset och 

jobbigt att organisera anges också som troliga orsaker. 
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Inställningen till matematik i klassen är blandad. Den varierar ofta beroende på typen av 

lektion. Läraren upplever att klassen jobbar bättre när de jobbar individuellt än när de 

jobbar i grupper. Orsaken till detta tros vara ovana till grupparbete. Eleverna finner mer 

nöje med att arbeta med uppgifter de kan. Det är roligt när man kan. Läs och skrivsvaga 

elever fördrar uppgifter som löses i grupp, när dessa ska lösa uppgifter i läroboken har de 

svårt läsa och förstå, att få ner lösningen på papper, resultatet kan då bli att de blir stökiga.    

 

Negativ inställning till matematik uppstår då eleven inte kan och förstår. Negativ 

inställning kan också gå i arv från föräldrar som säger sig inte heller kunna matte. 

Självtilliten bland eleverna till matematik i klassen är blandad. Men överlag säger sig 

läraren bedöma en något överpositiv självtillit. Eleverna tror de kan mer än de gör, och 

klagar ofta på att de får räkna och träna på moment de påstår sig kunna. 

 

4.6 Sammanfattning av intervju med lärare nummer sex 
 

Läraren undervisar för närvarande på lågstadiet i årskurs 1, men har tidigare även 

undervisat på mellanstadiet. Skolan ligger i en ort i Mellansverige. Läraren menar att 

diskussionen om att dom ”traditionella” undervisningsmetoderna med gemensam 

genomgång samt räkning i boken inte når fram till alla så att bredda matematiken och hitta 

alternativa undervisningsformer är viktigt. Att eleverna ska nå upp till Skolverkets mål är 

ett naturligtvis ett huvudmål med undervisningen då det är en målstyrd skola menar 

läraren. Detta försöker läraren uppnå genom att inte bara använda boken utan jobba mer 

med praktiskt material, ha olika struktur och organisera lektioner annorlunda. Allt med 

tanke på att elever lär olika. 

 

Inställningen till matematik i klassen är bra. Läraren förklarar det med att barn i årskurs 1 

är naturligt nyfikna och vill lära sig nya spännande saker, även fast det förekommer elever 

som har svårigheter. Eleverna visar detta genom att vara vetgiriga när de kommer till nya 

moment och är ivriga på att få sätta igång. De uttrycker själva och visar glädje över olika 

moment de jobbat med tidigare under skoltiden. Att eleverna har en positiv inställning till 

matematiken tror läraren beror på att arbetsmomenten är mer laborativa och varierade inom 

matematiken jämfört med andra ämnen i årskurs 1, där det blir mycket skriva och läsa i 

och med bokstavsträning. Läraren hävdar att inställningen till matematik blir negativ hos 

 21



fler elever när de kommer upp i årskurs 6. Eleverna tappar glöden, är inte lika pigga på att 

diskutera osv. Detta tror läraren beror på det blir svårare för eleven i och med att 

matematiken blir mer teoretisk och abstrakt. Läraren är medveten om sin funktion och 

säger sig spela en viktig roll för att eleverna skall behålla glöden och inte tappa intresset.  

 

Att ha en fortsatt varierad undervisning är ett måste, menar läraren. Han poängterar vikten 

av att inte luta sig tillbaka mot läroboken. Han anser att detta är något som man är sämre 

på att göra på mellanstadiet än på lågstadiet. Den starka lärobokstraditionen och enkelheten 

i att använda sig av boken är några orsaker till detta. 

 

Självtilliten i klassen är relativt bra. Det är vanligare att den är för bra då elever tror de kan 

och istället gör fel. Självtilliten sjunker sedan generellt sett på mellanstadiet. Läraren 

menar självtilliten sjunker hos de elever som inte får chansen att lyckas. Att matematiken 

är väldigt tydlig vad gäller rätt och fel gör att många elever fokuserar på det negativa, det 

de inte kan.  

