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BAKGRUND: 
Forskning visar att många elever tappar sin lust för matematiken kring 10-12 års ålder. Hur kan 
lärare arbeta för att bibehålla och utveckla elevernas lust för ämnet? Detta anser vi vara intressant 
och relevant då vi snart är utbildade lärare. En av våra uppgifter kommer att vara att skapa lust 
och motivation hos våra elever, vilket denna studie undersöker. 
 
SYFTE: 
Vårt syfte är att undersöka hur ett antal lärare menar att man kan arbeta för att utveckla elevers 
lust till matematik. 
 
METOD: 
Studien utgår ifrån en kvalitativ metod som bygger på intervjuer med lärare, som sedan stärks 
med elevenkäter. 
 
RESULTAT: 
Studiens resultat visade att de fyra lärarna som ingick i undersökningen menade att en varierad 
undervisning påverkar deras elevers lust till matematik.  
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1. Inledning 
Hur ska eleverna känna ökad lust till att lära sig matematik? I skolan är det en av lärarens 
uppgifter att få eleverna att vilja lära sig. Ett ämne som ofta förknippas med svårigheter och 
oförståelse är matematiken. Vissa har lätt för detta ämne, tycker att det är det roligaste i skolan. 
Andra har svårt och känner obehag inför matematiklektionerna. Många gånger tycker de yngre 
eleverna att matematik är roligt och lustfyllt men med tiden ändras deras åsikter och flertalet av 
dem tycker att det blir svårt och tråkigt. Detta kan bero på att undervisningsmetoderna ändras, då 
även elevernas lust för matematiken kan påverkas. Enligt Skolverkets rapport är detta mest 
tydligt och påtagligt i ämnet matematik (Skolverket, 2003).  

2003 tillsatte den dåvarande regeringen en delegation med uppgift att ”… utarbeta en 
handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och att öka intresset för 
matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen”(SOU 2004:97, s.3). I tidiga år är 
undervisningen mer konkret där använder man mycket material, såsom klossar, pussel och spel. 
Detta ger en tydlig förstålelse för matematiken då eleverna får känna, se och använda sina sinnen 
för att befästa de olika matematiska begreppen och idéerna. När eleverna kommer upp i 
grundskolans senare år tappar många elever intresse, lust och motivation till matematiken. Detta 
beror ofta på att de känner tristess och att deras kunskap i ämnet brister (s.128). 

Vi vill undersöka om lärarens undervisningssätt påverkar elevers syn på lärande och lust till 
skolämnet matematik. Enligt skolans styrdokument är det lärarens uppgift att utveckla elevers 
lust till att lära och uppmuntra dem att arbeta både enskilt och tillsammans med andra 
(Skolverket 1998, s.9). Dimenäs (2006) menar att elevers upplevda lust påverkas av lärarens 
undervisningsmetoder. Vissa lärare individualiserar inte sin undervisning utan fokuserar på 
gruppen som helhet, medan andra lärare har mer individanpassad undervisning där de ser till 
varje elevs kapacitet.  
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2. Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur ett antal lärare menar att man kan arbeta för att utveckla elevers 
lust till matematik.
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras centrala begrepp som används i vår undersökning. Vidare redogörs för 
tidigare forskning kring begreppen samt de tolkningar som vi utgår från i denna studie. 
 
3.1 Vad är matematik? 
Matematik är en mänsklig konstruktion som har funnits i mer än 5000 år. Matematiken bygger på 
mönster, begrepp och struktur1 som används i vårt dagliga liv, både till vardags och i yrkeslivet. I 
dagens samhälle är det en nödvändighet att ha en grundläggande matematikkunskap. Det är alla 
elevers rätt att få möjlighet att lära sig matematik. Det är eleverna som ska bli framtida 
granskande medborgare, de ska kunna påverka och delta i vårt lands utveckling. Matematiken 
utvecklar elevernas granskande förmåga, deras sätt att analysera och tolka information. Varje dag 
överöses eleverna med reklam och information från företag, klädmärken och politiska åsikter 
som de måste lära sig att filtrera för att förstå (Skolverket 2003, s.10). I läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) beskrivs det uppdrag 
staten gett skolan och därmed personal som arbetar där. En uppgift är att utveckla eleverna till 
kritiska medborgare, och få dem att granska och reflektera över vad som sker i samhället 
(Skolverket 1998, s.10). Matematiken stärker elevernas förmåga att förstå och tyda samhällets 
krav och föreskrifter, vilket i sin tur främjar elevernas utveckling och lärande. 
 
När vi hör ordet matematik tänker många av oss på skolans matematiklektioner och hur vi 
upplevde dem. Vissa såg det som en rolig lek medan andra fick en skräckliknande känsla när de 
tänkte på matematik. Furness (1998) menar att matematik är så mycket mer än att bara kunna 
räkna, det gäller att se mönster, lösa problem, jämföra, uppfatta former och rum m.m. (s.10). I 
vår vardag är det oftast beräkningar vi använder matematiken till; att räkna ut vad matkassen 
kostar, hur länge äggen ska koka, hur mycket bensin som finns kvar i bilens tank osv. Det är här 
vi tydligt kan se att vi har användning av det vi lärt oss i skolan, men matematiken är så mycket 
mer. Det är ett sätt att tänka, ett sätt att se omvärlden på och matematiken finns runtomkring oss 
hela tiden.  
 
Matematiken är ett viktigt ämne såväl för tankeverksamhet som för vidare utbildning. Det är ett 
obligatoriskt ämne i skolan, alla måste lära sig det. Vissa gör det med glädje och lust, de upplever 
stimulans och utmaningar vilket ger mersmak och lust att lära mer. För andra är det ett 
nödvändigt ont där de genomlider undervisningen med känslor av ångest och misslyckande. De 
får dåligt självförtroende och ofta följer dessa känslor med in i vuxenlivet. Inte alltför sällan 
överför de dessa negativa känslor inför matematik på nästkommande generation (Skolverket 
2003, s.10). Har eleven föräldrar som inte anser matematiken som lustfylld kan de känslorna 
överföras på eleven själv, vilket leder till att eleven inte heller anser att matematiken är intressant 
eller lustfylld. 
 
