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ABSTRACT 

The purpose of this essay is first to get a general idea about a group of working teachers 

thoughts of mathematics and the teaching in mathematics. I also would like to find out what 

they think affect pupils relationship to the subject. The surveys main purpose is to compare 

teachers in grade 4-6 and teachers in grade 7-9 view of what you as a teacher can do to further 

the learning in mathematics. I have done eight interviews. Four of them are with teachers in 

grade 4-6 and the other four interviews are with teachers in grade 7-9.  

 

Concerning the result of my examination it is difficult to come to a general conclusion. It is 

also difficult to generalise the answers I got but I think that many teachers can know in 

oneself minds and valuations about mathematics and how the subject could be teach. I would 

also like to declare that the conclusion I have made only concerns my respondents, which 

means that they not can be compared with another or bigger selection group.  

 

The result of my examination have shown that the views of what you can do as a teacher to 

further pupils learning in mathematics are separated in some ways. Both groups think that the 

variation in teaching is central for the motivation of learning. The respondents that teach in 

grade 4-6 say that it is important for the pupils to see the meaning of mathematics in ordinary 

situations. The teachers in grade 7-9 mean that it is central to build up the pupils  

self-confidence and their trust in themselves in the subject of mathematics. Nowadays it is the 

textbooks that roles the teaching in all grades. All respondents say that it is also important to 

work without the textbook. The turn-over in the practice are different. According to the 

teachers the pupils relationship to mathematics are both positive and negative. The 

respondents that teach in grade 4-6 say that their pupils motivation lack when the formal and 

abstract thinking is introduced. The respondents that teach in grade 7-9 think that the pupils 

meanings differs but the lack of motivation shows when their pupils begin in grade 7.  

 

My personal opinion about the subject is that to many pupils create a negative attitude to 

mathematics in early stages of life. As a future teacher my question is how you should form 

your teaching to further the pupils learning and interests in mathematics.                   

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är först att få en allmän uppfattning om en grupp yrkesverksamma 

lärares tankar kring matematik och matematikundervisning. Jag vill även ta reda på vad de 

upplever påverkar elevernas relation till ämnet. Undersökningen har främst som avsikt att 

jämföra mellan- och högstadielärares syn på hur man kan främja lärandet inom matematiken. 

Jag har genomfört åtta stycken intervjuer. Fyra av intervjuerna gjordes med mellanstadielärare 

och de andra fyra intervjuerna har gjorts med högstadielärare.  

 

Angående resultatet av min undersökning har jag svårt att dra någon klar slutsats. Det är även 

svårt att generalisera de svar som respondenterna givit, dock anser jag att flertalet lärare kan 

känna igen sig i respondenternas tankar och värderingar gällande matematik och 

matematikundervisning. De slutsatser som gjorts kan endast gälla för denna urvalsgrupp 

vilket betyder att de inte kan generaliseras till en annan eller större grupp av respondenter.  

 

Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade mellanstadie- och högstadielärarnas syn 

på hur man kan främja lärandet inom matematiken skiljer sig något från varandra. Båda 

lärargrupperna talar om att variation i undervisningen spelar en betydande roll för elevernas 

motivation och intresse. Mellanstadielärarna pekar bland annat på att vardagsmatematiken är 

central för att kunna påvisa matematikens användningsområden. Högstadielärarna nämner att 

det är viktigt att stärka elevernas självförtroende och tillit inom matematiken för att de ska få 

känslan av att de lyckas. I dagens läge är det läromedlet som till stor del styr undervisningens 

innehåll både på mellanstadiet och på högstadiet. Samtliga lärare pekar dock på att det är av 

stor vikt att gå ifrån boken ibland. Genomförandet av detta i undervisningen varierar från 

lärare till lärare. Enligt respondenterna är elevernas relation till matematik både positiv och 

negativ. Mellanstadielärarna tycker sig kunna se att motivationen och intresset för matematik 

brister då det formella och abstrakta tänkandet införs. Högstadielärarna talar om att elevernas 

åsikter om matematik varierar men att många har en negativ inställning till ämnet då de tar 

över undervisningen.         

 

Min personliga åsikt i ämnet är att allt för många elever skapar sig en negativ relation till 

matematik i tidig ålder. Frågan för mig i min framtida yrkesroll är då hur man som lärare ska 

utforma sin undervisning för att bibehålla och främja elevernas intresse för matematik under 

hela skoltiden.   
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1. INLEDNING 

På senare tid har många forskningsrapporter pekat på elevers bristande motivation och 

intresse för att lära sig matematik. I en rapport som Skolverket utgav 2003 kunde man se att 

många elever har positiva tankar om matematik och matematikundervisning. Oroväckande är 

att man i samma rapport kan läsa att alltför många elever har en mycket negativ relation till 

ämnet då de anser att matematik är meningslöst och svårt att förstå. 

 

Att synliggöra matematiken tidigt i barns vardagsliv anser Ljungblad (2001) är nödvändigt för 

att få bukt på problemet. Under de tidigaste skolåren är barns intresse och motivation att lära 

sig nya saker mycket stor. Lärarens uppdrag, oavsett stadietillhörighet, bör därför vara att 

hålla lusten vid liv genom att inspirera eleverna till fortsatt lärande.  

 

I denna uppsats kommer begreppen mellanstadielärare och högstadielärare användas. Detta då 

dessa benämningar fortfarande förekommer i praktiken samt att Skolverket (2003) använder 

liknande sätt att titulera de lärare som medverkar i undersökningen. 

 

Med tanke på tidigare forskning är det inte fel att ifrågasätta hur matematikundervisningen ser 

ut i dagens läge och vilket syfte den tenderar att ha. Även om denna frågeställning är central 

så kan det vara än viktigare att ta reda på vad man som lärare inom de olika stadierna kan göra 

för att förbättra och förändra elevernas negativa relationer till matematik och 

matematikundervisning.        

 

1.1 Problemområde 

Att försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar elevernas inställning till matematikämnet 

bör därför sättas i fokus. För att man som lärare sedan ska ha en möjlighet att påverka 

elevernas framtida relation till matematik krävs det att man har en uppfattning om när 

elevernas attityder börjar infinna sig. Har läraren kunskap om när elevernas relation till ämnet 

kan ta form är det lättare att påverka den. Likt övriga situationer, är det även inom 

matematikundervisningen till en fördel om man skapar en positiv bild av ämnet på ett tidigt 

stadium i livet. Att goda relationer införlivas är av stor vikt ty det är alltid svårare att försöka 

vända negativa åsikter och erfarenheter till något positivt.     
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1.2 Problemformulering och syfte 

Syftet med min undersökning är först att få en allmän uppfattning om en viss grupp 

yrkesverksamma lärares tankar kring matematik och matematikundervisning. Jag vill sedan ta 

reda på vilka faktorer de upplever påverkar elevernas relation till ämnet. Undersökningen har 

främst som avsikt att jämföra mellan- och högstadielärarnas syn på hur man kan främja 

lärandet inom matematikämnet.     

 

Utifrån detta syfte har jag kommit fram till följande problemformuleringar: 

 

Vilka faktorer anser pedagoger på mellan- och högstadiet påverkar om elever skapar en 

positiv eller negativ relation till matematik samt vad anser lärarna inom de båda 

stadierna man kan göra för att främja elevernas lärande. Finns det några tydliga 

skillnader mellan mellanstadie- och högstadielärare när det gäller dessa frågor? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Definition av matematik 

Då man har som avsikt att ta reda på vad matematik är så råder, enligt Unenge m fl. (1994), 

ofta olika meningar beroende på vem man frågar. Ordet matematik härstammar med största 

sannolikhet från två grekiska ord mathema och techne. Det förstnämnda betyder vetenskap 

och det andra konst. Då man använder sig av uppslagsböcker ges olika definitioner beroende 

på förlag. I Bonniers lexikon beskrivs matematik som läran om logiska samband mellan 

abstrakta begrepp som mängder, tal, geometriska figurer och funktioner 

(www.bonnierslexikon.se). 

 

2.1.1 Matematikens utveckling 

Det talas ofta om att matematiken är en utav de äldsta vetenskaper som vi betraktar oss med 

idag. Stor del av den matematik vi lär oss i skolan härstammar med några få undantag från 

1700-talet. Matematik har under århundradena haft en hög status och av vissa har den ansetts 

ha en nästan gudomlig förmåga att beskriva världen. I människans historia har matematiken 

spelat en viktig roll på så sätt att den har använts för att få kontroll över levnadsbetingelserna 

och som medel att förstå naturens ordning (Thompson, 1996).    

 

Fram till 1600-talet var matematikens framsteg i första hand förknippat med behovet av att 

lösa vardagsproblem och ansågs därmed vara en given del i allmänbildningen. Därefter 

började ämnet utvecklas inom olika områden. Över tid blev matematiken klassad som ett svårt 

ämne som krävde en särskild sorts begåvning för att kunna tillägna sig. Denna utveckling 

anses ha varit nödvändig för ämnet men har även satt sin prägel på matematiken som en 

abstrakt vetenskap. Under de senaste årtiondena har man börjat lägga stor vikt vid att 

återinföra vardagsanknuten matematik i undervisningen. Den moderna sortens 

matematikundervisning ska utgå från vardagslivets struktur istället för den inom-matematiska. 

En anledning till detta är matematikens ökade roll i samhället. Man menar att matematiken 

inte endast är ett verktyg för att beskriva världen ur naturvetenskaplig synvinkel utan att 

rollen som humanistiskt ämne har blivit allt mer påtaglig. Detta då allt fler politiska och 

administrativa beslut bygger på förmågan att förstå och kritiskt kunna granska matematiskt 

och statistiskt material. Detta nytänkande kräver att man synliggör matematiken i samhället 

och vågar lyfta fram andra delar än den vetenskapligt traditionella i  
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matematikundervisningen. Tillämpas detta arbetssätt resulterar det i att man låter eleverna 

närma sig ämnet på fler sätt (Unegne m fl,1994). 

 

2.1.2 Matematikundervisningens roll och syfte 

Då man läser i de styrdokument som råder kan man tydligt ta del av ovanstående fakta. I 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

beskrivs följande:  
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt… Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  
(Lärarförbundet, 2002, s. 11).  

  

Tar man del av målen som utformats inom matematikämnet beskrivs dessa aspekter 

ämnesrelaterat. Vidare beskrivs även att grundskolans roll är att utveckla kunskaper i 

matematik som behövs för att orientera sig i vardagslivets många valsituationer. Utbildningen 

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

 
Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den ska också ge eleven möjlighet 

att upptäcka estetiska världen i matematiska mönster former och samband samt att uppleva den 

tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. Utbildningen ska ge 

eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer 

i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem 

(utdrag ur målen i matematik, Skolverket 2000, s 26). 
 

I en rapport som Skolverket (2003) utgivit har man fokuserat kring vad som ger lust att lära 

inom matematiken. Då man tillfrågat undersökningsgruppen, som bestod av 40 kommuner, ett 

utbildningsförbund och 16 fristående skolhuvudmän, vad matematik är, har olika svar bland 

pedagogerna framkommit. Sammanfattningsvis kunde man dock se att många har positiva 

erfarenheter och kan berätta om sina studier i ämnet. De anser att matematik är utmanande 

och stimulerande samt beskriver upplevelser som rör överblick, klarhet, mönster och skönhet  
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vilket har inbringat lust till att undersöka och upptäcka mer. Rapporten beskriver även att 

alltför många individer har en negativ erfarenhet av ämnet. Detta på så sätt att det upplevs 

som meningslöst och svårt att förstå. Hos en del leder detta till känslor av misslyckande,  

avståndstagande och ångest. Dessa känslor bär många individer med sig in i vuxenlivet, vilket 

kan skapa ett försämrat självförtroende. Enligt Skolverkets rapport kan det beskrivna 

beteendet även medföra andra konsekvenser. Vuxna med sådana negativa erfarenheter av 

matematik överför dem lätt till nästa generation.   

 

2.2 Matematiken i de olika stadierna 

Arbetet med matematik är en process som pågår hela livet. I denna process har skolan och 

framförallt matematikundervisningen en mycket central roll. Att höja alla barns matematiska 

medvetenhet är ett långsiktligt pedagogiskt arbete som sträcker sig under hela barnets skoltid 

(Ljungblad, 2001). 

 

2.2.1 Förskolan  

Enligt Lpfö 98 är förskolans uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. De pedagoger 

som deltar i verksamheten ska ge barnen stöd för att utveckla tillit och självförtroende. Vidare 

beskrivs även att barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras så att deras 

vilja och lust att lära stimuleras.  

 

Ljungblad (2001) menar att leken är viktig för barnen på så sätt att de där tränar att 

sammankoppla tanke och handling. I förskoleåldern står barnens erfarenhetsvärld i centrum 

vilket leder till att de är mycket mottagliga och intresserade av omvärlden. Barns kunskaper 

och deras syn på och attityder till matematik grundläggs under tiden före och vid skolstarten. 