 

För att gå från teoretiska kunskaper till att veta hur man ska förmedla det i praktiska 

moment kräver stor kunskap, det blir ett helt annat upplägg och kräver ett annorlunda 

”tänk” menar läraren. Denna kunskap saknas ofta hos undervisande lärare. Samt 

enkelheten att luta sig tillbaka mot boken anger läraren som skäl för att inte använda sig av 

mer praktiska moment, som anses tyngre att organisera, i sin undervisning.  
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5 Diskussion 

 

5.1 Tillförlitlighet 
 

Denna studie bygger på sex stycken intervjuer samt litteraturstudier. Vad gäller resultatets 

tillförlitlighet tror jag inte att jag hade fått annorlunda svar av respondenterna vid ett annat 

tillfälle. Detta eftersom jag anser att respondenternas uppfattning om det min 

problemformulering behandlar byggs upp under en längre tid och inte skiftar från vecka till 

vecka. Dock anser jag studien vara för liten för att man skall kunna generalisera resultatet. 

Det hade varit intressant att utöka antalet intervjuer och då sprida intervjuerna geografiskt 

för att kunna dra eventuella slutsatser generella för hela riket.  

 

5.2 Inställningen 
 

Uppfattningen om grundskoleelevers inställning till matematikämnet följer den trend som 

presenterats i teoriavsnittet. Inställningen till matematikämnet är ofta positiv bland 

eleverna under skolans tidigare årskurser. Under mellan- och högstadiet tappar sedan allt 

fler elever intresset och inställningen upplevs som mer varierad. En förändring hos 

eleverna vad gäller inställningen till matematikämnet tros infalla någon gång under 

mellanstadiet enligt de intervjuade lärarna i studien.  

 

5.3 Vad beror inställningen på? 
 

Både studieresultat och tidigare forskning (Malmer, 2002) pekar på att inställningen till 

matematikämnet beror på flera faktorer som till exempel läraren, klassrumsklimatet, vikten 

av ett varierande arbetssätt samt behovet av att lyckas. Svaret på frågan om vilka orsaker 

som är avgörande för en elevs relation till matematikämnet är otroligt komplext eftersom 

vi alla är olika som individer. Det finns heller inte en modell som garanterar hög kvalité. 

 

Lågstadielärarna anger det varierade arbetssättet som skäl till att inställningen är relativt 

god. Slutsatsen man kan dra av resultatet av studien samt av den lästa litteraturen är att, om 

man kan variera undervisningen på ett bra sätt, upplevs aldrig undervisningen som 
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slentrian. Malmer (2002) påpekar också vikten av variation i undervisningen. Variationen 

ska innefatta såväl innehåll som arbetssätt, arbetsformer och grupperingar. Med varierad 

undervisning tar man också hänsyn till elevers olika sätt att lära. 

 

När eleverna kommer upp på mellan- och högstadiet verkar det som om känslan av att 

lyckas blir mer avgörande för vad man tycker om matematikämnet. I Skolverkets rapport 

(2003) anges vikten av att alla elever oavsett ålder får känna att de lyckas och menar att det 

är en grund för fortsatt kunskapsbyggande. Berggren & Lindroth (2004) påpekar vikten av 

att erbjuda elever utmaningar på den nivå där de befinner sig, just för att alla ska få 

uppleva känslan av att förstå och lyckas.  

 

Bland elever på lågstadiet finns en naturlig nyfikenhet och en vilja att lära. Detta är en stor 

orsak i sig att inställningen till matematikämnet upplevs som positiv. På högstadiet 

däremot har viljan att lära och vara duktig försvunnit, uppger en av högstadielärarna. Alltså 

precis tvärtom från lågstadiet. Orsakerna till detta kan förstås diskuteras. Att elever på 

högstadiet har det jobbigt med sig själva, sin egen utveckling och identitetssökande i och 

med puberteten, som också framkommer i studien, finner jag som en möjlig anledning. 

  

Självtilliten har också stor betydelse för hur eleverna tar sig an matematikämnet. Bland de 

intervjuade lärarna finner man att självtilliten oftast uppfattas som god under skolans 

tidigare årskurser, för att sedan sjunka och bli mer varierad under mellan- och högstadiet. 