3.2 Lust 
Begreppet lust vid lärande har funnits med i skolsammanhang sedan 1940-talet, men i 1998 års 
omarbetning av läroplanen förstärktes formuleringen av detta begrepp (Sanderoth 2002, s.100). 
Enligt många forskare är begreppet lust svårdefinierat. De menar att människor upplever lust vid 

                                            
1 Vi hämtar vår definition av matematik från Strässer (2005) som bygger på Currys (1970) definition av 
matematik: ”disciplinary analysis of (formal) patterns and structures”. 
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olika situationer och tillfällen. Det finns dock gemensamma faktorer som spelar in då en 
människa känner lust inför ett visst moment. Forskare är eniga om att lust hänger samman med 
användandet av sinnena, att man använder sig av sin kognitiva förmåga samtidigt som man 
praktiserar det i verkligheten (Skolverket 2003, s.7-9). 
 
Sanderoth (2002) beskriver begreppet lust som en känsla och den är alltid riktad mot något 
specifikt. Det är en inre upplevelse som känns just för stunden, vilken inte kan sparas till ett 
senare tillfälle. När en människa känner lust hjälper den till att rikta dennes motiv mot den 
lärande situationen. Denna känsla hänger samman med iver, lycka, nyfikenhet och 
tillfredställelse. Då en människa känner lust blir den mer intresserad och den vill fortsätta att 
söka svar och information kring ämnet i fråga. Lärandet blir på så sätt mer lustfyllt, då 
människan upplever en positiv stimuli. Sanderoth hänvisar till Freud som talar om att människan 
både känner lust och olust. Människan försöker att skapa en balans dem emellan, man vill närma 
sig mål som är förknippade med lust medan man inte vill vara delaktig i det som skapar en känsla 
av olust. Känslorna finns ständigt inom oss, och de sätts igång av vissa faktorer samtidigt som 
känslorna kan upphöra av andra (s.100). 
 
3.2.1 Lust till matematik 
Barn har en naturlig vilja och lust till att lära, men det gäller att barnet är aktivt i sitt lärande samt 
att omgivningen skapar en miljö där lärande främjas. Sanderoth (2002, s.102) menar att om ett 
barn blir positivt bemött under sitt lärande ökar förutsättningen för att deras lärande blir en 
pågående process hela livet. Dessvärre finns det barn som inte upplever känslan av meningsfullt 
lärande utan då istället förlorar tilltron till sin egen förmåga att lära. Lärare har ett stort ansvar när 
det gäller att skapa en meningsfull undervisning för eleverna. Sanderoth talar vidare om att barn 
och ungdomar lever i det nuvarande samhället, medan skolans undervisning bygger på det 
framtida samhället. Tyvärr är det många barn och ungdomar som tappar sin lust under 
skolgången då deras liv och skolans undervisning många gånger inte hänger samman. 
Undervisningen skall influeras av barn och ungdomars erfarenheter, då det hjälper dem att 
bibehålla lusten att lära. Det gör att de känner meningsfullhet, delaktighet samt att de känner sig 
betydelsefulla. 
 
Enligt Matematikdelegationen (SOU 2004:97) är det många elever som tappar lust och förståelse 
för matematik under skolgången. Det är främst kring 10-12-års ålder som många elevers lust 
svalnar. Detta beror ofta på oförståelse, att de känner enformighet inför ämnet och/eller att 
undervisningen inte är tillräckligt utmanande för eleverna. Det är viktigt att lärarna fångar upp 
eleverna så tidigt som möjligt så att elevernas olust kan förebyggas fortast möjligt. En anledning 
till att många elever tappar intresse har att göra med att undervisningen blir enformig. Idag är 
undervisningen mycket fokuserad på matematikböckerna och det är inte läromedlets utformning i 
sig som är problemet utan det är hur läraren använder sig utav dem. Läroböckerna kan fungera 
som ett stöd i arbetet för att nå uppsatta mål, men det är viktigt att det blir en variation i arbetssätt 
med hänsyn till elevernas förkunskaper och intresseområden. Vid tysta och enformiga 
arbetsformer åsidosätts elevernas kunskap om exempelvis problemlösning och matematik som ett 
kommunikationsämne. För att matematiken ska bli begriplig och meningsfull för eleverna gäller 
det att läraren arbetar med olika arbetssätt och arbetsformer. Enligt delegationens förslag ska 
undervisningen präglas av lärarledda genomgångar, arbete i grupp, diskussioner, laborativ 
matematik och undersökande arbetssätt. Detta främjar elevers lust till matematik, då de får 
använda flera av sina sinnen under sitt lärande (s.128-132). 
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3.3 Motivation 
Att vilja och sträva efter att nå ett mål definieras som motivation, känslan av en drivkraft att 
utföra vissa handlingar för att komma framåt. Atkinson (1983) anser att motivation bygger på att 
lyckas med en uppgift, det kallas för prestationsmotivation. Han menar att det finns tre 
grundläggande faktorer som gäller vid motivation: olika individuella motiv för att prestera, 
förväntningar om framgång genom prestation och att genom prestationen få fler fördelar. Det 
bygger på en drivkraft att utföra en uppgift med tanken på ett ”pris” i form av fördelar eller annan 
framgång. Att lyckas medför känslan av säkerhet och skicklighet, vilket leder till längtan att 
fortsätta med fler uppgifter. Däremot vid misslyckande, kommer känslan av oduglighet och 
svaghet vilket leder till en negativ känsla och brist på motivation. Detta kan bli till en ond cirkel, 
eleven känner olust och vill inte arbeta med skoluppgiften i fråga, vilket gör att eleven inte lär 
sig, och därmed kan inte eleven lösa uppgiften. Negativa känslor tar över och gör att eleven 
känner sig värdelös och inkompetent (Magne 1998, s.70). 
 