Att öka barnens matematiska medvetenhet i tidig ålder är något som författaren anser bör 

prioriteras. Detta kan göras genom att pedagogerna på att tydligt sätt synliggör matematiken i 

vardagen även för barn inom förskolan. Även Skolverket (2003) lägger stor vikt vid detta i sin 

rapport där man pekar på vikten av att få in ämnesområdet i barnens livsvärld. Vidare 

beskrivs att om detta lyfts fram i den dagliga verksamheten lär sig barnen att det är en naturlig 

del av livet och inte bara något som skolbarnen arbetar med i matteboken.  
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Att skapa medvetenhet hos pedagogerna inom förskolan är en central faktor som bör 

prioriteras. Ljungblad (2001) anser att förskolebarnens medvetenhet oftast inte har så mycket  

med mognad att göra, utan det är framförallt en fråga om vad pedagogen riktar barns 

uppmärksamhet mot. Det är av stor vikt att pedagogerna tar till vara på barnens erfarenheter 

och intresse.  

 

Att uppmärksamma matematiken inom leken är ett utmärkt sätt att ta till vara på barnens 

förmågor. I Lpfö 98 beskrivs att leken är viktig för barns utvecklig och lärande. För att främja 

dessa faktorer hos varje barn ska ett medvetet bruk av leken som central faktor prägla 

verksamheten i förskolan.     

 

2.2.2 Förskoleklass och de första skolåren 

Historiskt sett har svensk matematikundervisning varit relativt formell från det att eleverna 

börjat grundskolan. Man har tagit in det formella nästan direkt och det har getts litet eller 

nästa inget utrymme alls för övriga inlärningsformer (Unegne m fl, 1994). 

 

I och med att läroplanerna omformulerades så lyder numer även förskoleklassens verksamhet 

under Lpo 94. Detta innebär i praktiken att sambanden mellan förskola och skola förstärks. 

Vissa begrepp som lek, omsorg, skapande och barnets eget utforskande har lyfts in från 

förskolans till skolans läroplan. Förskoleklassen är frivillig och ska betraktas som 

undervisning i samma mening som övriga skolformer. Under de första skolåren är det viktigt 

att poängtera att lärande inte bara är kognitivt utan innefattar också känslor, kreativitet och 

social förmåga. Skolans undervisning ska präglas av lusten och nyfikenheten av att lära 

(Strander & Torstenson-Ed, 1999).  

 

Ljungblad (2001) menar att många pedagoger som arbetat länge med matematikundervisning 

på denna nivå är överens om att inte börja med det formella för tidigt. Hon pekar på att det 

primära är att genom olika arbetsformer låta eleverna utveckla sitt eget tänkande och 

reflektera kring matematik. Alla utvecklar sitt tänkande i olika takt. Vid samtal med en 

pedagog framkom att en grupp med sexåringar hade svårigheter att komma till sin rätt i de 

matematiska diskussionerna i stor grupp. Elevernas problem var att de aldrig hann att tänka 

klart och inte heller säga något innan de snabba eleverna hunnit berätta. Detta resulterade i att  
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de blev tysta och helt la av. Författaren anser i och med detta att det ibland kan vara bra att 

tillåta tillfälliga flexibla gruppsammansättningar om man märker att de vanliga 

grupperingarna inte är utvecklande för alla. Under de tidigaste skolåren är elevernas lust att  

lära mycket påtaglig. Det tycks finnas en medveten strategi hos pedagogerna som främjar 

intresset att lära. Man använder sig av olika arbetssätt som temaarbeten, lek och 

språkstimulerande aktiviteter, vilket resulterar i att eleverna ofta får aktivera olika sinnen.  

Detta arbete sker även inom matematikundervisningen där eleverna får omedelbar och tydlig 

återkoppling. Majoriteten av eleverna har en lustfylld inställning till skolan, men redan här 

säger sig lärarna se en minskad motivation hos många barn. Många lärare i de tidiga åldrarna 

känner att de har bättre didaktisk kunskap i andra ämnen än matematik. När det gäller vissa 

elevers bristande motivation ställer de sig frågan om undervisningen har blivit för kravfylld 

och för teoretisk vid tidig ålder (Skolverket, 2003). 

 

Att man som elev kan hamna i matematiksvårigheter behöver inte ha med bristande 

intelligens eller oförmåga att tänka logiskt att göra. Ljungblad (2001) menar att det istället kan 

bottna i kommunikationsstörningar mellan läraren och eleven under de tidiga skolåren. Detta 

då man kan ha olika uppfattningar om vad tal är och hur man gör när man räknar. Ett centralt 

begrepp inom matematiken i denna ålder är taluppfattning. Att barn får forma sin egen talrad 

och skapa egna bilder för hur talen ser ut är därför av stor vikt eftersom varje individ skapar 

detta utifrån sina egna tankar och föreställningar. 

 

2.2.3 Mellanstadietiden 

Under mellanstadietiden är de flesta elever oftast mycket positiva till skolan och har stor 

tilltro till sin egen förmåga. Årskurs fem beskrivs som en gyllene tid för många elever. Detta 

då de flesta börjat se kopplingar mellan det man lär sig i skolan och vardagslivet. 

Kunskapsarbetet är fortfarande på en relativt konkret nivå vilket gör att undervisningen blir 

stimulerande. Den största delen av eleverna i årskurs fem tycker att matematiken är rolig och 

har god tilltro till sina kunskaper. Hos en del elever i årskursen kan lärarna dock se att 

inställningen och motivationen inom ämnet börjar svikta. Detta gäller främst de elever som 

har lätt för matematik då de anser att det är för lite utmaningar och för mycket upprepningar 

av sådant man redan kan (Skolverket, 2003).  
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Barn som inte känt stress tidigare i skolan gör oftast det under denna tid. Ljungblad (2001) 

menar att mellanåren kan vara en utav de jobbigaste epokerna under skoltiden för många 

elever.  

 

Detta gäller framförallt inom matematiken då tempot ökar och ämnet tenderar att bli allt mer 

abstrakt. Vidare beskriver författaren att de vuxnas instruktioner flödar över eleverna. Ett 

exempel då det kan bli för mycket information är då man använder sig av begrepp som har 

olika slags innebörd för oss vuxna. Ljungblad talar om ett vanligt ord som ordet sidan och 

beskriver det som följer:  

 
Vi har den vanliga innebörden av sidan i en bok. Dessutom har vi uttrycket ”hoppa över en sida” 

som många barn med ett annat språk i botten skrattar gott åt… Vi har också ordet sidan, när vi 

arbetar med omkrets av exempelvis en triangel. Där betyder ordet sidan enbart sträckan i 

figuren. Lite längre fram i geometriavsnittet kommer vi till ordet sidan igen, nu handlar det om 

volymen på ett rätblock. 

(Ljungblad, 2001, s 137).  

 

När det gäller de mål i matematik som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

pekas det tydligt på att de ska ha förvärvat grundläggande kunskaper i ämnet som behövs för 

att kunna beskriva och hantera situationer. Styrdokumenten säger även att eleven ska kunna 

lösa konkreta problem i sin närmiljö (Skolverket, 2000). 

 

Enligt Skolverkets rapport (2003) märks det när det gäller matematikämnet relativt tidigt 

skillnader mellan de elever som upplever det som spännande utmaningar då uppgifterna blir 

svårare och de som inte lyckas att förstå då nivån trappas upp. Det är framförallt under årskurs 

fyra och fem som dessa skillnader blir tydliga och de förstärks även på sikt under resterande 

skoltid.  

 

I rapporten menar man att lusten att lära hänger ihop med om man förstår eller inte. Vidare 

klargörs att det finns en klar skillnad mellan de som har lätt för matematik och de som inte har 

det. En del elever tycker att de får göra det de redan kan och beskriver att de skulle vilja ha 

större utmaningar och mer omväxling. De elever som inte har så lätt för ämnet efterlyser 

begriplighet och relevans. 
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2.2.4 Grundskolans senare år 

Om man jämför målen i matematik för årskurs fem och nio kan man se att de till en början 

stämmer väl överens med varandra. Nya kunskapskriterier som lags till för grundskolans 

senare år är att eleverna, med hjälp av matematiken, förväntas kunna lösa problem som 

vanligen förekommer i hem och samhälle. De ska även ha befäst kunskaper som behövs som 

grund för fortsatt utbildning (Skolverket, 2000).       

 

Under högstadietiden är det oftast en undervisningsmodell som tillämpas. Tillvägagångssättet 

karakteriseras av att läraren håller genomgång ibland. Eleverna arbetar mestadels självständigt 

i boken och gör egna diagnoser för att mäta sina kunskaper. Läraren går under tiden omkring 

och hjälper eleverna individuellt. Undervisningen innehåller få inslag av variation. Planerat 

elevsamarbete, laborationer samt diskussioner mellan elev och lärare kring lösningar och 

matematiska problem är ovanliga inslag. Avståndet mellan de elever som anser sig förstå och 

få tillräckligt stora utmaningar och de som tycker att ämnet är uttråkande, på så sätt att de 

anser att uppgifterna antingen är för lätta eller för svåra, har ökat markant (Skolverket, 2003). 

 

Ljungblad (2001) menar att det under denna skoltid är mycket vanligt att de skriftliga 

matematikproven är av stor vikt vid betygsättningen. Hon menar att räkningen kan 

kontrolleras med skriftliga prov medan det är svårare att mäta elevernas tankeprocesser. Detta 

ger enligt författaren eleverna en mycket skev bild av vad matematikundervisningen innebär. 

Vidare anser hon att pedagoger måste våga bryta det traditionella och även ta reda på hur barn 

och ungdomar tänker i gruppdiskussioner och problemlösning. Ljungblad pekar även på att 

många pedagoger bör lägga mer fokus på att bedöma elevernas muntiga kunskaper, vilket kan 

leda till att alla elever bättre kommer till sin rätt ty många har svårt att endast uttrycka sig 

skriftligt.  

 

Det främsta motivet för att lära sig matematik i årskurs åtta och nio menar Skolverkets rapport 

(2003) är strävan efter betyg och poäng. När det gäller betygsbedömningen i dessa årskurser 

ska den enligt Skolverket (2000) utgå från vissa centrala förmågor. Tydligt fokus ska ligga på 

elevens förmåga att använda, utveckla och uttrycka sina kunskaper. Förmågan att följa, förstå 

och pröva matematiska resonemang lyfts också fram. Vidare beskriver att bedömningen avser 

elevens förmåga att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. 
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2.3 Läromedlens betydelse 

Som tidigare nämnts spelar läromedlet en betydande roll inom matematikundervisningen. Att 

ha boken som utgångspunkt i sin undervisning anser Stendrup (2001) kan ha både positiva 

och negativa konsekvenser. Den första negativa aspekt som tas upp är den om att det lätt 

skapas en tävling i matteboken. Eleverna har i många fall en kvantitativ inställning till 

uppgifterna och tenderar att försöka hinna så lång som möjligt. Vissa elever beskriver detta 

som att man måste vara med och ligga långt fram annars känner man sig dum och efter inför 

övriga elever. Författaren beskriver detta som tävlings- och räkningsraseri vilket endast ger 

eleverna ett ytligt förhållande till matematisk begreppsbildning.  

 

En annan risk med alltför läroboksbundet arbete menar författaren är att det kan ha en 

lotsande effekt på eleverna. Med lotsning menas att exempelvis utommatematiska strukturer 

som kapitelrubriker i boken samt lärarens hjälp och kommentarer leder eleven fram till rätt 

svar. Vidare beskriver författaren hur elever med tydlig bokstyrd undervisning på sikt kan bli 

mycket skickliga på att ställa lotsande frågor för att få hjälp med en uppgift så att de kan 

räkna vidare. Med denna typ av handling löser eleven inte uppgiften på ett reflekterande sätt 

med hjälp utav läraren utan lyckas endast med ledande frågor ta reda på hur uppgiften ska 

lösas. Stendrup tar även upp den strukturella lotsningen vilket innebär att läromedlet 

exempelvis har disponerat sina kapitel utifrån ett visst räknesätt. Han beskriver att vissa 

kapitel kan vara utformade så att man till en början tränar algoritmräkning för att sedan 

övergå till att räkna problemlösning med samma slags uppställning. Författaren menar att 

elever tydligt gör kopplingar mellan de olika metoderna då de ställs inför liknande problem 

senare i kapitlet. Han talar även om facitlotsning vilket betyder att eleverna först tar reda på 

svaret och sedan försöker att komma fram till detta. Från tidigare erfarenheter beskrivs att 

denna typ av lotsning inte alltid behöver vara negativ om eleven använder svaret som 

utgångspunkt för reflektion för sitt förhållningssätt till uppgiften (Stendrup, 2001). 