En god självtillit kan höja prestationen medan en dålig självtillit omvänt, kan sänka 

prestationen. En elev som lyckas får en större självtillit och misslyckanden leder till 

försämrad självtillit (Skolverket, 2003). Den slutsats jag drar av detta är att självtilliten går 

hand i hand med behovet av att lyckas. De växelverkar med varandra. 

 

Förändringen av inställningen till matematikämnet bland eleverna tycks alltså ske någon 

gång under mellanstadiet. Förändringen beror på liknande faktorer som ovan diskuterats. 

Jag funderar på om de möjligen kan vara så att de faktorer som anges som betydelsefulla 

för elevers relation till matematikämnet, inte uppfylls på samma sätt som under 

grundskolans tidigare år. Framför allt tror de intervjuade lärarna att den höjda 

abstraktionsnivån och det mindre varierade arbetssättet är största orsakerna till 

förändringen. Behovet av att lyckas anses ha stor betydelse för relationen till ämnet och när 

abstraktionsnivån höjs så för det till följd att en del elever misslyckas. Detta kan påverka 
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deras relation till ämnet negativt. Att lärarna anser att det blir svårare att variera 

arbetssättet, vilket då leder till att variationen i undervisningen uteblir, minskar också 

förutsättningarna att få med sig alla elever. Elever med läs- och skrivsvårigheter har då 

troligtvis ännu svårare inför detta faktum, något som också påpekas av de intervjuade 

lärarna i studien.  

 

Andra viktiga faktorer som påverkar elevernas relation till matematikämnet är givetvis 

läraren. Läraren anges vara den faktor som har mest betydelse för lusten att lära matematik 

bland alla elever, oavsett stadietillhörighet (Skolverket, 2003). I studien är det endast två 

lärare som uttryckligen inser sin betydelse. Detta finner jag lite oroväckande eftersom jag 

anser att de personer, lärarna, som ska leda arbetet i klassrummet själva borde inse vilken 

betydelse de har för att påverka och främja lusten att lära hos eleverna. En annan orsak 

som påverkar elevers inställning till matematikämnet och som framkommer både i studien 

och litteraturgenomgång är den starka påverkan och tron på ett ”matematiskt arv”. Det vill 

säga att många lärare uppger att elever och föräldrar förklarar elevens låga kunskaper i 

ämnet med att föräldern själv inte förstår matematiken. Föräldrarna talar på så sätt om för 

sina barn att det är okej om de inte förstår. Det sänder fel signaler till eleven. Visst har alla 

olika förutsättningar, men att någon skulle vara obildbar i matematik bara för att elevens 

föräldrar inte lyckats tror jag inte på. Dessutom kan förälderns misslyckande bero på andra 

faktorer än vad som orsakar barnets problem.  

 

5.4 Vad görs i skolorna för att väcka lusten att lära? 
 

Jag ställer mig undrande till varför man inte jobbar mer med att främja lusten och höja 

intresset för matematikämnet. Varför jobbas det inte mer med att bibehålla den positiva 

relation till matematikämnet som finns under grundskolans tidigare årskurser. Som Malmer 

påpekar (Malmer, 2002) är läroplanen målstyrd men den säger ingenting om vägen, hur vi 

som lärare skall få våra elever att nå målen, det är upp till läraren själv att avgöra. Lärarna 

har alltså ”världens chans” att bedriva en undervisning som är varierad, som tillgodoser 

alla elevers olika förutsättningar och som främjar lusten att lära matematik. 

 

Hur skall man arbeta för att främja lusten att lära matematik? I min studie framkommer två 

faktorer som man tror gör matematikämnet mer intressant för eleverna. Att ha ett mer 
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varierat arbetssätt och att vardagsanknyta matematiken anges som konkreta åtgärder för att 

behålla den positiva inställning som finns bland eleverna under grundskolans tidigare år. 

Jag tror också att arbetet kommer en bit på väg om man ser till enbart de här två faktorerna, 

men inte hela vägen. För det första tror jag att arbetet med främja lusten att lära måste få en 

central och betydelsefull roll. Det är nödvändigt för att få till en förändring. 