Enligt Sanderoth (2002, s.106) kan motivation delas upp i inre och yttre motivation. Den inre 
uppstår inuti individen, den uppstår ur en längtan att uppnå ett mål som tillfredställer individens 
egna behov. Vid inre motivation ligger fokuseringen på uppgiften, man är så koncentrerad att 
man glömmer det runtomkring och känner lust och glädje. Den yttre motivationen, som ligger 
utanför individen, syns ofta i skolsammanhang där ett tydligt mål är uppställt dit eleverna ska nå. 
Det ultimata vore att eleverna genom yttre motivation från läraren arbetar och börjar känna en 
inre motivation efterhand. De arbetar med uppgiften och upplever att de lär sig något, det går 
framåt och de känner att de lyckas.  
 
Motivation handlar om att tillfredställa ett behov, har jag behov av att lära mig det här? Vad får 
jag ut av detta? Elever som är motiverade att arbeta i skolan ser ett behov som blir tillfredställt, 
det kan vara en förälders förväntningar som eleven vill möta, det kan vara att eleven känner 
tillhörighet, att de ser vad ett högt betyg skulle betyda för deras framtid eller något annat (Glasser 
1996, s. 16). De omotiverade eleverna känner att belöningen är för avlägsen eller för liten för att 
de ska börja arbeta mot målet. Glasser menar vidare att de ser ofta att betyget har betydelse för 
dem men det ligger för långt fram i tiden för att de ska orka bry sig. Eleven känner ingen 
omedelbar belöning, även om den vet att skolarbetet är viktigt. Det gör att eleven hamnar efter i 
skolarbetet och därmed känner att det är svårt att komma ikapp, vilket leder till ännu mer 
omotivation. Att de är omotiverade kan även bero på tillhörighet, att de omger sig av vänner som 
också tycker skolarbetet är tråkigt och ointressant vilket leder till att deras vänskap stärks. De blir 
de eleverna som inte tycker om skolan.   
 
3.4 Styrdokument 
I skolan är undervisningen knuten till mål, både som eleverna ska sträva mot och uppnå och det 
är lärarnas ansvar att detta sker. I kursplanen för matematik står det om vilka kompetenser och 
färdigheter eleverna ska utveckla och vilka mål de ska uppnå.  
 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och 
möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska 
värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 
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tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 
(Skolverket 2008/09) 
 

Att eleven känner lust är en av grundstenarna i undervisningen i skolan, då detta främjar elevens 
lärande och motivation. Känner eleverna lust vill de lära sig mer och arbetar mer fokuserat. 
”Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att 
fortsätta lära.” (Skolverket 2008/09). Det är viktigt att lärarna uppmuntrar eleverna att lära sig 
mer och att ha tilltro till sina kunskaper. Lärarna ska utgå från elevernas erfarenhetsvärld och 
koppla samman denna med sin undervisning. Eleverna får då en större förståelse för ämnet i 
fråga och utvecklar ett intresse för att bredda sin kunskap. ”Skolan skall i sin undervisning i 
matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna 
tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika 
situationer.” (Skolverket 2008/09). 
 
3.4.1 Lärarens kompetens 
Skolverket (2006) har gjort en studie som visar att lärarens utbildning är av stor betydelse för 
elevernas kunskapsutveckling. Skolverket framhåller att läraren påverkar elevernas agerande 
samt att eleverna har inflytande på lärarens sätt att handla. Kombinationen av lärarutbildning och 
utbildning i det aktuella ämnet ökar lärarens förmåga att engagera eleverna. Studien visar att det 
finns andra faktorer som påverkat elevernas uppfattning av vad som har betydelse för kvalitén på 
undervisningen. En faktor är att läraren ska känna självtillit och trygghet i sin yrkesroll, då detta 
påverkar eleverna positivt. Vidare visar studien att lärarens intresse för ämnet har stor betydelse 
för hur eleverna upplever undervisningen. Elevernas intresse och engagemang ökar om läraren 
själv är engagerad och brinner för sitt ämne (s.10-17). 
 
Gustafsson och Myrberg (2002, s.170) visar också att lärarens kompetens påverkar elevernas 
resultat, det är den mest påverkande faktorn på elevernas lärande. Hur läraren väljer att 
genomföra sin undervisning syns i elevernas prestationer. Lpo 94 (Skolverket 1998) menar att 
läraren måste skapa en undervisningssituation som främjar lärande, som ger eleverna utmaning 
och gör att de vill lära sig. Att variera sin undervisning gör att eleverna får en större förståelse för 
ämnet, de breddar sin kunskap och befäster sitt kunnande bättre. ”Läraren skall svara för att 
eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.” (s.13). Att arbeta på olika sätt främjar 
lärandet då olika sätt att tänka stimuleras genom variation. Arbetar man praktiskt lär man genom 
sina sinnen, man får se, känna och höra vilket bidrar till en djupare kunskap. Arbetsformer och 
uppgifter som enbart utgår från ett abstrakt tänkande leder till ett mer begränsat kunnande. I Lpo 
94 står det att ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas.” (s.6). Alexandersson (2001, s.8-13) menar att skolan ska sträva 
mot att sammankoppla den teoretiska och praktiska kunskapen. I dagens skola skiljer man dessa 
två åt. Enligt Alexandersson ska båda kunskaperna vävas samman för att göra skolan mer 
meningsfull. Att använda de kroppsliga sinnena gör att man minns bättre. Alexandersson menar 
att kroppen har ett eget ”minne” och att genom att använda estetiska sinnen minns man 
kunskapen bättre. Enligt Lpo 94 (Skolverket 1998) är en annan viktig aspekt att eleverna ska få 
tillgång till olika arbetsmetoder, och skifta mellan dessa så att undervisningen blir mer 
nyanserad. ”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” (s.6). 
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I Lpo94 (Skolverket 1998, s.5-6) står det beskrivet vilken värdegrund skolans personal ska låta 
genomsyra all verksamhet och hur deras synsätt på samhället spelar in. Lärarens värderingar är 
oerhört viktiga för hur atmosfären blir mellan elev/elev, elev/lärare och lärare/lärare. Det som 
skolans personal utstrålar speglas i elevernas och även lärarnas beteende, vilket gör att det är 
mycket väsentligt.  
 