 

Skolverket (2003) tar även upp de positiva aspekterna med ett läromedel som fokus i 

matematikundervisningen. Man menar att ett bra läromedel kan leda till en positiv utveckling 

då man kan låta det stå för tolkning av målen, arbetsmetoder och uppgiftsval. Av stor vikt är 

dock att pedagogen själv tolkar målen för att kunna välja läromedel som stämmer överens 

med de nationella målen och elevernas behov. Utifrån dessa utgångspunkter är det också 

lättare att sortera och ta ut lämpliga uppgifter för undervisningens syfte.  
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En annan aspekt som bör nämnas i sammanhanget är den att läromedlet oftast har en bra 

koppling till de nationella prov som genomförs under årskurs fem och nio. De deltagande 

lärarna i Skolverkets rapport (2003) beskriver även sin ambition att använda sig av olika slags 

läromedel för att skapa en variationsrik väg fram till uppnående- och strävansmålen. 

Granskningen visar dock att endast enskilt och ensidigt arbete i läromedlet bidrar till ökad 

olust och minskad motivation till matematikundervisningen.   

 

När det gäller läromedel finns det idag ett rikt utbud vilket är mycket positivt. Detta gör att 

pedagogerna kan variera sig och använda olika böcker som komplement i undervisningen. På 

så sätt kan man även arbeta mer individanpassat och flertalet delar inom 

matematikundervisningen kan anta denna arbetsform. Många gånger kan det för eleverna vara 

mer utvecklande om alla arbetar inom samma område fast på olika svårighetsgrader 

(Ljungblad, 2001). 

 

2.4 Lärandemiljön 

2.4.1 Skolmiljön 
Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande. Om den fysiska 

miljön upplevs som otillgänglig, otrygg eller understimulerande, utforskar och leker inte barn i 

den miljön, vilket i sin tur kan hämma barnets utveckling både fysiskt,  kognitivt och socialt  

(Björklid, 2005, s 169).  
 

Skolan är Sveriges största arbetsplats och dagligen går ungefär en och en halv miljon elever 

till verksamheten. Knappt tvåhundratusen vuxna har skolan som sin arbetsplats. Eftersom 

skolan även är elevernas arbetsplats är det viktigt att de får vara med och skapa den. På så sätt 

känner de att det blir en betydelsefull miljö att tillbringa tiden i.  

 

De yngre eleverna har en fantastisk förmåga att med hjälp av fantasin skapa platser i rummet 

där de kan leka och utvecklas. Attraktiva rum för barn har ofta karaktären av mellanrum och 

är många gånger för vuxna funktionslösa. Detta på så sätt att de är utrymmen som inte är 

avsedda till något särskilt. Mellanrummen finns mellan funktionsbenämnda rum, exempelvis 

en korridor mellan två klassrum. De flesta barn behöver tid och egen plats, genom att ha 

förståelse för vilken viktig betydelse mellanrummen har för barn och ungdomar ger vi 

eleverna utrymme och utvecklingsmöjligheter.  
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Med detta är inte sagt att man som pedagog ska uppmana elever att exempelvis alltid arbeta i 

korridoren eller grupprum. Dock är det viktigt att skapa en trevlig atmosfär även i de 

utrymmen som för vuxna kan verka betydelselösa (Björklid, 2005).        

 

Enligt Skolverket (2003) karaktäriseras en god lärandemiljö av att det finns utrymme för tid 

och arbetsro. De tillfrågade pedagogerna beskrev att meningsfull tid var den då man möter 

eleverna och inser att man har tänt en gnista för fortsatt lärande och utveckling. Arbetsron 

ansåg man också nödvändig för barn och ungdomars lust att lära. Pedagogerna framhöll att 

deras relation till eleverna samt elevernas förhållningssätt till varandra var en förutsättning för 

infinnandet av en god lärandemiljö. 

 

2.4.2 Hemmiljön 

Att ge eleverna hemläxa är näst intill en självklarhet i skolan. Läxläsning hemma kräver att 

den rådande miljön är fungerande oftast både när det gäller arbetsron och hjälpen från en 

vuxen. Stendrup (2001) tar upp en del problem som läxläsningen i matematik kan innebära. 

Han menar att det i huvudsak finns två typer av problem som är vanligt förekommande. Den 

första är att personliga problem eller vuxnas självförtroende i ämnet kan vara ett hinder. Detta 

på så sätt att den vuxna har en negativ erfarenhet av ämnet. Författaren menar att de flesta 

vuxna på ett eller annat sätt haft problem med skolmatematiken och på så sätt sympatiserar 

med eleven då den stöter på ett hinder. Vidare beskrivs hur det är mycket lätt att som vuxen 

föra över sina negativa erfarenheter på barnen. Eftersom barn oftast ser upp till sina föräldrar 

så kan detta bidra till att någon slags acceptans för att inte lära sig skapas. Det andra rådande 

problemet som Stendrup (2001) ser är att många vuxna i allmänhet inte har tillräckliga 

undervisnings- och lärandekunskaper i matematik även om de själva är mycket skickliga i 

ämnet. Problemet med detta kan vara att en viss typ av lotsning förekommer. Barn och 

ungdomar är ofta mycket duktiga på att lösa matematiska problem på sätt som är främmande 

för många vuxna. För att komma tillrätta med dessa problem föreslår författaren att man som 

hemläxa ger ”öppna” uppgifter som kan lösas med flera metoder eller som inte har något 

exakt svar. Detta tillvägagångssätt kan skapa en bättre relation mellan den vuxna, eleven och 

matematiken.        
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2.5 Pedagogens roll 

Pedagogens roll är central i elevens lärande. Enligt den rapport som Skolverket (2003) 

genomfört visar resultaten att lärarens betydelse är den absolut viktigaste faktorn för lusten att 

lära inom matematikämnet. Denna aspekt är lika tydlig för samtliga åldrar inom grundskolan. 

Eleverna betonar att lärarens engagemang, förmåga att motivera, inspirera och förmedla 

kunskap är de faktorer som gör ämnet mer intressant. De lärare som har de angivna 

motiveringsfaktorerna menar eleverna har ett tydligt sätt att anknyta matematiken till 

verkligheten. Detta genom att engagera eleverna i givande samtal och visa hur kunskapen kan 

användas i praktiken. En annan viktig del som är avgörande är huruvida pedagogen tror på 

elevernas förmåga. Lyhördheten för elevernas svårigheter och förmågan att kunna förklara 

utifrån detta betonas särskilt. Det framkom även att ett bra samspel mellan pedagogen och 

eleverna är en förutsättning för att de övriga faktorerna ska vara gällande.    

 

Unenge m fl. (1995) beskriver hur lärandet kan ha olika motiv. Då man talar om konstruktivt 

lärande menas att kunskapen man lär in blir begriplig. Inom matematiken påverkas detta av ett 

växelspel mellan de kunskaper man har, söker och skaffar sig under lärandets gång. För att 

kunskapen sedan ska kunna övergå till att bli begriplig krävs det att man förstår de situationer 

och kan se sambanden då matematiken används. Detta kallas kontextuellt lärande och 

pedagogens roll är att synliggöra begripligheten av det teoretiska i praktiken. Man talar även 

om funktionellt lärande som innebär att den kunskap eleven har blir till ett redskap. 

Matematikens funktion som redskap har till avsikt att hjälpa oss att organisera vår bild av 

omvärlden.    

 

2.6 Undervisningsmetoder 

Matematikpedagoger och forskare är numer överens om att det formella inom matematiken 

inte bör komma in alltför tidigt i undervisningen. Ljungblad (2001) pekar på att elever måste 

få utveckla ett muntligt matematiskt språk innan man går in på det skriftliga. Även om 

medvetenheten om detta är stor så får man inte glömma bort att prata matematik även då det 

formella införlivats. Hon menar att vi måste vidga matematikens språk och uttryckssätt. Detta 

kan enligt författaren göras genom att barn får använda det språk och uttryckssätt de redan 

har. Att arbeta i verkstäder samt med laborativa material och uttrycksformer betonas särskilt. 

Genom att använda sig av dessa undervisningsmetoder ger man eleverna utrymme att 

beskriva hur och varför de tänkt som de gjort.  
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Skolverket (2003) talar om vikten av att arbeta med ett varierat arbetssätt för att öka 

motivationen hos eleverna. Man betonar även att gruppaktiviteter är ett effektivt sätt för 

eleverna att delta i samtal kring matematik. Samtalet betraktas som ett led i att utveckla ett 

matematiskt språk. Genom språkutvecklingen anses även elevers matematiska tänkande och 

förståelse för ämnet främjas.     

 

2.7 Elevinflytande 

För att en elev ska kunna utveckla sitt lärande krävs några olika faktorer. Att ha huvudrollen i 

sitt lärande samt förmågan att kunna tänka och reflektera beskrivs som en mycket central 

faktor. För att dessa aspekter ska kunna införlivas krävs framförallt att eleven upplever sig 

själv som en lärande person och att den har en utvecklad förståelse för vad lärandet är. Om 

eleven ska kunna utveckla sitt lärande förutsätter detta att pedagogen ger denne utrymme för 

delaktighet och inflytande då det gäller planeringen av skolarbetet.  

Förmågan att kunna sätta ord på sitt tänkande, antingen genom att skriva eller tala, sätts 

tydligt i fokus. I dessa sammanhang finns inte någon genväg, elevernas ökade 

reflektionsförmåga går via pedagogens kunskap och erfarenhet om området (Avrin, 2004).     

 

I Lpo 94 finner man en paragraf som handlar om elevens ansvar och inflytande. Tydligt 

beskrivs hur varje elev ska omfattas av rättigheterna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig i sin egen skolgång. Även lärarens roll sätts i centrum då läroplanen menar att denne 

ska se till att alla elever får inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll. Elevernas inflytande ska öka med stigande ålder och mognad. Tanken med detta är 

att ge eleverna förberedelse och insikt i vad de har för rättigheter och skyldigheter i ett 

demokratiskt samhälle (Lärarförbundet, 2002).  

 

Trots läroplanens klara riktlinjer finns det olika typer av hinder och möjligheter när det gäller 

elevinflytandet. Möjligheterna är som tidigare beskrivits många men det finns även en 

baksida. Vissa elever vill inte ha något inflytande för då man är delaktig ökar det egna 

engagemanget och ansvaret hos individen. En del elever kan då av bekvämlighetsskäl vilja att 

läraren bestämmer åt dem. Andra vågar inte riktigt ta ställning med tanke på vad det skapar 

för åsikter hos övriga deltagare (Avrin, 2004). 
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Att påverka sina studier, både när det gäller redovisningsformer och innehållsmässigt, gör att 

det blir roligare i många ämnen anser de flesta elever. Skolverket (2003) menar att senare 

årens elever i allmänhet bättre känner de rådande målen och betygskriterierna i andra ämnen 

än matematik. Inom matematikämnet ser de sig heller inte ha speciellt stort inflytande över 

hur undervisningen bedrivs. Om de kan påverka något så är det när arbeten ska utföras, vilka 

uppgifter som ska göras samt när provtillfällena ska vara.    

 

2.8 Utvärderingsformer 

Enligt tidigare forskning är behovet av varierad återkoppling i studierna stort hos eleverna 

(Unenge m.fl, 1995). Då man tar del av Lpo 94 uttrycks att lärarnas yrkesmässiga ansvar är en 

förutsättning för att undervisningen utvecklas kvalitativt. Enligt läroplanen kräver detta att 

målen ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas. I ett samspel mellan skolans 

personal och elever skall även nya metoder prövas och utvecklas. Vidare betonas att 

pedagogen ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling (Lärarförbundet, 2002). 

 

Ett ständigt användande av prov minskar lusten och motivationen att lära. Ju högre upp i 

åldrarna man kommer desto tydligare kan man konstatera att proven endast verkar 

motivationshöjande för de elever som har lätt för sig. De upplevs som avgörande för 

betygssättningen och kan för många elever vara en avskräckande faktor. Nationella proven 

anses även de vara av stor vikt för det kommande betyget. Muntliga presentationer eller 

redovisningar av arbetsområden i ämnet förekommer sällan i de äldre skolelevernas vardag. I 

de yngre barnens undervisning ser man en tydligare återkoppling och flera olika 

utvärderingsformer används. Samtliga formers syfte är att på ett mer utmärkande sätt få 

eleverna att själva kunna se och förstå vad de lärt sig (Skolverket, 2003). 

 

Individuella utvecklingsplaner är idag ett centralt begrepp i skolan. Dessa innebär att varje 

elev ska ha en egen utvecklingsplan för sitt skolarbete. På regeringsnivå har det beslutats att 

planen ska vara framåtsyftande och ska utgå från en analys av var eleven befinner sig i 

förhållande till läroplanens och kursplanernas mål. För att den individuella utvecklingsplanen 

ska vara framåtsyftande krävs att det arbetet utgår från är just mål och inte arbetsmoment som 

ska utföra. Utifrån dessa aspekter väljer allt fler skolor att arbeta med en slags portfolio som 

är ett sätt att synliggöra lärandet.  

 

15 



Detta gäller framförallt för eleven men ger även pedagogen en tydlig överblick. Portfolion 

visar vad eleven kan och ger på så sätt direkt återkoppling och utvärdering av elevens 

kunskaper på flera olika sätt både för eleven och för pedagogen (Avrin, 2004).           

 

Eftersom det finns olika typ av kunskap är den svår att mäta på ett entydigt sätt. 