Målformuleringar som specifikt uttrycker lusten att lära är ett måste. I Skolverkets rapport 

(2003) pekas det på att i de kommuner där arbetet med att främja lusten för att lära 

matematik slagit väl ut har dialogen mellan förvaltningsledning, rektorer och lärare 

fungerat bra och man har haft en gemensam syn på verksamheten. Därför är det viktigt att 

man enas om specifika målformuleringar för just lusten att lära.  

 

Vad gäller mål med matematikundervisningen kan man ur resultatet från studien utläsa att 

fyra lärare nämner Skolverkets uppnåendemål som ett specifikt mål för deras egen 

matematikundervisning. Att två av dessa svar kommer från lärare som undervisar på 

lågstadiet där de inte hålls några nationella prov finner jag än mer anmärkningsvärt. Den 

största förändringen med den nya läroplanen är ju målstyrningen! Personligen trodde jag 

att Skolverkets uppnåendemål skulle anges av varje lärare som ett givet mål för 

matematikundervisningen och absolut på mellan- och högstadiet där det hålls nationella 

prov och där det finns tydligt angivna uppnåendemål för årskurs fem och nio. En möjlig 

orsak till detta kan vara att uppnåendemålen anses som självklara och därför inte anges av 

lärarna som specifikt mål för deras undervisning. 

 

Visst nämns det i läroplanen att eleven skall ges ”vardagslivskunskaper” samt ”grund för 

fortsatta studier”. Dessa skäl nämns sammanlagt fem gånger i min studie. Skälen tas upp 

av mellan- och högstadielärarna. Att dessa anges som mål med matematikundervisningen 

tror jag har att göra med att just intresset för matematiken börjar avta hos eleverna under 

mellanstadiet. Lärarna försöker då vardagsanknyta matematiken för att göra den mer 

intressant och relevant för eleverna. Att en lärare anger ”fortsatta studier” som ett enskilt 

skäl till varför undervisningen inte görs mer praktisk och varierad är med tanke på att 

eleverna ska ha betyg för att ta sig in på ett gymnasieprogram. Läraren känner osäkerhet på 

om eleven tar in nödvändig kunskap för att klara Skolverkets mål med ett praktiskt 

undervisningssätt. Osäkerheten gäller främst de elever som siktar på ett högre betyg.  
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 Lärare 2 är den enda som på något sätt uttrycker det som ett enskilt mål att få eleverna att 

upptäcka att matematik är roligt! Det ska vara roligt och spännande med matematik. Bör 

inte ett mål med undervisningen vara att få eleverna att tycka just detta? Jag skulle vilja 

svara ja på den frågan. Läraren har fattat hela galoppen! Sen är det naturligtvis lättare sagt 

än gjort. En lärare anger också ”förståelsen” som ett viktigt som ett enskilt mål i 

undervisningen. Alla enskilda mål för undervisningen som de intervjuade lärarna angett 

finns att hitta i Lpo-94.  

 

”Funktionell matematik”, ”variation” och ”lärandeprocess” är tre nyckelord för att skapa 

en undervisning som främjar lusten att lära med Malmers (2002) sätt att se. Genom att följa 

dessa nyckelord medför det att många olika aspekter som tar hänsyn till barns olika behov 

och förutsättningar tillgodoses. Det går heller inte säga att genom att man tillgodoser 

ovanstående faktorer så har man som lärare lyckats att främja lusten att lära. Problemets 

komplexitet och alla elevers olika bakgrund och förutsättningar gör det hela svårare. Men 

chansen att alla elever utvecklas och lär in kunskap ökar med Malmers sätt att se på 

matematikundervisningen. 

 

Orsakerna till varför detta ej görs tror jag är att, som också framkommit i min studie och 

litteraturstudier, det är jobbigt och kräver mycket arbete att undervisa så här. Det är 

jobbigare att organisera undervisningen med större klasser och grupper, vilket leder till att 

det måste finnas mer material och annat. Jag har fått uppfattningen genom studien att 

problemet ligger i att det krävs mycket energi, tankeverksamhet och tid för att bedriva en 

undervisning som främjar lusten att lära.  
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6 Slutsats: 
 

Mina slutsatser bygger på de intervjuade lärarnas uppfattningar och litteraturgenomgång. 