3.5 Konkret/laborativt material  
Skemp (1982) menar att för att en elev ska utveckla förståelse för ett matematiskt begrepp eller 
en matematisk idé ska undervisningen visa på sambandet mellan matematiska symboler (1, 2, 3, 
+, = etc.) och deras innebörd. Eleven behöver se relationen dem emellan och gör det tydligast 
med hjälp av konkret/laborativt material. Att kunna visa hur många sugrör eller stenar det går på 
talet 100 ger eleverna en synlig bild som de kan återkoppla till senare i utvecklingen. Många 
elever (och vuxna) har enligt Skemp inte fått med sig detta samband och har därmed svårt att 
skifta mellan skrivna tal och deras betydelse. För att förstå matematiken måste det finnas en 
koppling mellan det talade och skrivna, mellan symboler och deras samband (s.281-288). 
 
Lesh, Post och Behr (1987) visar på likheter med Skemp och menar att för att elever ska förstå 
matematiken bör eleverna få möta olika representationsformer. De förklarar de fem 
representationsformerna: laborativt material, bild, talade och skrivna ord, samband och symboler. 
Man illustrerar den matematiska uppgiften med hjälp av föremål, ritar en bild som representerar 
uppgiften, använder det matematiska språket, ser matematiska samband och lär sig de 
matematiska symbolerna. Det gäller att kunna skifta mellan de olika formerna och se sambandet 
dem emellan; att ett matematiskt tal kan skrivas, talas, synliggöras etc. Om eleven ser dessa 
samband blir det möjligt att skifta mellan dessa former och eleven kan tydligare se och förstå 
matematiken (s.33-34). 
 
3.6 Montessoripedagogiken 
Vi har gjort vår undersökning vid dels en Montessoriskola dels två kommunala skolor, för att 
jämföra deras olika pedagogiska metoder. Vi har därför valt att presentera Maria Montessori och 
hennes pedagogik då arbetssättet inom Montessoripedagogiken, speciellt inom matematiken, 
skiljer sig väsentligt från arbetssätten i de kommunala skolorna.  
 
Montessoripedagogiken som kom till Sverige under 1900-talet, har med tiden har vuxit sig allt 
större. Grundaren till pedagogiken är Maria Montessori (1995) som var Italiens första kvinnliga 
läkare. I sitt arbete kom hon i kontakt med psykiskt störda barn på Roms mentalsjukhus. Efter en 
tids arbete med dessa barn blev Montessori övertygad om att flera av dessa barns problem kunde 
härledas till pedagogiken kring dem. För att stimulera dessa barn både intellektuellt och 
känslomässigt kom hon fram till en speciell pedagogisk metod samt material som numera kallas 
Montessoripedagogiken. Senare prövade hon sina metoder även på barn utanför mentalsjukhuset, 
vilket också visade goda resultat (s.5-8). 
 
Inom Montessoripedagogiken sätts barnet i centrum, man utgår ifrån barnets behov. Montessori 
(1987) kom fram till att barn i allmänhet är nyfikna och att de är intresserade av att få pröva på 
och lära sig nya saker. Miljön kring barnet är viktig, den skall vara inbjudande och tilltalande för 
att väcka barnets lust, nyfikenhet att lära samt intresse. Miljön anpassas efter barnets behov och 
den förbereds av lärare så att barnet skall kunna arbeta så självständigt som möjligt. En lärares 
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uppgift är i första hand att handleda barnen i deras kunskapssökande, att anpassa miljön, att 
berätta, beskriva och förklara samt att visa hur de olika materialen skall användas. Barnet 
behöver ledning i sitt kunskapssökande, men med tiden skall han/hon bli mer och mer 
självständig. Montessori menar att barns intresse och lärande varierar med ålder och mognad. Då 
ett barn är moget och känner intresse inför något gäller det att erbjuda barnet att söka kunskap 
kring ämnet. Då det finns ett intresse för ämnet kommer barnet med stor sannolikhet att vara 
motiverad till lärande. På en Montessoriskola arbetar eleverna mot individuella mål, vilket 
innebär att barnet arbetar efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt (s.194-196). 
 
Montessori (1987) framhöll att motoriken är oerhört väsentlig när det gäller ett barns utveckling. 
Det som ett barn gör med kroppen hänger samman med det intellektuella, rörelse är en av 
grundstenarna till lärande. Det är utifrån detta som de olika Montessorimaterialen har framtagits, 
då Montessoripedagogiken menar att användning av dessa främjar barnets kunskapsutveckling. 
Montessorimaterialet är ett hjälpmedel som stimulerar barnens sinnen, såsom känsel, lukt och 
syn. Materialet är uppbyggt på så vis att det går från det konkreta till det abstrakta och 
självrättande. Innan ett material används introducerar läraren materialet för eleven så att han/hon 
vet hur de skall använda det samt vilket syfte materialet har. Det är främst matematikmaterialet 
som Montessoripedagogiken är känd för. Syftet med materialet är som stöd för barnen och 
meningen är att de skall användas. Inom matematik är det viktigt att barn är medvetna om vad 
som händer, vilket Montessori menade att man gjorde med ett konkret material. När barnet väl 
har sett vad som skett kan han/hon gå vidare med mer abstrakta övningar (s.160-164).  
 