Faktakunskapen är oftast lätt att mäta med hjälp av frågor och uppgifter som eleverna 

förväntas lösa. Risken är dock att de blir ett alltför stort mått på en alltför stor del av den 

faktiska kunskapen. Svårare att mäta är färdighetskunskapen hos en elev vilket i många fall 

kan betraktas som den tysta kunskapen. För att kunna tolka, utnyttja och utvärdera 

faktakunskapens resultat krävs att man som individ besitter kunskapen att argumentera för en 

lösning eller ett resultat. Som elev är det då av stor vikt att man inte endast tillämpar olika 

modeller för räknandet utan vet varför man ska gå tillväga på ett visst sätt (Unenge m fl, 

1995). 
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3. METOD 

3.1 Val av metod 

I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Då man använder sig  

av denna typ av metod finns det flera undersökningsmetoder som kan tillämpas, vanligast är 

att använda sig av intervjuer eller observationer. Observationer inom den kvalitativa metoden 

kännetecknas av att forskaren är mätinstrumentet då denne själv inte mäter utan tolkar sina 

data. Vid intervjustudien är mätinstrumentet annorlunda då forskaren använder sig av 

intervjufrågor. Om den som undersöker önskar att få ett så uttömmande svar som möjligt, 

anser Patel & Davidsson (1994), att den kvalitativa intervjun är att föredra då 

undersökningens innehåll tenterar bli mer utförligt. För min undersöknings syfte anser jag att 

intervjuer är att föredra. Min undersökning har som avsikt att vara så djupgående som möjligt 

och då man tar del av uppsatsens problemformulering kan enligt mig observationer som 

undersökningsmetod uteslutas. 

 

Då man använder sig av den kvalitativa metoden är urvalet mer begränsat än vid en 

kvantitativ undersökning. Antalet respondenter skiljer sig ofta nämnvärt och man grundar sina 

forskningsresultat på ett mindre antal personers uppfattningar. En kvantitativ undersökning är 

oftast statistiskt lagd då syftet är att skapa jämförelser och likheter mellan siffror i form av 

antal och frekvens (Patel & Davidsson, 1994). Eftersom min undersöknings avsikt är att få så 

uttömmande svar som möjligt anser jag inte att den kvantitativa metoden är att föredra i denna 

undersökning. Enligt mig skulle inte en statistisk undersökning ge de uttömmande svar som 

önskas. Trots att urvalet med en kvalitativ metod blir mer begränsat menar jag att 

forskningsresultaten blir mer givande för uppsatsens syfte och innehåll.           

 

3.2 Instrument 

I uppsatsen har jag valt att använda mig av öppna personliga intervjuer. Denna typ av 

intervjuer har som avsikt att vara en dialog som förs mellan respondenten och den som 

intervjuar. Intervjuns struktur kännetecknas av att det inte finns några givna eller 

förutbestämda svarsalternativ. Däremot är intervjun formad så att det i förväg bestämts vilka 

områden som kommer att beröras. Bell (1993) menar att man på så sätt ger respondenten en 

hel del frihet inom de gränser som strukturen utgör. Detta genom att man ställer vissa frågor 

men också lämnar utrymme åt respondenten att tala kring frågorna och de tankar som de avser 

väcka. Fördelen med detta tillvägagångssätt är enligt författaren att analysen blir lättare att  
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genomföra då ämnets ramar och struktur utformats i förväg.      

 

3.2.1 Intervjufrågor 

Vid intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide som bestod av en rad huvudfrågor 

rörande uppsatsens syfte (se bilaga 1). De inledande frågorna i intervjun tar upp hur 

respondenterna arbetar med matematik och vad de har för syfte med sin 

matematikundervisning. Dessa frågor har som avsikt att ge läsaren en inblick i hur 

undervisningen i matematik kan se ut från skola till skola. Jag ansåg att det var relevant att 

inleda med dessa frågor för att ge läsaren möjlighet att få en viss förståelse för 

respondenternas syfte med matematiken och hur matematikundervisningen bedrivs i dagens 

skola. Att ta reda på respondenternas egna tankar kring matematik anser jag är relevant. Detta 

då jag tror att lärarens relation till matematik och matematikundervisning har en betydande 

roll i hur elevernas inställning till ämnet utformas. Att ta reda på hur lärarna upplever 

elevernas relation till matematik är en mycket central fråga för undersökningens syfte. Frågan 

har som avsikt att ge en bild av lärares syn på hur elever på mellan- och högstadiet upplever 

ämnet. Att se om respondenternas svar skiljer sig beroende på stadietillhörighet anser jag är 

av stor vikt när det gäller denna fråga. Uppsatsen har även som syfte att ta reda på vad man 

som lärareanser att man kan göra för att främja elevernas intresse inom matematik. Denna 

fråga tycker jag är oerhört viktig att ta del av. Som framtida lärare vill jag skapa mig en 

inblick i hur jag ska gå till väga för att väcka och bibehålla elevernas intresse för matematik 

och matematikundervisning. Att resurstillgången i skolans värld är begränsad är idag allmänt 

känt. Att fråga respondenterna vad de skulle vilja ha för resurser för att främja elevernas 

intresse och utveckla sin matematikundervisning har flera avsikter. En av dessa är att jag är 

nyfiken på vad man som yrkesverksam lärare i matematik saknar. En annan aspekt som jag 

tycker är intressant är den om, och i så fall på vilket sätt, resurstillgången skiljer sig från skola 

till skola.  

 

Under intervjuerna talades det kring dessa frågor och om tillfälle gavs ställde jag egna 

spontana följdfrågor för att undvika missförstånd och få ett så tydligt och precist svar som 

möjligt. Då intervjuerna genomfördes försökte jag även att vara så neutral som möjligt för att 

inte respondenterna skulle ledas eller lotsas fram till ett svar.  
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3.3 Urval 

Att göra ett noggrant urval är enligt Patel och Davidsson (1994) av stor vikt då man genomför 

en kvalitativ undersökning. Under arbetets gång har jag valt ut respondenter som stämmer 

överens med uppsatsens syfte. Detta innebär att jag inte på förhand valt ut de personer jag 

intervjuat. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt bör urvalet karaktäriseras av 

respondenter som överensstämmer med de riktlinjer som finns i problemformuleringen.  

 

Syftet med min undersökning är huvudsakligen att jämföra mellanstadie- och högstadielärares 

syn på hur man kan främja elevernas intresse för matematik. Då jag bestämt mig för att göra 

en intervjustudie hade jag klart för mig att jag ville ha fyra mellanstadie- och fyra 

högstadielärare som respondenter. Jag ansåg även att det var av stor vikt att undersökningen 

täckte ett stort spann. För att få en intervjustudie i denna omfattning så bred som möjligt 

ansåg jag att respondenterna inte endast skulle representera en skola. Undersökningen har som 

avsikt att ta reda på pedagogernas tankar kring matematik och matematikundervisning samt 

vilka faktorer de upplever påverkar elevernas relation till matematik. Även i detta fall anser 

jag att respondenter från olika skolor är nödvändigt då jag upplever att undersökningen 

kommer bättre till sin rätt då undervisningsmetoder, synsätt och tankar kring matematik kan 

variera från skola till skola.  

 

3.4 Genomförande 

Eftersom jag ansåg att respondenter från olika skolor var lämpligast för undersökningens syfte 

började jag med att kontakta rektorer på flera skolor. Vid den första telefonkontakten 

presenterade jag mig och syftet med min undersökning. Jag frågade även om det fanns 

möjlighet att komma till deras skola för att göra en eller alternativt två intervjuer.  

Om tillfälle till två intervjuer gavs har jag varit väldigt noga med att respondenterna 

representerat olika stadier. Detta för att ge intervjustudien flera infallsvinklar. 

 

Vid kontakten med rektorerna fick jag godkännande att komma till skolan och genomföra en 

och i vissa fall två intervjuer på olika stadier. I de flesta fall fick jag uppgifter om personer jag 

kunde kontakta och i ett av fallen ordnades tid för intervjutillfället av rektorn själv. Efter 

telefonsamtalet med de övriga rektorerna tog jag kontakt med berörda lärare, presenterade 

mig och undersökningens syfte samt bestämde tid för intervjun. 
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Respondenterna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuer 

genomfördes i respektive lärares arbetsmiljö. Innan samtalet startade presenterade jag mig än 

en gång och angav syftet med min uppsats. Jag informerade även om att undersökningen var 

helt anonym. De enda fakta om respondenterna som anges är deras kön, ålder, utbildning och 

stadietillhörighet. Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter beroende på hur långa svar 

respondenterna gav på de olika frågorna. Vid samtliga intervjuer användes bandspelare. Syftet 

med detta var att jag anser det nödvändigt för att kunna återge intervjun på ett korrekt sätt 

efter den ägt rum. Att använda bandspelare kan för många personer uppfattas som en otrevlig 

situation. Jag anser dock att detta förfarande inte haft någon negativ inverkan på 

respondenterna och därmed heller inte påverkat resultatet på ett missvisande sätt. Att använda 

bandspelare har snarare påverkat intervjuerna positivt. Detta då jag lättare kunde koncentrera 

mig på respondentens svar och på så sätt ställa följdfrågor om så behövdes för att intervjuerna 

skulle bli så djupgående som möjligt (Patel & Davidsson, 1994). 

 

Innan undersökningen påbörjades gjordes en provintervju för att testa intervjustudiens 

hållbarhet och intervjufrågornas förståelighet. Efter detta tillfälle gjordes några få 

omformuleringar av frågorna så att de skulle bli lättare att förstå och inte vara lika otydliga. 

Frågornas innehåll ändrades dock inte.           

 

3.5 Felkällor 

Vid olika typer av undersökningar finns det en rad felkällor som forskaren bör vara medveten 

om. Under intervjustudien insåg jag att mitt sätt som forskare har varit av stor betydelse för 

resultatens utformning. Jag är medveten om att mina egna åsikter och undermedvetna 

värderingar kan ha påverkat studien. För att min egen syn i ämnet ska ha givits så litet 

utrymme som möjligt har jag vid samtliga tillfällen under processens gång försökt att vara så 

objektiv som möjligt. Detta medvetna val har framförallt genomsyrat de intervjuer som 

genomförts. Jag har försökt att inte ställa ledande frågor och jag har heller inte delat med mig 

av mina åsikter och värderingar. Detta för att undvika att respondentens svar lotsats för att 

bättre passa in i min rapport. Dock kan tänkas att respondenterna upplevt vissa följdfrågor 

som ledande vilket naturligtvis inte varit min avsikt. Om så är fallet anser jag denna felkälla 

som obetydlig för undersökningens resultat och studiens tillförlitlighet. Ytterligare felkällor 

som bör diskuteras och tas hänsyn till är undersökningens validitet och reliabilitet. 
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3.5.1 Validitet 

Bell (1993) beskriver begreppet validitet, eller giltighet, som ett mått på om den utförda 

undersökningen mäter eller beskriver vad den avser mäta eller beskriva. Då man talar om 

validitet tar man hänsyn till både den inre och den yttre validiteten. Inom den kvalitativa 

undersökningsmetoden avser den inre validiteten att man kritiskt granskar i vilken 

utsträckning konstruktionen av mätinstrumentet är giltig. Då kvalitativa intervjuer används 

som metod talar man om att innehållsvaliditeten rör validiteten på intervjufrågorna (Patel & 

Davidsson, 1994). 

 

Mina intervjufrågor är grundade på uppsatsens problemformuleringar. Därmed anser jag att 

mätinstrumentets innehållsvaliditet är stor eftersom intervjufrågorna tydligt kan kopplas 

samman med uppsatsens syfte. Detta då undersökningen har som avsikt att ta reda på vilka 

faktorer lärare som arbetar på mellanstadiet och högstadiet anser påverkar elevernas relation 

till matematik.     

 

Den yttre validiteten kan enligt Patel & Davidsson (1994) betraktas som undersökningens 

samtidiga giltighet. Vidare förklaras att forskaren, för den kvalitativa metodens räkning, bör 

testa sina intervjufrågor på någon grupp som liknar den grupp undersökningen är tänkt för. Då 

detta är utfört ska man även som forskare ställa sig frågan om svaren utifrån de resultat som 

framkommit under studien går att generalisera.  

 

I min intervjustudie ingick åtta personer och detta får betraktas som ett relativt litet urval. 

Med detta i åtanke vill jag framhålla att undersökningen inte går att generalisera för en annan 

eller större grupp av individer. De resultat som delgivits är endast gällande för 

undersökningens urvalsgrupp. Dock anser jag, trots att det är svårt att bevisa, att många 

pedagoger kan känna igen sig i respondenternas åsikter rörande matematikundervisningen och 

matematikämnets relation till elever i allmänhet.  