Det är svårt att göra någon bedömning om vad som gäller för hela Sverige, då studien är 

för liten för att kunna dra några generella slutsatser. Undersökningen ger dock en 

representativ bild för just dessa klasser. Resultatet av studien visar att inställningen och vad 

som påverkar den, samt vad som görs i skolorna för att väcka och stödja lusten att lära, inte 

skiljer sig mycket från Skolverkets kvalitetsgranskning från 2001-2002. 

 

Studien bland de intervjuade lärarna visar att inställningen till matematikämnet bland de 

grundskoleelever de undervisar följer trenderna för hela riket. Synen på matematikämnet 

blir mer negativ i grundskolans högre årskurser än i de tidiga årskurserna. En höjd 

abstraktionsnivå i undervisningen samtidigt som det är svårare att variera undervisningen 

anges som faktorer till detta. Elevers inställning till matematikämnet är en komplex fråga 

utan några egentliga svar. Många elever upplever dessutom en kritisk tid i sina liv under 

puberteten vilket gör att skolan är svår att orka med. Det finns alltså ingen modell som 

garanterar hög kvalité.  

 

Variation och behovet av att lyckas är två viktiga faktorer som påverkar relationen till 

matematikämnet. Behovet av att lyckas tenderar att bli allt viktigare på mellan- och 

högstadiet. Självklart anses läraren också som en viktig faktor, dock är det bara två av de 

intervjuade lärarna som uttrycker detta.   

 

För att vända på trenden måste man börja jobba med att främja lusten att lära. Lusten att 

lära måste få en central och betydelsefull roll. Kommunerna och skolorna behöver lägga 

kraft på att utveckla den pedagogiska verksamheten. Att enas om målformuleringar som 

specifikt uttrycker lusten att lära är ett måste. Lärare måste få kompetensutveckling och ges 

utrymme och stöd från rektorer och politiker att utveckla lärandet i matematik.  

 

Många av de intervjuade lärarna anger Skolverkets mål och vardagskunskaper som mål för 

undervisningen. Bara en av de intervjuade lärarna anger att de vill få eleverna att upptäcka 

att matematik är spännande och roligt. Att främja lusten att lära borde ha sin utgångspunkt 

i just detta.  
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Bilaga 1 
 

Intervju frågor 

 
• Berätta om de klasser du undervisar i. 

• Vad har du för mål med undervisningen? 

• Hur är inställningen till matematik i din/dina klasser? 

• Hur tar det sig uttryck? 

• Varför tycker eleverna att matematik är….? Vad har du för uppfattning till 

orsakerna till rådande inställning? 

• Har eleverna haft/Kommer eleverna ha en oförändrad syn på matematik eller tror 

du att den har ändrats under deras skolgång? I så fall när? 

• Vad beror denna eventuella ändring på? 

• Hur är elevernas självtillit till matematik? Hur märks det?   

• Hur skulle matematiken i skolan göras mer intressant och rolig?/Hur gör du 

matematiken i skolan intressant och rolig? 

• Vad är anledningen till att detta inte görs i större utsträckning? 

 

Frågorna ställs beroende på vad den intervjuade ger för svar. 
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Bilaga 2 
 

Introduktionsbrevet hade följande lydelse: 
 

”Intervjun kommer bland annat att behandla dina elevers inställning till ämnet matematik. 

Jag ber dig fundera lite över hur denna är samt vad den kan tänkas bero på, hur det tar 

uttryck hos eleverna, om den har förändrats under skolgången och orsakerna till denna 

eventuella förändring. Jag ber dig även fundera över vad matematik är för dig samt vad 

som gör matematik i skolan intressant och roligt.  

Tack på förhand.  

Med vänlig hälsning 

Stefan Gunnarsson” 
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