3.7 Centrala begrepp 
Mot denna bakgrund definierar vi följande begrepp som är centrala för vår studie: 
 
Motivation: Man känner strävan mot ett personligt mål, en riktning mot något som känns 
angeläget för den enskildes liv och utveckling nu och i framtiden. 
 
Lust: Man känner nyfikenhet, fantasi, upptäckariver och glädje.  
 
Matematiskt samtal: När läraren och eleverna talar om matematik, antingen i grupp, i par eller i 
helklass. 
 
Laborativt material/konkret material: I studien används båda begreppen. Laborativt material är 
det material som eleverna kan använda sig av för att utveckla en större förståelse, exempelvis 
klossar, pussel, sedlar. Det är material som eleverna kan ta i och känna på. Konkret material 
innefattar även laborativt material men omfattar även stoff som finns runt omkring eleverna i 
deras erfarenhetsvärld, såsom exempel från deras vardag och intressen: antal hästar i stallet, antal 
hockeyklubbor hemma, antal basketbollar i gympasalen, antal träd i skogen etc. 
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4. Teoretiskt perspektiv  
För skolan finns styrande dokument, dessa är politiskt överenskomna. Skolan bygger sin grund 
på Skolverkets läroplan; Lpo94 (Skolverket 1998), som innehåller riktlinjer och målsättningar 
som skolan ska följa. Styrdokumenten är influerade av tankar utifrån det sociokulturella 
perspektivet på lärande där individen och samhället står i centrum. Utgångspunkten är att eleven 
lär i samspel med andra, tillsammans lär man varandra. Läroplanen har även influenser från 
pragmatismen, vilken menar att man genom handling lär sig, får eleven delta aktivt i 
undervisningen befästs kunskapen bättre. I detta stycke presenteras dessa teorier mer ingående. 
 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskij föddes 1896 i Vitryssland och han studerade och undervisade i bl. a. pedagogik, 
psykologi och språk (Vygotskij 1995, s.7-8). Vygotskijs tankar ledde till utvecklandet av ett 
sociokulturellt perspektiv på lärandet, där samspelet mellan människor står i fokus. Vygotskij 
(1980) menar att allt lärande görs först i praktiken människor emellan för att sedan gå mot en 
individuell kognitiv nivå. Vygotskij kallar detta en tvåstegsmodell. Interaktion är den ena 
processen, vilken sker tillsammans med andra. Med den andra processen flyttar interaktionen in i 
huvudet och det blir ett inre samtal med sig själv. Det är här utvecklingen sker, man har först 
diskuterat och utfört något tillsammans med andra, sedan tänker man igenom det och utvecklar 
en strategi för det inuti huvudet. För att göra den första interaktionsprocessen konkret ska man 
använda verktyg och material vid lärandet, man ser och känner på saker och därmed lär man sig. 
Dessa verktyg ska vara intressanta och utmanande (s.22-23,37-58). 
 
Barn är naturligt nyfikna men de behöver en annan människa, en vägledare, för att visa hur de 
ska göra för att de ska förstå handlingen. Barnet försöker förstå den vuxnes handling och härmar. 
Säljö (2000, s.66) menar att barnet lär sig i ett socialt samspel för att sedan utvecklas på det 
individuella planet; först lär barnet ihop med andra, för att sedan göra det på egen hand. Enligt 
Vygotskij (1980) är detta vad som senare kommer att kallas den proximala utvecklingszonen; 
barnet lär i samarbete med en mer erfaren person för att sedan ta till sig kunskapen och utvecklas. 
Detta är en viktig uppgift som läraren har, att vägleda barnen till utveckling i samspel med andra 
mer erfarna personer. Barnet behöver någon som kan vägleda och visa dem en början på 
problemlösningen. Genom att leda barnet i rätt riktning med hjälp av beröm och uppmuntran kan 
barnet utvecklas och få förståelse för problemet för att sedan komma med en egen lösning. 
Målsättningen ligger i att se barnens framtida utveckling och hjälpa dem att komma dit (s.154-
172). 
 
4.2 Pragmatismen 
John Dewey föddes 1859 i USA, han kom att bli en mycket betydelsefull filosof (Dewey 1980, 
s.10-20). Hans idéer och pedagogik har spridits världen över. Till Sverige kom hans pedagogik 
redan i början av 1900-talet, och den har påverkat den svenska skolan under en mycket lång tid. 
Deweys pedagogik har skiftat i karaktär, detta beroende på vid vilken tidpunkt som det skrevs 
samt i vilket socialt sammanhang det framförts. Genom åren har Dewey alltid haft sin 
utgångspunkt utifrån individen och samhället, det är därifrån hans pedagogik härstammar. Dewey 
menar vidare att individen utvecklas i ett samspel med sin omvärld. Människan utvecklas genom 
att ta del av det samhälle som han/hon lever i, där man lär sig bl.a. vilka sociala regler som finns 
samt att förstå sig på sammanhanget i fråga. Enligt Dewey är det ingen fri och kravlös utbildning 
som människan skall utsätta sig för, då människan aktivt måste ta del av det samhälle som 
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han/hon lever i. Det är individens intresse och aktivitet som är utgångspunkten för lärande. Då 
elevens intresse för lärande spelar stor roll är det viktigt att skolan ser till så att elevernas 
undervisning är kopplad till deras erfarenhetsvärld. Skolans undervisning ska hänga samman 
med det liv som eleven lever i hemmet och fritiden. Lärarens uppgift i skolan enligt Dewey är att 
han/hon skall stimulera, vägleda och organisera så att elevens intresse bibehålls samt att han/hon 
utvecklas i samspel med sin omgivning. Deweys uttryck ”Learning by doing” har inspirerat 
pedagogiken i Sverige, han menar att eleven skall ges möjlighet att aktivt pröva och 
experimentera för att dennes kunskapsutveckling skall öka på bästa sätt. Det som människan får 
delta aktivt i gör att kunskapen befästs allt starkare, då man använder sig av flera sinnen på en 
och samma gång (s.10-20). 
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5. Metod 
I detta kapitel kommer valet av undersökningsmetod att beskrivas, vilket urval som vi gjort samt 
hur vi har genomfört vår undersökning genom två olika undersökningsmetoder enkät och 
intervju. Vidare beskrivs hur det empiriska materialet analyserats. 
 