 

3.5.2 Reliabilitet 

En undersöknings reliabilitet kan också beskrivas som undersökningens tillförlitlighet. Bell 

(1993) menar att reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.  
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Intervjuarens förmåga är det som undersökningen i första hand relateras till då man använder 

sig av intervjuer som instrument. Flera olika typer av felbedömningar kan bli tydliga då man 

utför en intervju där den insamlade data som framkommit under undersökningen ska tas in,  

registreras och tolkas. Vidare tydliggör Patel & Davidsson (1994) att man med den kvalitativa 

metoden som utgångspunkt kan stärka undersökningens reliabilitet genom att använda sig av 

standardiserade intervjuer.   

 

Under de intervjuer som genomförts har jag använt mig av samma intervjuguide vilket har 

inneburit att respondenterna fått svara på frågorna i samma ordningsföljd. Vid 

intervjutillfällena har jag varit noga med att presentera mig och min undersökning på ett 

likartat sätt. Med tanke på dessa aspekter tycker jag att intervjuerna varit standardiserade 

vilket har höjt undersökningens tillförlitlighet. Eftersom jag anser intervjuerna som 

standardiserade tror jag att en annan person som utfört intervjuerna på samma sätt skulle få 

liknande resultat som de jag fick under intervjutillfällena. Att respondenterna skulle ge samma 

svar vid en annan tidpunkt kan jag inte garantera. Dock tror jag att resultaten skulle bli ytterst 

lika då jag anser att respondenterna delgivit åsikter som byggts upp under en längre tid. Att 

tankar och erfarenheter byggts upp under lång tid jag anser är betydande för en persons 

åsikter. Åsikter av detta slag förändras enligt mig inte drastiskt från en vecka till en annan. 

Dock kan respondenternas åsikter ha förändrats om undersökningen kommer att utföras en 

annan termin eller ett annat läsår.  

  

Min intervjuförmåga anser jag är god och innan intervjuerna genomfördes en pilotstudie för 

att försäkra mig om att frågorna var förståeliga. Utifrån dessa aspekter vill jag påstå att 

undersökningen har hög reliabilitet. Ytterligare en aspekt som jag anser viktig för 

reliabiliteten är att under samtliga intervjuer användes bandspelare. Jag anser att även detta 

höjer undersökningens tillförlitlighet då allt resultatmaterial tagits tillvara för att få en så 

korrekt resultatredovisning som möjligt.  
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4. RESULTATREDOVISNING 

I denna del av uppsatsen har jag som avsikt att presentera resultaten av mina åtta intervjuer. I 

undersökningen har fyra mellanstadielärare och fyra högstadielärare deltagit. På grund av den 

utlovade anonymiteten kommer jag endast att ange respondenternas kön, ålder, utbildning och 

stadietillhörighet. Under resultatredovisningen har varje respondent tilldelats en kod för att 

skydda respondenternas identitet (se nedan). 

Mellanstadielärare: 

M1: Kvinna 50 år, 1-7 lärare med svenska och SO inriktning. 

M2: Kvinna 45 år, 1-7 lärare med svenska och SO inriktning. 

M3: Kvinna 45 år, 1-7 lärare med svenska och SO inriktning. 

M4: Man 45 år, mellanstadielärare årskurs 4-6. 

Högstadielärare: 

H1: Kvinna 30 år, ämneslärare högstadiet i matematik och NO.  

H2: Man 43 år, ämneslärare högstadiet i matematik och fysik. 

H3: Kvinna 49 år, 4-9 lärare i matematik och NO. 

H4: Kvinna 38 år, ämneslärare grundskolans senare år i matematik och NO. 

 

I resultatredovisningen nedan kommer jag att sammanfatta vad som sagts under samtliga 

intervjutillfällen. Resultaten kommer att redovisas huvudfråga för huvudfråga (se bilaga 1). 

I sammanfattningen kommer jag att publicera utvalda och intressanta citat vilka anses ha stor 

betydelse för uppsatsens innehåll. Samtliga respondenters tankar kring uppsatsens innehåll 

representeras i citaten. Jag har alltså inte avsiktligt citerat någon person mer än någon annan.   

 

4.1 Hur arbetar du med matematikundervisningen? 

Samtliga av mellanstadielärarna betonade att boken på ett eller annat sätt var styrande för 

undervisningens innehåll. Vissa av de tillfrågade mellanstadielärarna menade att boken styrde 

de områden man arbetade med medan andra beskrev hur eleverna bedrev ett ganska 

självgående arbete i sina böcker.  

 

Mellanstadielärarna var dock överens om att undervisningen även bör innehålla andra inslag 

som problemlösning i grupp, tema- och projektarbeten, ”matteprat”, laborationer samt 

mattespel av olika slag. Viljan att gå ifrån boken var genomgående, dock var genomförandet i 

praktiken varierande.  
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En mellanstadielärare (M1) som tycker boken är styrande uttalar sig enligt följande: ”Det blir 

mycket bok för oss allihopa det har vi ju pratat om att vi måste bli bättre på att göra saker 

utanför matteboken… Vi gjorde ett projekt nu i vår där dom fick jobba praktiskt, för det är ju 

det som vi är dåliga på. Då fick dom göra en skolgård och till det hade vi geometriuppgifter… 

Det kände vi oss lite nöjda med och det blev ett väldigt bra projekt… Då skippade vi helt 

geometriavsnittet i boken… Vi kände att vi borde ju jobba mer så här… Eleverna var väldigt 

trötta på matteboken och det sa dom själva utan att vi hade pratat om det. Vi kände att vi 

måste göra någonting och det här var väldigt välkommet…       

 

En mellanstadielärare (M2) beskriver upplägget på sin matematikundervisning: ”…Jag har 

alltid schemalagt en gång i veckan att vi pratar matte, endera så jobbar hela klassen 

tillsammans eller också så jobbar man i grupper. Då kan man jobba med laborativt, praktisk 

matte eller med problemlösningar eller med annat… Varje vecka repeterar vi… Våra fyra 

räknesätt…Olika sorters tal, endera så får man fria tal eller så kallar vi det för dagens tal. T 

ex i dag är det den 23:de vad kan vi göra med det talet”.   

 

Högstadielärarna anser även de att boken styr undervisningen, dock betonas detta inte lika 

centralt. De menar istället att undervisningen styrs av vilken grupp man undervisar samt vilket 

område som är rådande. Elevgruppens sammansättning är den faktor som högstadielärarna 

betonar tydligast då det gäller hur de lägger upp sin undervisning. Gruppens storlek, 

färdigheter, nivå och motivationsförmåga menar högstadielärarna påverkar elevgruppens 

sammansättning. Att alla elever arbetar inom samma område anses av majoriteten av lärarna 

vara av stor vikt. På så sätt menar de att de lättare kan bedriva samtal, diskussioner och 

gruppuppgifter. Flera av högstadielärarna beskriver även hur de försöker arbeta praktiskt både 

i början av avsnitt men också för att befästa de kunskaper man lärt sig teoretiskt. De nationella 

proven tycker en av högstadielärarna (H3) visar på hur man bör arbeta: ”Det är inte så att jag 

plankar dom, men jag tycker att de visar hur man ska jobba med matte, prata mycket matte 

och ha problemlösning i grupp”. En annan högstadielärare (H2) har liknande tankar: ”Jag 

tror inte på att sitta och ha enskild räkning hela tiden, man måste samtala för att komma 

någonstans. Att samtala matematik behöver inte bara vara lärare elev utan också elev elev för 

att få förståelsen, sen behövs det också färdighetsträning. Det kommer man nog aldrig ifrån 

tror jag”. 
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På frågan om vilket läromedel som används och vad lärarna anser om detta skiljer sig inte 

mellanstadie- och högstadielärarnas åsikter nämnvärt. En av lärarna beskriver att de har en 

bok som är ganska tunn. Detta anser hon som bra då det är lättare att plocka in andra inslag i 

undervisningen istället för att stryka uppgifter i boken för att kunna få in alternativa uppgifter 

i undervisningen. Vikten av att ha ett läromedel där alla arbetar med samma område fast på 

olika nivåer betonas även. En mellanstadielärare (M3) anser även att det är en fördel om 

samma läromedel används både på mellanstadiet och på högstadiet. Detta då den ”röda 

tråden” inom matematiken synliggörs.   

 

4.2 Vilket är syftet med din matematikundervisning? 

Syftet med matematikundervisningen var för samtliga lärare att eleverna skulle tycka om och 

tycka att det är roligt med matematik. Mellanstadielärarna var alla eniga om att deras syfte var 

att alla elever skulle klara målen i matematik. Vidare beskriver de att de på något sätt har som 

avsikt att eleverna ska behärska det de gör. De menar att det är viktigt att eleverna lär sig att 

reflektera över matematiken genom att veta vad det är som händer i diverse olika situationer. 

En mellanstadielärare (M3) anser: ”Matte får inte bara bli någonting som man gör i skolan i 

boken. Utan att man ser att jag kan använda matte i vardagen och överallt”.  Hon menar 

även att det är av stor vikt att eleverna får matematiken konkret presenterat för sig. Att 

synliggöra matematiken konkret i olika vardagssituationer tror samtliga av 

mellanstadielärarna bidrar till att eleverna skapar ett utökat intresse och ökad förståelse för 

ämnet.  

 

Tre av fyra av högstadielärarna beskriver att de har som syfte med sin matematikundervisning 

att eleverna ska bli duktigare i matematik samt att alla ska nå så långt inom ämnet som de har 

kapacitet till. De betonar även att det är viktigt att stärka elevernas tro på sig själva både inom 

matematiken men också inom det sociala planet. En högstadielärare (H1) menar att det är 

många elever som inte tycker om matematik på grund av att de saknar tilltro inom ämnet. 

Hennes syfte med dessa elevers undervisning är att se till att de förlorar rädslan inför 

matematiken och dess undervisning.  

 

En annan högstadielärare (H4) antyder liknande åsikter: ”Jag vill att dom ska våga prova… 

Våga prova flera olika sätt… Att det inte finns en väg oftast till svaret utan att det finns flera 

vägar även om den ena vägen är genast”. 
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Högstadielärarna uttrycker även att undervisningens syfte är att lägga en bra grund inför 

fortsatta matematikstudier. En av dem (H3) beskriver hur hon ibland kan resonera: ”Man kan 

ju inte bara vara nöjd med sin egen undervisning för man skickar dom ju vidare och då ska 

dom klara den undervisningen… När det är lite motigt ibland brukar jag tänka att det är ju 

inte nu dom ska tycka om mig, utan det är när dom går ur gymnasiet och tänker att jag lärde 

dom så att dom klarade det här”.  

 

Jag frågade även lärarna om de hade några individuella mål med sin undervisning. På denna 

punkt rådde inga specifika skillnader i målen mellan mellanstadie- och högstadielärarna. 

Individuella mål inom matematikämnet var hos flertalet lärare att utveckla sig själv genom att 

lära mer och ständigt ta reda på mera om matematik. Fokus inom detta område sätts på att 

man som lärare vill lära sig att tänka som eleverna i flertalet ämnesmässiga situationer. En 

högstadielärare (H2) menar att det är inte matematiken i sig som är en utmaning på hans 

arbetsplats utan det är att utveckla sin kreativitet inom ämnet. En kvinna (H4) beskriver hur 

hennes mål är att hinna prata med alla elever under varje lektionstillfälle.    

 

En mellanstadielärare (M3) berättar om sina individuella mål i matematik: ”Man möter ju så 

många barn som är hämmade just i matte. För på nåt sätt så är det ju så att är du inte duktig 

i matte så är du inte duktig. Det hänger ihop lite eller har blivit lite vedertaget så… Jag gör 

lite mera skriftligt och att dom får jobba i sin egen takt. För mitt mål är nog att dom ska 

känna sig trygga inte att dom ska bli utsatta”. 

 

 En annan faktor som förts på tal är att man som lärare har som mål att få så många elever 

som möjligt godkända på de nationella proven ty detta ingår i lärarens uppdrag och är dennes 

skyldighet. Att arbeta med portfolio som ett sätt för eleverna att synliggöra, reflektera och bli 

medvetna över sin skolgång och sitt eget lärande sätter en lärare i fokus vid samtalet om 

individuella mål.             

 

4.3 Vad är matematik för dig? 

Frågan har som avsikt att ta reda på lärarnas personliga åsikt när det gäller matematik. Ämnet 

kan upplevas olika beroende på vilken person man frågar. Så är också fallet i denna 

intervjustudie. Två av lärarna som arbetar på mellanstadiet beskriver att de i sin egen 

skolgång haft mycket negativa tankar och erfarenheter kring matematik men att de nu i vuxen  
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ålder kan se det från en annan synvinkel. En kvinna (M3) berättar om sin skolgång: ”…Jag 

tyckte själv att matte var väldigt kul upp till 9:an sen på gymnasiet rasade mitt intresse… Jag 

tappade självförtroendet… Så då  var matte ingenting som jag ville syssla med. Men sen när 

jag på äldre dar och läste upp på komvux… Märkte jag att det var roligt och att det inte var 

så svårt och hemskt. Så nu tycker jag nog att det är ganska kul… Den andra 

mellanstadieläraren (M1) beskriver vidare: ”Jag väljer inte matte självmant utan det är ju 

någonting som vi är tvungna att ha eftersom vi måste ha den bredden som mellanstadielärare. 

Matte har jag alltid trott att jag har svårt för… Men jag kan också tycka att det är väldigt 

roligt när jag ser att det ger så mycket med praktiska projekt och då kan jag också tycka att 

det är riktigt kul”.  

 

De övriga lärarna oavsett om de arbetar på mellanstadiet eller högstadiet menar att matematik 

för dem är något som finns överallt, logiskt tänkande, problemlösning, spel, lek, ”knep och 

knåp” och strategier. En högstadielärare (H1) uttrycker sig: ”… Ett verktyg som jag kan ge till 

eleverna… Precis som språket är ett verktyg. Det är som en väska fullt med grejor bara vi vet 

hur vi ska använda dom rätt”. En annan lärare på högstadiet (H2) spinner vidare då han talar 

om olika strategier: ”Man kan hitta ett generellt sätt som man alltid klarar sig med men det 

kanske är väldigt krångligt i vissa sammanhang. Och är det väldigt krångligt då, då kanske 

det finns bättre sätt just för det sammanhanget. Och ju fler sätt man har för att ta sig dit ju 

större är chansen att man har en strategi som passar då man dyker på något nytt”.      

 

4.4 Hur upplever du elevernas relation till matematik? 

Samtliga av de tillfrågade respondenterna ansåg att elevernas relation till ämnet var blandad. 

Detta på så sätt att det var vanligt att eleverna ansåg matematiken som tråkig medan många 

andra tyckte att ämnet var roligt. Alla mellanstadielärare ansåg att läraren har en betydande 

roll när det gäller elevernas relation till matematik. Detta både när det gäller lärarens syn och 

intresse av ämnet samt hur denne väljer att lägga undervisningen. En mellanstadielärare (M4) 

tycker sig se tendenser till elevers bristande intresse redan i årskurs 4 och 5 då eleverna ska 

börja lära sig algoritmer och matematiska uppställningar.  

 

En mellanstadielärare (M1) uttrycker sig så här: ”Jag tror att vi tar död på deras intresse lite 

grann genom att vi gör det för tråkigt för dom. Det blir mycket enahandat räknande… Vi tar 

bort det här konkreta materialet alldeles för tidigt, barna ska börja tänka abstrakt alldeles för  
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tidigt och det är dom inte mogna för och då tror jag att det blir tråkigt för många av barna. 

Och det är väll vi som tänker fel och tror att dom klarar det här abstrakta tänkandet alldeles 

för tidigt”. En utav mellanstadielärarna (M3) hade frågat sina elever i årskurs 6 om vad de 

tycker om matematiken: ”Många tycker nog att det ät lite mycket och för mycket räknande i 

boken. De vill gärna gå ut och experimentera och använda lite praktiska saker mäta, hålla 

väga och så… Det höll jag med dom på att det brister med tiden. Eller också är det för att det 

inte finns lika mycket grejer här på högstadiet som det finns på låg och mellan… Det ligger ju 

naturligtvis upp till var och en och ordna, men sen är det ju tiden”.   

 

Tre av fyra av lärarna på mellanstadiet poängterar även att hemmets syn på skolan och 

matematiken som ämne är avgörande. En av dem (M4) beskriver: ”Har mamma och pappa 

svårt i matte då hör man ju på utvecklingssamtal att jag fattar ingenting och jag kan 

ingenting av det som dom gör i boken och då menar dom att det är svårt och då tror barnen 

också att det är svårt fastän det kanske inte är det”. En annan mellanstadielärare (M2) pekar 

på samma aspekter: ”Det kan vara så här att man blir itutad långt tidigare att du är inte 

duktig på matte… Man får väldligt tidigt höra att du är ingen mattemänniska men du är 

duktig på att läsa och skriva”. Dessa åsikter håller även vissa av högstadielärarna med om, 

H2 menar att hemmets syn på skolan tydligt avspeglar sig på eleverna och deras tankesätt 

både kring matematik men också i hur de ser på skolan i stora drag. En annan lärare (H4) som 

arbetar på högstadiet uttrycker sig: ”Jag tror det handlar om relationer… Jag tror att det 

beror på den personen som pratar matte med dom. Det kan ju vara vem som helst det behöver 

inte vara läraren eller föräldern, men bara att den personen är positiv till det som dom 

presterar. Då tror jag att man kan få en positiv bild själv. Då känner man att det blir 

betydelsefullt”.  

 

Tre av fyra högstadielärare menar att eleverna till stor del är lite konservativa och ser 

matematiken som en tävlig i boken vilket innebär att man som elev anses vara lite bättre om 

man ligger långt fram i läromedlet. En av dem (H3) beskriver upplevelsen av att elever ser 

svaret som det centrala: ”Svaret har betydelse…Det är ungefär som när man ser på en 

fotbollsmatch och applåderar målet, men det är ju egentligen förarbetet som är det fina, det 

är ju det som är snyggt att se va. Och det är samma sak med matte, det är jobbet som är 

himla kul och få över eleverna och inte fokusera på svar och tävlingsinstinkt”. Samma lärare 

berättar även att hon försöker bygga undervisningen på relationen mellan henne som lärare  
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och eleverna. Hon menar att vissa av eleverna vänder ryggen till matematik men på grund av 

en god relation med läraren kan ändra sig och se det lite mer positivt. Hon menar vidare att en 

god relation mellan lärare och elev kan spegla av sig i matematiken som ämne. 

 

En mellanstadielärare och en högstadielärare har en gemensam syn på hur elevernas sätt att 

lyckas påverkar deras relation till matematik. Mellanstadieläraren (M2) anser: ”Om man får 

lagom stora utmaningar det får inte vara för lätt, man ska ligga lite precis snäppet över vad 

jag behärskar”. Högstadieläraren (H2) håller fast vid samma tankebanor: ”Om eleverna får 

syssla med uppgifter, tankar och funderingar som ligger på en tydligt svårare nivå så 

misslyckas dom ju hela tiden och tycker att det är jättejobbigt… Om dom ligger på en viss 

nivå och får jobba med uppgifter som är jättemycket lättare så blir dom också uttråkade… 

Det måste vara på en sån nivå att en känner att en måste anstränga sig lite grann, men om 

jag anstränger mig så lyckas jag”. 

             

Andra faktorer som lärarna både på mellanstadiet och på högstadiet tror påverkar elevernas 

relation till matematik är vetskapen om att ämnet byggs på hela tiden och blir svårare och 

svårare. Känslan av att elever påverkar varandras syn på ämnet finns också hos flera lärare. 

Fem av lärarna poängterar att elevernas syn på matematik ibland kan vara något konservativ. 

Lärarna som har dessa åsikter anser att eleverna inte riktigt vågar gå ifrån boken och tänka på 

andra sätt trots att de blir erbjudna alternativa lösningar på olika problem. Samtliga lärare 

oavsett vilket stadium de arbetar på anser att den negativa attityden är mycket svår att påverka 

och att det krävs ett ganska ingående arbete för att förändra detta.    

 

4.5 Vad kan man som lärare göra för att främja elevernas intresse för matematik? 

De svar som respondenterna angivit är inte endast generella för det stadium som de är 

yrkesverksamma inom. Vissa av de aspekter som framkommit är dock något karaktäristiska 

för den åldersgrupp av elever som lärarna arbetar med.  

 

Tre av fyra högstadielärare säger sig arbeta mycket med att stärka elevernas självförtroende 

inom matematiken. H3 beskriver hur hon är övertygad om att alla vill lyckas. Hon menar att 

det då gäller att visa vad eleverna lyckas med och att de tror på sig själva och att de klarar av 

den undervisning som ges. Vidare beskriver hon hur eleverna på högstadiet har mycket andra 

mentala tankar att brottas med under denna period i livet. Liknande funderingar finns hos H1  
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som pekar på att hon strävar efter att utveckla eleverna mentalt genom att stärka elevernas tro 

på sig själva. Även hon menar att detta främjar deras inställning till matematik och 

matematikundervisning. 

 

Att jobba bort negativa attityder och stärka elevernas tilltro inom matematik poängteras även 

av mellanstadielärarna. M4 beskriver att det gäller att man som lärare får den positiva spiralen 

att snurra år rätt håll med hjälp av annan undervisning än den som bedrivs i boken: ”Med 

knep och knåp, logiskt tänkande och sånt här… För då helt plötsligt tycker dom att det är 

roligt och då har man ju fått in dom i det här, vad ska man säga, standardgrejorna som man 

måste lära dom sen”.  

 

Att synliggöra matematiken i verkligheten genom praktiska övningar och exempel betonar 

flera av både mellanstadie- och högstadielärarna som betydelsefullt för att främja elevernas 

intresse. De menar att eleverna måste förstå vad de gör och varför man använder matematiken 

för att kunna vara motiverade till att lära. Lärarna talar också om att integrera matematiken i 

andra ämnen genom att samarbeta och använda sig av olika slags temaarbeten. Detta för att 

engagera eleverna och för att de ska kunna förstå användningen av ämnet.  

 

Att variera undervisningen för att främja elevernas intresse av ämnet är centralt och dyker upp 

flertalet gånger hos samtliga lärare. De menar även att matematiken bör vara individanpassad 

och att eleverna måste få arbeta på rätt nivå för att känna stimulans. En mellanstadielärare 

(M2) tydliggör: ”Även om vi jobbar med matte tillsammans hela klassen eller jobbar med 

matte i grupper då jobbar vi ju med samma sak, men man ska inte glömma bort att man kan 

diskutera det på olika nivå… Och sen så måste man ju visa dom på olika sätt att lära, det 

kanske är så att det är ett annat sätt som passar dom. Alltså man försöker ju med vartenda 

medel för att hitta den vägen som passar dom… Så är det ju förhoppningsvis nåt som passar 

vid något tillfälle”. En högstadielärare (H2) beskriver samma sak men tillägger: ”Det får ju 

heller inte bli så, och det är ju det som är svårt, att en varierar så att eleverna inte får lugn 

och ro… Så att precis när dom har kommit igång med färdighetsträningen och känner att det 

flyter på , då tar man nästa”.      

 

På frågan vad man kan göra för att främja intresset hos de elever som redan tycker att 

matematik är roligt uttrycker sig M1:  

30 



”Där ska man ju få mer utmaning och gå vidare. Och där är vi ju också ganska fastlåsta för 

vi som har haft duktiga elever i 6:an har försökt att knapra lite på 7:an och frågat lärarna i 

7:an om vi inte kan få någonting  av dom som vi kan gå vidare i och då är dom inte riktigt 

med på det. Utan det är lite stängt där emellan, eller har varit”. 

  

En högstadielärare (H3) talar om det motsatta förhållandet att elever har en negativ syn på 

matematik då de börjar högstadiet: ”Man får ju mycket kritik på högstadiet men det skulle 

vara väldigt lätt om eleverna tyckte att det var kul och utmanande med matte när de 

kommer… Det hoppas jag verkligen ändras. Och när man ser till mellanstadiet så är det ju 

till att inspirera dom som arbetar till att gå ifrån boken. Boken har man ju som hjälp för att 

befästa det som dom lärt dig, men boken är ju matematikundervisning för många”.               

 

Under intervjutillfällena talades även om vad man som lärare kunde göra för att främja 

intresset för matematik hos de elever som tycker att ämnet är svårt. En mellanstadielärare 

(M4) och en högstadielärare (H4) delar samma åsikter. De menar båda att det gäller att ta sig 

tid för dessa elever dels för att skapa en bra relation men också för att ta reda på vad det är 

eleverna inte kan. Lärarna anser att man sedan måste utgå från detta i det fortsatta arbetet 

genom att befästa de kunskaper som saknas innan man går vidare med fortsatt undervisning. 

Dock pekar de båda på att tiden för denna typ av arbete inte alltid räcker till då lärarresurserna 

är begränsade. 

 

4.6 Vilka resurser skulle du vilja ha för att utveckla din matematikundervisning? 

Då jag frågade respondenterna vad de ansåg skulle utveckla deras matematikundervisning var 

svaren varierande. I nästan alla intervjuer påpekade lärarna behovet av mer alternativa 

undervisningsmaterial. Behovet av laborativt- och konkretionsmaterial är stort hos 

övervägande delen av både mellanstadielärarna och högstadielärarna. De talar om saknaden 

av enkla praktiska medel som tärningar, mynt och spel för att kunna få undervisningen så 

varierad och rolig som möjligt. Att ha allt praktiskt material samlat i en matteverkstad som 

eleverna kan gå till och arbeta laborativt i önskas även.   