5.1 Val av metod  
Avsikten med undersökningen är att ta reda på hur fyra lärare talar om hur de arbetar för att 
skapa en lustfylld matematikundervisning.Undersökningen är kvalitativ, där validiteten förstärks 
genom användandet av en elevenkät. En kvalitativ undersökning bygger på att undersöka 
människors uppfattningar och upplevelser om ett visst fenomen, vilket är relevant för vår 
undersökning.  
 
Då vårt syfte var att ta reda på lärares uppfattningar och upplevelser kring en lustfylld 
undervisning i matematik valde vi metoden intervju. Enligt Kvale (1997, s.34) är intervju en 
metod som hjälper till att förstå människors erfarenheter och hur de upplever olika situationer, då 
de kan förklara hur de känner och uppfattar ett visst fenomen. 

Enligt Bryman (2002, s. 90) stärks validiteten genom användandet av flertalet metoder. I 
undersökningen används därför två metoder: intervju och enkät. Metoden intervju hjälper till att 
förstå lärarnas egna tankar kring ämnet matematik samt kring deras undervisningsmetoder. 
Arfwedson och Ödman (1998) menar att det är en fördel att sitta öga mot öga med personen man 
intervjuar, man får en personlig kontakt vilket gör att vi kan läsa av deras minspel och 
kroppsspråk. Intervjun kan göras flexibel och anpassas till situationen då det finns möjlighet till 
omformulering, upprepning och följdfrågor.  

Elevernas uppfattning av den undervisning de deltar i undersöks med hjälp av metoden enkät. 
Detta för att få en insikt i hur eleverna upplever matematikundervisningen i skolan. En enkät når 
ut till många personer på relativt kort tid, vilket är av betydelse för undersökningen. Då tiden för 
undersökningen var begränsad var det inte relevant att använda exempelvis intervju, då den 
metoden blev alltför tidskrävande. Bryman (2002, s.146) menar att man kan skicka ut exempelvis 
tusen enkäter på en och samma gång, men om man skall intervjua tusen personer tar det betydligt 
längre tid att utföra. Genom att vi använde oss av enkät som metod nådde vi ut till alla elever i de 
klasser som lärarna undervisade i på kort tid. Eleverna svarade på enkätfrågorna individuellt, 
enligt Björkdahl Ordell (2007) resulterar det i att de förhoppningsvis svarar ärligt, vilket i sin tur 
leder till att undersökningen blir så tillförlitlig som möjligt.  
 
5.2 Urval  
Undersökningen har genomförts på tre skolor i en mellanstor svensk stad i Västra Götaland. Vi 
har valt att kalla skolorna för Östra skolan, Montessori skolan och Centrum skolan för att 
upprätthålla anonymiteten. Fyra lärare och deras elever deltog i undersökningen, lärarna valdes 
genom ett strategiskt urval. Intresset för en alternativ pedagogik bidrog till att vi genomförde en 
del av vår studie på en Montessoriskola. Totalt deltog fyra lärare och 51 elever i studien.  
 
5.3 Östra skolan  
Östra skolan har ca 250 elever i årskurserna f-6 och ligger strax utanför de centrala delarna av 
staden. Tidigare kännedom om läraren gjorde att denne valdes ut för undersökningen. Läraren, 



 16

här kallad Ewa, har en småskollärarutbildning, är i 60-års åldern och hon har varit verksam sedan 
slutet av 1960-talet. Klassen som deltog i undersökningen är en årskurs 3 med 20 elever. 
 
I klassen var en elev sjuk och för tre elever saknades medgivande från vårdnadshavare. 16 elever 
deltog i enkäten.  
 
5.4 Montessori skolan  
Montessori skolan är en fristående montessoriskola som ligger strax utanför centrum. Skolan har 
ca 430 elever från förskola upp till nionde klass. Vi tillfrågade rektor via telefon om vi fick lov 
att genomföra vår undersökning bland lärarna och två lärare anmälde sitt intresse. Vi hade 
kontakt med dem via e-post och bestämde tid och datum för respektive intervju. Den första 
läraren, här kallad Karin, är i 35-års åldern och har varit verksam lärare i 1 år. Hon har en 
Montessoriutbildning upp till årskurs 6 samt en lärarutbildning i grundläggande perspektiv med 
inriktning svenska, matematik och engelska i år f-5. Hennes klass är en årskurs tre, här kallad 
klass 3, med 19 elever. Den andra läraren, här kallad Hanna, är i 40-års åldern och har varit 
verksam i 8 år. Hon har en Sv/So-utbildning i år 1-7. Hennes klass är en årskurs 6, här kallad 
klass 6, med 18 elever. 
 
I klass 3 var två elever sjuka då vi genomförde vår undersökning och åtta elever saknade 
medgivande från vårdnadshavare. Det ledde till att nio elever svarade på enkäten. I klass 6 var 
två elever sjuka vid tiden för undersökningen och en elev valde att inte delta. 15 elever svarade 
på enkäten.  
 
5.5 Centrum skolan  
Centrum skolan ligger centralt och har ca 250 elever i årskurserna f-6. Klassen vi gjorde vår 
undersökning i är en årskurs 4 med 21 elever, läraren valdes genom ett strategiskt urval då vi 
hade personlig kännedom om läraren och hennes klass. Läraren, här kallad Anna, är i 50-års 
åldern och har varit verksam i 7,5 år. Hon har en lärarutbildning med inriktning mot Sv/So i 
årskurs 1-7. 
 
Tre elever saknade medgivande från vårdnadshavare för att delta i undersökningen. Sex elever 
hade inte lämnat in lapparna med föräldrarnas underskrift vilket gjorde att de inte kunde delta. 
Två elever valde att inte delta vilket lämnade oss med 11 deltagande elever. 
 