 

Tid, i någon form, anses vara en brist för samtliga lärare oavsett stadium. Högstadielärarna  

talar om tid med eleverna i form av mindre undervisningsgrupper. Vissa av högstadielärarna 

har små grupper och anser att det är mycket värt, medan de som inte har små  
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undervisningsgrupper efterlyser detta. En högstadielärare (H4) beskriver sina visioner: ”Helst 

skulle man ju alltid vilja vara två stycken… Då skulle jag vilja att den andra personen också 

var en matematiker så att den vet varför man ska göra det ena eller det andra… Jag skulle 

kunna tänka mig att man är två stycken på två klasser. Många elever är ju väldigt självgående 

så man kanske kunde samla många i de grupperna i ett klassrum. Sen kan den andra få ta 

dom andra och jobba praktiskt med… Jag menar rörliga grupper alltså… Sen skulle jag även 

vilja ha en basgrupp också på max tio elever till dom allra svagaste, mest omotiverade, och 

dom som behöver allra mest hjälp”.  

 

Till skillnad från mellanstadielärarna talar högstadielärarna om att de måste få tid med sina 

ämneskollegor. Tid till att diskutera hur undervisningen bedrivs och vad som kan göras bättre. 

Att hitta bra aktiviteter samt att diskutera hur dessa bör genomföras för bästa resultat 

efterlyses även. En av lärarna som undervisar på högstadiet (H1) talar om att det finns 

lärargrupper i matematik som hon gärna skulle delta i men känner att tiden inte räcker till: 

”Det finns vilja att ha flera träffar och flera mindre lärargrupper… Fast jag vill så kan jag 

inte det för jag har så mycket undervisning så att jag känner att det är inte bra att ta ledigt 

från min undervisning för att vara med i något sådant projekt”. 

 

Bristen på tid påpekas även bland mellanstadielärarna. De skulle gärna vilja ha lite mer tid att 

förbereda matematikundervisningen. Majoriteten av mellanstadielärarna talar om att de skulle 

vilja vara fler vuxna, både under lektionstid, men framförallt planeringstid då de ska förbereda 

och göra bra matematikprojekt eller temaarbeten. En mellanstadielärare (M4) har förslag på 

hur man skulle kunna arbeta: ”Man skulle göra upp i arbetslaget att ni fokuserar på matten 

och gör den så roligt som möjligt och ni får ansvar för att det blir ett bra matteskåp. Sen kan 

det vara andra lärare som fokuserar på engelska… Men vi har inte riktigt gjort så nu utan 

alla jobbar var och en för sig. Emellanåt när vi har temadagar och sånt här då hjälps vi ju åt 

men inte annars”. En annan mellanstadielärare (M1) talar också om tidsbrist: ”Vi behöver 

vara många vuxna i klassrummet om vi ska kunna göra bra projekt… Planeringstid behövs 

också för att vi ska ha tid att kunna tänka om överhuvudtaget med matten och kunna göra det 

mer som ett ämne i ett tema som man håller på och arbetar med”.                

 

En del av lärarna inom de båda stadierna önskar sig olika former av fortbildning. Vissa av 

respondenterna anser att de är i behov av fortbildning för att känna sig säkrare inom 
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matematiken. Andra har eller planerar att skaffa sig specialpedagogiska kunskaper, för att 

kunna tillgodose elevernas varierande behov. En skola med friare timplan betonas även. 

Anledningen till detta anses vara att eleverna tar olika lång tid på sig att lära. Kan man då som 

elev styra lite själv över hur mycket tid man ska satsa inom olika ämnen anses detta vara till 

en fördel för eleverna och deras lärande.  

 

4.7 Resultatsammanfattning 

Samtliga lärare uttryckte att boken på ett eller annat sätt var styrande för hur de arbetade med 

matematikundervisningen. Vissa av respondenterna, framförallt på mellanstadiet, ansåg att 

boken inte bara styrde de områden man arbetade med utan beskrev också hur eleverna bedrev 

ett ganska självgående arbete i boken. Högstadielärarna ansåg även att boken styr hur de 

lägger upp undervisningen men de betonade även att upplägget påverkas av vilken grupp man 

undervisar samt vilket område som är rådande. Viljan att gå ifrån boken var genomgående, 

mellanstadielärarna betonade tydligast att matematikundervisningen bör innehålla andra 

inslag än räknande i boken. Genomförandet av detta i praktiken var dock något varierande.      

 

Syftet med matematikundervisningen var för samtliga lärare att eleverna skulle tycka om och 

tycka att det var roligt med matematik. Mellanstadielärarna var eniga om att de hade som 

avsikt att få eleverna att klara målen i matematik medan tre av fyra högstadielärare betonade 

att de ville att eleverna skulle bli duktigare i matematik samt att alla elever skulle nå så långt 

inom ämnet som de har kapacitet till. Mellanstadielärarna beskriver alla tydligt att de har som 

avsikt att eleverna ska behärska det de gör och reflektera över matematiken genom att veta 

vad det är som händer i diverse olika situationer. Högstadielärarna beskriver liknande åsikter 

men betonar även tydligt att det är av stor vikt att stärka elevernas tro till sig själva både inom 

matematiken men också inom det sociala planet.  

 

Respondenterna tillfrågades vad matematik var för dem, resultaten av denna fråga var 

varierande. Två av mellanstadielärarna beskrev att de haft mycket negativa tankar och 

efterenheter kring matematik i sin egen skolgång men att de nu i vuxen ålder kunde se det från 

en annan synvinkel. De övriga lärarna oavsett om de arbetar på mellanstadiet eller högstadiet 

menar att matematik för dem är något som finns överallt, logiskt tänkande, problemlösning, 

spel, lek, ”knep och knåp”, mönster och strategier.   
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Samtliga av de tillfrågade respondenterna ansåg att elevernas relation till ämnet var blandad. 

Detta på så sätt att det var vanligt att vissa av eleverna tyckte ämnet var tråkigt medan andra 

av eleverna tyckte att det var roligt. Alla mellanstadielärare ansåg att lärarens syn på 

matematik samt hur denne väljer att lägga upp matematikundervisningen var betydande för 

hur elevernas relation till ämnet ser ut. Tre av fyra lärare på mellanstadiet uttrycker även att 

hemmets syn på skolan och matematiken är avgörande. Dessa åsikter stärks även av 

högstadielärarna som betonar att hemmets syn på skolan och matematiken som ämne tydligt 

avspeglar sig på eleverna och deras tänkesätt. Tre av fyra högstadielärare anser att eleverna är 

något konservativa och ser matematiken som en tävling i boken vilket innebär att man som 

elev anses vara något bättre om man ligger långt fram i läromedlet. Flera av lärarna betonar 

även att eleverna anser svaret som det centrala i matematiken. Vägen till svaret menar lärarna 

är av mindre intresse för eleverna.  

 

Lärarna tillfrågades om vad man kan göra för att främja elevernas intresse för matematik. De 

svar som framkom var inte endast generella för det stadium lärarna arbetade inom. Tre av fyra 

högstadielärare tar återigen upp att det är viktigt att stärka elevernas självförtroende inom 

matematiken. Att även arbeta bort negativa attityder till ämnet poängteras av flera 

mellanstadielärare. Genom att synliggöra ämnet i vardagen tror samtliga lärare att 

matematiken blir betydelsefull för eleverna. Ser eleverna betydelsen av ämnet tror lärarna att 

detta främjar elevernas intresse för matematik och matematikundervisning. Att man som 

lärare varierar undervisningen så att den passar alla är ett centralt begrepp som dyker upp 

under intervjuerna. Respondenterna menar att matematiken bör vara individanpassad och att 

eleverna måste få arbeta på rätt nivå för att känna stimulans.   

 

För att utveckla sin matematikundervisning ansåg samtliga respondenter att det fanns ett 

behov av fler alternativa undervisningsmaterial. Det som betonades tydligt var även att lärarna 

skulle vilja ha mer tid. Flera högstadielärare talade om tid i form av mindre 

undervisningsgrupper samt tid tillsammans med sina ämneskollegor för se över material och 

byta erfarenheter. Mellanstadielärarna pekade på att de skulle behöva mer tid att förbereda 

undervisningen i matematik. De skulle vilja vara fler vuxna både i klassrummet, under 

lektionstid, men också under planeringstiden. Detta för att förbereda och göra bra 

matematikprojekt och temaarbeten tillsammans.   
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt har jag som avsikt att med hjälp av mina egna tankar och åsikter sammanfatta 

min uppsats. Avsnittet inleds med diskussion kring problemformuleringen och uppsatsens 

syfte. Jag har även som avsikt att behandla mitt val av metod samt den genomförda 

intervjustudien.  

 

5.1 Synpunkter kring undersökningen 

Efter att ha genomfört undersökningen anser jag att min problemformulering och mitt syfte 

har blivit besvarat. Jag anser att jag fått en god uppfattning om de yrkesverksamma lärarnas 

tankar kring matematik och matematikundervisning. Intervjustudien har även givit mig 

resultat angående vilka faktorer som kan påverka elevernas relation till ämnet. 

Undersökningens syfte var främst att ta reda på om det fanns några tydliga skillnader mellan 

mellanstadielärare och högstadielärare när det gällde ovanstående frågor. Efter att ha jämfört 

lärargrupperna med varandra anser jag att deras åsikter skiljer sig från varandra när det gäller 

vissa frågor. Sammanfattningsvis kan konstateras att vissa svar som lärarna angivit kan vara 

något typiska för den åldersgrupp av elever de arbetar med. 

 

Den kvalitativa metod som jag använt mig av har varit passande för undersökningen. De 

intervjuer som genomförts har varit djupgående vilket har resulterat i att jag fått en god 

inblick i det jag velat undersöka.          

 

Intervjustudien som jag genomfört har gått mycket bättre än jag trodde att den skulle göra. 

Samtliga inblandade både de rektorer som kontaktades och de lärare som deltagit i 

undersökningen har varit positivt inställda till min undersökning. Jag är oerhört tacksam över 

den tid respondenterna avsatt för undersökningen samt rektorernas positiva inställning och 

förmedlande av kontakter. Jag har fått känslan av att respondenterna svarat uppriktigt på mina 

frågor. Som eventuell felkälla bör det enligt Patel och Davidsson (1994) tas hänsyn till att 

respondenterna inte talar sanningsenligt. I min undersökning har detta inte varit någon fara 

eftersom frågorna, som jag ser det, inte varit av för känsliga eller av stötande karaktär. 

 

Angående resultatet av intervjustudien har jag svårt att dra någon klar slutsats. De slutsatser 

som jag kommit fram till gäller endast mina respondenter och kan inte generaliseras till en 

annan urvalsgrupp.  
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Sammanfattningsvis kan dock poängteras att vissa av de svar som respondenterna givit verkar 

vara typiska för lärare som arbetar med en viss åldersgrupp.         

 

5.2 Tankar kring matematik och matematikundervisning 

Att ta reda på hur matematikundervisningen bedrivs och lärarnas syfte med undervisningen 

anser jag är centralt för uppsatsen. Enligt mig var det därför viktigt att ta reda på detta i ett så 

tidigt stadium som möjligt i intervjustudien. Samtliga respondenter var överens om att det 

läromedel som används till stor del styr undervisningens innehåll. Mellanstadielärarna 

menade att boken hade en tydlig central roll för undervisningens utformning medan 

högstadielärarna ansåg att elevgruppens sammansättning också var en betydande faktor. 

Dessa resultat är inte förvånande då mellanstadieläraren oftast undervisar i en klass medan 

högstadielärarna har flera matematikgrupper i olika årskurser att ta hänsyn till. Det kan även 

tänkas att flertalet av mellanstadielärarna använder boken till stor del för att de känner sig 

något osäkra över hur de ska utforma matematikundervisningen utan att läromedlet styr. 

Majoriteten av mellanstadielärarna i min undersökning hade inte matematik som inriktning i 

sin utbildning. Flera av dem uttryckte även att de skulle vilja skaffa sig mer kunskap inom 

matematikämnet genom fortbildning. Högstadielärarna talade inte lika tydligt om behovet av 

fortbildning i matematik. Detta anser jag kan bero på att de alla hade matematik som 

inriktning i sin utbildning och därmed känner sig något säkrare inom ämnet.  

 

Likt Ljungblad (2001) menar jag att man som lärare inte ska börja med det formella räknandet 

alltför tidigt. Detta gör att undervisningen lägger sig på en abstraktionsnivå som många elever 

inte är redo för. Jag tror inte att det är fel att använda boken som en mall genom att låta den 

styra arbetsområde men det får inte enbart bli monotomt räknande. Att arbeta praktiskt och 

använda flera sinnen anser jag är av stor vikt när man ska befästa kunskap, detta då man 

lättare har något att relatera kunskapen till.  

 

Majoriteten av högstadielärarna betonar att det som elev är viktigt att inte bara fokusera på 

svaret utan att kunna se vägen dit. De uttrycker även att deras syfte med undervisningen är att 

få eleverna att inse att det finns fler vägar fram till målet. Stendrup (2001) är av samma åsikt 

då han beskriver hur denna typ av fixering vid svaret lätt bidrar till en tävlig i 

matematikboken.  
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Jag håller med Stendrup då han påpekar att för ensidigt räknande i boken även kan ha en 

lotsande effekt på eleverna. Detta på så sätt att elever lätt lär sig känna igen bokens struktur 

och därmed lättare kan lösa uppgifterna. Vet eleven exempelvis att kapitlet handlar om 

multiplikation förutsätter den också att detta räknesätt ska användas när olika typer av 

uppgifter ska lösas. 