5.6 Genomförande  
Under några dagar besökte vi de tre olika skolorna där vi lämnade ut våra enkäter till eleverna 
och intervjuade lärarna.  
 
5.6.1 Intervju 
Den första kontakten med Montessoriskolan togs per telefon med rektorn på skolan. Rektorn 
valde sedan att skicka ut e-brev till lärarna på skolan, där hon presenterade vårt syfte med 
undersökningen. Om någon lärare var villig att delta i undersökningen skulle de kontakta henne 
snarast. Efter en tid ringde rektorn upp och förklarade att två lärare anmält sitt intresse av att 
delta i undersökningen. Dessa lärare kontaktades sedan genom ett e-brev (bilaga 1) som även 
skickades ut till de andra två lärarna som vi tidigare tillfrågat och informerat om vår studie. Där 
förklarade vi vårt syfte med undersökningen, att deltagandet var frivilligt samt att den data som 
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vi fick in skulle behandlas konfidentiellt. Vi ställde även frågan om det fanns möjlighet för oss 
att utföra en ljudupptagning under intervjun. Bryman (2002, s.307) menar att det är viktigt att 
man spelar in intervjun vid en kvalitativ undersökning då det är betydelsefullt att få en så 
detaljerad analys som möjligt. Om inspelning inte förekommer kan man lätt missa fraser och 
information som är av stor betydelse för undersökningen. En av de största fördelarna med 
ljudupptagning är att man i analysfasen kan gå tillbaka och lyssna på intervjuerna, för att 
resultatet av intervjuerna ska vara så tillförlitlighet som möjligt. Efter vår första kontakt fick 
lärarna några dagar på sig att funderna och när de tackat ja bestämdes tid för intervju då alla 
tillfrågade var villiga att delta.  
 
I studien har vi använt oss av strukturerad intervju, där frågorna framställdes och strukturerades 
innan intervjuerna ägde rum. Bryman (2002) framhåller fördelarna med att ha en strukturerad 
intervju; svaren kan sammanställas och sedan jämföras respondenterna emellan. Detta var 
väsentligt i vårt fall då ett av studiens syften är att se hur olika lärare arbetar. Valet av metod 
bidrog till att vi tydligt kunde jämföra och bedöma de olika svaren (s.122-125).  
 
5.6.2 Enkät 
Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.5-16) krävs att forskarna beskriver syftet med undersökningen 
samt att respondenterna ger sitt medgivande att delta, om detta informerades genom ett så kallat 
missivbrev (bilaga 2). Då några av respondenterna i denna undersökning var minderåriga 
(eleverna) krävs ett godkännande av deras vårdnadshavare. Vi började med att dela ut ett 
missivbrev till eleverna vid vårt första besök på skolorna. Detta var till elevernas vårdnadshavare 
som skulle skriva under om deras barn fick delta i undersökningen eller ej. I missivbrevet kunde 
eleverna och vårdnadshavarna läsa om vilket syfte undersökningen hade, samt att deltagandet av 
undersökningen var frivilligt och att all data behandlades konfidentiellt. Några dagar senare åkte vi 
ut till de olika skolorna där vi tillsammans med eleverna först talade om vad en enkät var för något 
och presenterade syftet med vår undersökning. Vi gick igenom alla frågorna tillsammans med 
eleverna så det inte skulle vara några oklarheter kring något. Slutligen förklarade vi för eleverna 
att de gärna fick räcka upp handen om något var oklart under tiden som de fyllde i enkäten.  
 
5.6.3 Genomförande på Östra skolan 
Vi besökte den Östra skolan vid två olika tillfällen. Då vi besökte eleverna och utförde vår enkät 
(bilaga 3) satt eleverna vid sina bänkar när det besvarade våra frågor. Det tog ungefär 25 minuter 
för eleverna att svara på enkäten, då är även vår inledning inräknad. Vi återkom till skolan en 
annan dag och genomförde vår intervju (bilaga 4) med läraren Ewa. Intervjun tog drygt 20 
minuter att utföra och spelades in. Vi träffades i Ewas klassrum där vi satte oss mitt emot 
varandra vid ett bord under intervjun. 
 
5.6.4 Genomförande på Montessori skolan 
Vi besökte Montessori skolan vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället genomförde vi 
enkäten med eleverna i klass 3. Då eleverna svarade på enkäten satt de vid sina platser runt 
borden. Enkäten tog 20 minuter för eleverna att svara på. Under samma dag genomförde vi 
intervjun med läraren Karin. Under intervjun satt vi i Karins klassrum vid ett bord mitt emot 
varandra. Intervjun tog drygt 45 minuter och den spelades in. 
 
Vid det andra tillfället besökte vi klass 6 på Montessori skolan. Eleverna satt vid sina platser 
kring borden och det tog omkring 15 minuter för dem att svara på frågorna på enkäten. Samma 
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dag gjorde vi intervjun med läraren Hanna. Intervjun gjordes i Hannas klassrum där vi satt vid ett 
bord mitt emot varandra. Intervjun tog drygt 30 minuter och spelades in. 
 
5.6.5 Genomförande på Centrum skolan 
Vi gjorde ett besök på Centrum skolan och genomförde enkäten med eleverna. De satt vid sina 
bänkar då de besvarade frågorna. Eleverna tog ungefär 25 minuter på sig att svara på enkäten. 
Under samma dag utfördes intervjun med läraren Anna. Vi gjorde intervjun i Annas klassrum där 
vi satt mitt emot varandra kring ett bord. Intervjun tog drygt 25 minuter att genomföra och 
spelades in. 
 