 

5.3 Åsikter kring alternativa undervisningsmetoder 

Viljan att gå ifrån boken genom att fokusera på andra inslag i matematikundervisningen är 

mycket stor framförallt bland mellanstadielärarna. De menar alla att viljan finns men att 

kunskapen och vetskapen om alternativa undervisningsmetoder kan vara bristfällig. Eftersom 

viljan finns anser jag att det gäller att introducera alternativa undervisningsmetoder för 

lärarna. Endera genom att ge dem tid för att planera egna projekt eller genom att centrala 

myndigheter tydligt fokuserar på relevanta och genomförbara undervisningsalternativ. Vidare 

är det enligt mig av största prioritet att myndigheterna även satsar på att introducera och 

utbilda lärarna inom det material som arbetats upp. I dagens läge finns mycket alternativt 

material inom matematikundervisningen att tillgå. Jag anser dock att det spelar ingen roll hur 

bra och välgenomtänkt ett undervisningsmaterial är om de lärare som ska dra nytta av det inte 

har kunskap eller möjlighet att sätta sig in i hur det ska användas. 

 

Att bryta den traditionella matematikundervisningen genom att tillämpa ämnet i vardagen 

betonas både av respondenterna och av Skolverket (2003). Då jag frågade respondenterna vad 

matematik var för dem ansåg samtliga tillfrågade, oavsett stadietillhörighet, att matematiken 

var något som fanns överallt och som kunde relateras till vardagssituationer. Jag tycker att om 

man som lärare själv har den inställningen till matematik så gäller det att med alla medel föra 

över det tankesättet på de elever man undervisar. Skolans styrdokument (Lpo 94) och målen i 

matematik betonar båda att undervisningen ska innefattas av att eleverna ska kunna se 

relevansen i ämnet genom att få möjlighet att relatera den teoretiska undervisningen till 

vardagssituationer. Genom att skapa en nyfikenhet för matematik tidigt i barnens liv tror jag 

att man kan förändra deras synsätt på vad matematik är samt när den kan användas. För allt 

för många elever är matematik abstrakt räknande som genomförs i räkneboken. Jag menar att 

vi vuxna är duktiga på att introducera en typ av svenskundervisning för barn redan inom 

förskola och förskoleklass genom att barnen lär sig att skriva och läsa.  
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Min erfarenhet är att barnen anser detta som mycket spännande och motiverande att lära sig. 

Att skapa liknande stämning för barnen då de ska introduceras inom matematiken är därför 

enligt mig av högsta prioritet. Jag menar inte att detta förbises helt men då barnen lär sig 

siffror och deras innebörd tror jag att det är viktigt att tala om att det är ”matte” likväl som 

man talar om att läsa är svenska. Genom att synliggöra och skapa en positiv stämning kring 

ämnet tror jag att mycket är vunnet då det gäller elevers syn på vad man kan använda 

matematiken till.                

 

5.4  Elevers relation till matematik 

Skolverkets rapport (2003) visar att lusten att lära inom ämnet avtar då det formella och 

abstrakta tänkandet blir en del av matematiken. Denna forskning stärks av flertalet 

mellanstadielärare som deltagit i denna undersökning. Både skolverket och respondenterna 

menar att en del elevers motivation brister då algoritmer introduceras vilket vanligen sker i 

årskurs fyra och fem. Skolverket menar att lusten att lära hänger ihop med om man förstår 

eller inte. Dessa åsikter delar jag då mina erfarenheter visar liknande resultat. Under min 

utbildnings praktikperioder har jag följt två klasser från årskurs sju till nio. I slutet av årskurs 

nio bad jag eleverna skriva ner på en lapp vad det tycker om matematik som ämne, när de 

började tycka så samt vad som påverkat deras åsikt. Av femtiotalet elever menade 

övervägande delen att matematiken var rolig respektive tråkig beroende på om ämnet 

uppfattades som lätt eller svårt. Eleverna ansåg att matematiken var rolig så länge som de 

förstod vad de gjorde. 

 

Samtliga mellanstadielärare ansåg att läraren har en betydande roll när det gäller elevernas 

relation till matematik. Skolverkets rapport (2003) visar samma resultat. Flertalet 

högstadielärare hade liknande åsikter men de betonade även att nyckeln till framgång var att 

stärka elevernas självförtroende både inom matematiken och på det sociala planet. Stendrup 

(2001) anser att hemmet har en betydande roll i hur eleverna ser på skolan och 

matematikundervisningen. Det anser även respondenterna då de betonar att de vuxnas relation 

och inställning lätt kan överföras på barnen. Jag delar respondenternas åsikter när det gäller 

hemmets betydelse och de vuxnas attityder till matematik. När det gäller Stendrups åsikter 

håller jag inte med på alla plan. Jag tror likt författaren och respondenterna i min 

undersökning att vuxnas självförtroende i ämnet kan vara ett hinder.  
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Om den vuxna har negativa efterenheter av matematik och för över dessa på barnen kan detta 

bidra till att eleverna tycker matematik är svårt fastän det kanske inte är det. De vuxnas 

beteende kan föra med sig någon slags acceptans för att inte lära sig. Stendrup anser även att 

många vuxna inte har tillräckliga lärande- och undervisningskunskaper i matematik även om 

de själva är mycket skickliga i ämnet. På denna punkt har jag och författaren delade meningar. 

Jag kan hålla med om att förekomsten är möjlig men jag tror inte att detta är avgörande i 

elevernas skapande av relation till matematikämnet. Om de vuxna i elevernas närhet är 

stöttande och synliggör vad de kan tror jag att man som vuxen bidrar till en positiv relation 

mellan eleverna, skolan och matematikundervisningen. Även jag tror att det är av stor vikt att 

kunna be om hjälp med läxläsning hemma men jag anser att det är de vuxnas grundsyn som 

sätter den största prägeln på eleverna och deras relationer till skolan. 

 

5.5 Främjande av intresset för matematiken 

Att ha ansvar, inflytande och kunna vara delaktig i sin skolgång betonas i Lpo 94. Läroplanen 

beskriver även att lärarens roll i detta är att se till att eleverna får inflytande över arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll. Respondenternas åsikter kring elevernas 

inflytande var få. Som forskare ställer jag mig då frågan huruvida eleverna kan påverka 

undervisningens innehåll eller inte. Det kan även vara så att mätinstrumentet, i detta fall 

intervjufrågorna, inte uppfattades täcka in detta område under intervjutillfällena. Vissa av 

respondenterna på mellanstadiet och högstadiet påpekade dock att de skulle vilja ha en något 

friare timplan så att eleverna kan arbeta längre tid med vissa ämnen än andra. Detta då elever 

ofta lär sig i olika takt beroende på vilket ämne som de arbetar med.  

 

Avrin (2004) tar upp att alltfler skolor väljer att arbeta med en slags portfolio som ett sätt att 

synliggöra lärandet. Från och med år 2006 har det på regeringsnivå beslutats att individuella 

utvecklingsplaner ska vara en del av elevens skolgång i grundskolan. Att arbeta med portfolio 

anser jag är ett bra sätt att tydligt synliggöra lärandet både för läraren men framförallt för 

eleven. På så sätt menar jag likt Avrin att eleven kan få direkt återkoppling och utvärdering av 

sina kunskaper. Majoriteten av respondenterna på mellanstadiet och på högstadiet tror att man 

som lärare kan främja elevers lärande genom att få dem engagerade. Genom delaktighet och 

engagemang menar både jag och respondenterna att eleverna kan få en bättre förståelse och 

tydligare se användningen av ämnet. Vidare anser de att varierad undervisning är en bra 

metod för att främja intresset.  
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Jag håller med Unegne m fl. (1995) då de menar att det finns olika typer av kunskap och att 

det är svårt att mäta den på ett entydigt sätt. Genom att variera undervisningen tror jag att 

undervisningen tenderar att passa fler elever ty alla lär på olika sätt. Dessa tankebanor fanns 

även hos respondenterna i intervjustudien.   

 

Visionen om att skapa varierade utvärderingsformer är något jag kommer att bära med mig in 

i min framtida yrkesroll. Jag hoppas att jag kommer att tillämpa andra sätt för att mäta 

elevernas kunskaper än det att enbart ha skriftliga prov. Enligt Skolverket (2003) minskar ett 

ständigt användande av prov lusten att lära och de verkar endast motivationshöjande för de 

elever som har lätt för sig. Jag delar Unenges m fl. (1995) meningar då de talar om att det 

finns olika sorters kunskap och att den är svår att mäta på ett entydigt sätt.  

 

Genom att använda sig av andra utvärderingsformer än skiftliga prov tror jag att man får 

eleverna mer medvetna om varför, när och hur matematiken ska tillämpas i olika situationer. 

Risken med de skriftliga proven är enligt mig att elever oftast endast tillämpar en modell för 

att komma fram till ett svar. Detta utan att egentligen ha vetskap om vad det är man har gjort, 

räknat ut eller vad svaret kan användas till. Flera av respondenterna i intervjustudien pekade 

på att många elever ser svaret som det centrala. Jag tror att detta kan vara ett sätt att angripa 

problemet. Om man som lärare mäter elevernas kunskap på olika sätt så skapas en bättre 

förståelse för att svaret inte alltid är det mest relevanta.                              

 

5.6 Resurser 

Då jag frågade respondenterna vilka resurser de skulle vilja ha för att utveckla sin 

matematikundervisning betonade de flesta att de skulle vilja ha mer tid i någon form. Mina 

erfarenheter tyder på att tid är något som ständigt saknas i skolans värld. Frågan blir då vad 

man ska göra åt denna ständigt rådande brist på tid. En respondent talade om att man på 

mellanstadiet skulle behöva dela upp ämnena mer så att lärarna fokuserar på olika ämnen. På 

detta sätt anser även jag att undervisningen, inte bara i matematik, skulle främjas. Genom att 

lärarna i arbetslaget fokuserar på olika ämnen kan de alla bli mer djupgående. Om detta 

arbetssätt skulle tillämpas tror jag att lärarna på mellanstadiet skulle känna sig mindre kluvna 

inför planeringen av de olika ämnena och därmed få en bättre trygghet i det ämne de 

fokuserar på. Högstadielärarna talade ofta om saknaden av tid tillsammans med sina 

ämneskollegor både på och utanför den skola man arbetade.  
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Att få tid med lärare som undervisar inom samma ämne anser jag är av stor vikt. Detta för att 

skapa nytänkande och för att kunna byta erfarenheter med varandra. Skolan har i dag en 

mycket pressad budget vilken inte ger möjlighet till speciellt stora resurser. Därför tycker jag 

att det är mycket viktigt att ta reda på de resurser som redan finns.  

 

Genom att låta ämneskollegor ha tid för att diskutera och byta erfarenheter tror jag att mycket 

kan vara vunnet. Alla lärare oberoende av inom vilket stadium de arbetar sitter på en bank av 

kunskap som de kan dela med sig av bara tiden till detta ges. Att avsätta tid måste ju ändå 

enligt mig vara det billigaste sättet ur ekonomisk synpunkt att utvinna nytänkande och på så 

sätt driva skolan framåt. 

 

Avslutningsvis vill jag även tillägga att det skulle vara mycket intressant att göra liknande 

forskning som i denna uppsats fast att man då gör en studie där även förskola, förskoleklass 

och lågstadiet täcks in. Att få reda på samtliga grundskollärares tankar och åsikter kring syftet 

av denna uppsats anser jag skulle vara mycket relevant för matematiken och 

matematikundervisningen.             
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BILAGA: 1 
 
Intervjuguide: 
Kön: 
Ålder: 
Utbildning: 
 
Matematikundervisning: 
Huvudfråga 1: Hur arbetar du med matematikundervisningen? 

- Undervisningsmetoder? 
- Läromedel ? 
- Alternativa undervisningsmetoder? 

 
Tankar kring undervisningen: 
Huvudfråga 2: Vilket är ditt syfte med din undervisning i matematik? 

- Vad tycker du är viktigt att eleverna får med sig? 
- Vad påverkar hur du lägger upp din undervisning? 
- Individuella mål som pedagog? 

 
Tankar kring matematik: 
Huvudfråga 3: Vad är matematik för dig? 
 
Elevernas  relation till matematik och läraren : 
Huvudfråga 4: Hur upplever du elevernas relation till matematik? 
Vad tror du påverkar om man som elev skapar en positiv eller negativ relation till ämnet? 
Vad tycker du är viktigt i relationen mellan lärare och elev? 
 
 
Motiverande faktorer: 
Huvudfråga 5: Vad kan man som lärare göra för att främja elevernas intresse för 
matematik? 
Vad kan man göra för att stimulera de som är motiverade/omotiverade? 
Vad kan man göra för att stimulera de som tycker att det är roligt/tråkigt? 
Vad kan man göra för att stimulera de som tycker att det är lätt/svårt? 
 
Huvudfråga 6: Vad skulle du vilja ha för typ av resurser för att utveckla din 
matematikundervisning? 
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