5.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets regler för forskning ska genomsyra hela forskningsprocessen. Således kommer 
inga namn på vare sig elever, lärare eller skola att nämnas. Fingerade namn har används vid 
referat till intervjupersonerna. De etiska regler som finns i Forskningsetiska principer - inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002, s.5-16) ligger till grund för 
undersökningen, vilket innebär att det klargörs för elevernas vårdnadshavare att den information 
som framkommer om deras barn kommer att behandlas enligt de regler som gäller för sekretess. 
Information såsom elevens namn, ålder, skola, stad, kommer inte att tas upp i några rapporter 
eller liknande. Detta gäller även för lärarna. 

Gällande intervjuer och enkäter fick alla lärare och elever veta att det är helt frivilligt att delta. 
Lärarna fick veta att ljudupptagning skulle komma att användas under intervjun och att deras 
godkännande behövdes. De blev informerade om att de när som helst fick avbryta intervjun om 
de ville. Det klargjordes även att materialet skulle förvaras så att ingen obehörig kunde ta del av 
informationen. Då eleverna inte var över 18 år skickades ett missivbrev ut för att få 
vårdnadshavares godkännande om eleven fick delta i enkäten eller ej. I brevet presenterade vi oss 
själva och vårt syfte med undersökningen. 

Vetenskapsrådet (2002, s.7) skriver att man ska informera berörda personer om undersökningens 
syfte. Detta har tagits hänsyn till i både missivbrev och i genomförandet av undersökningen. De 
fyra huvudkraven: informationskravet (deltagaren har blivit informerad om syftet), 
samtyckeskravet (deltagaren har givit sitt godkännande till att vara med i undersökningen), 
konfidentialitetskravet (alla uppgifter behandlas konfidentiellt) och nyttjandekravet (insamlade 
uppgifter får endast användas till forskning) har genomsyrat hela undersökningen.  

5.8 Analysarbetet 
Efter att intervjuer och enkäter hade genomförts, transkriberade vi intervjuerna efter avlyssning. 
Det underlättade arbetet då vi kunde gå tillbaka för att analysera enskilda svar. Enligt Bryman 
(2002) gör transkriberingen att man tränger djupare in i materialet, man ser med nya ögon på 
svaren. Man kan då uppfatta sådant som man tidigare missat eller inte reflekterat över (s.310-
312). Vår analys fokuserades på nyckelord såsom varierad undervisning, konkret/laborativt 
material, lustfyllt lärande, motivation och matematiskt samtal. Vi fick på så sätt en tydlig bild av 
hur läraren menade att undervisningen genomfördes. Bryman förklarar att när materialet 
analyseras med fokus på vissa ord eller ämnen görs innehållet mer övergripligt och förståeligt. 
Han menar att man då får en överblick och kan lättare se samband och olikheter i resultatet 
(s.190-206).  
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Enkäterna sammanställdes genom att vi fokuserade på utvalda frågor med relevans för vår studie. 
Vi förde statistik över elevernas svar vilket gjorde det tydligt att se likheter, olikheter och 
samband. Vi använde oss utav frekvenstabeller och diagram vilket gjorde elevsvaren tydliga att 
analysera, Bryman (2002) menar att dessa metoder är förhållandevis lätta att tolka och förstå 
(s.230-232). I nästa fas jämfördes intervjuerna med enkäterna och lärarens svar med elevernas 
svar. Här blev det påtagligt om lärare och elever hade liknande syn på matematikundervisningen 
eller om de skilde sig åt. Vidare jämfördes lärare mot lärare, elever mot elever och gruppen lärare 
ställdes i relation till gruppen elever.  
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6. Resultat och Resultatanalys 
Vi har valt att presentera resultatet i kategorier, där först resultatet från lärarnas intervjuer 
presenteras och analyseras. Här kommer även elevernas enkätsvar att analyseras och jämföras 
med hur lärarna uttrycker att de upplever matematikundervisningen. I slutet av resultatanalysen 
kommer vi att beröra de aspekter som skiljer lärarna och klasserna åt.  

6.1 Lärarnas undervisning 
Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de talade om att en varierad undervisning gynnar 
elevernas lärande och lust för matematiken. De framhöll att man som lärare använder sig utav 
olika metoder för att eleverna skall få en förståelse för de olika delarna i ämnet. Lärarna var eniga 
om att lektionerna skulle innehålla laborativt material, individuell räkning, räkning i grupp och 
att det matematiska samtalet skulle prägla matematikundervisningen. Ewa talade om sin 
undervisning som varierande, där olika strategier prövas. På frågan om hur hon arbetar med 
matematik svarade hon: 
 

På så många sätt som möjligt. Med konkret material, ex. pengar, abstrakt i 
matteboken, prata mycket matte. Försöker testa olika strategier, fastnar de så 
testas nya. Jobba med problemlösningar av olika slag, diskutera kan man lösa det 
på ett sätt, eller ett annat. Hur dom tänker lite grann. Ewa 
 

Även Anna talade om en varierande undervisning, men till skillnad från de andra lärarna nämnde 
hon betydelsen av miljön runt omkring eleverna. Hon ansåg att det var viktigt med lugn och ro 
under tiden som eleverna arbetar. Anna talade vidare om att det är viktigt att eleverna får arbeta i 
egen takt samt att de får träna tillräckligt länge på de moment som de upplever vara svåra.  
 
På frågan: Hur ofta gör du dessa saker på matematiklektionerna? fick eleverna svara genom 
olika påståenden2 genom att kryssa i rutorna ofta, ibland, sällan eller aldrig. Av majoriteten 
framgick att av Ewas och Annas elever kryssade i att de arbetade i matematikboken och att de 
lyssnade när läraren förklarar på tavlan som de vanligaste undervisningsmetoderna. Många av 
Ewas elever hade sedan kryssat i rutan ibland då det gällde de andra påståendena. Utifrån 
elevernas svar var Ewas undervisning något varierad, men den byggde främst på 
matematikboken och hennes genomgångar på tavlan. Annas elever visade också på en varierande 
undervisning men inte i samma utsträckning då eleverna kryssade i sällan eller aldrig på flera av 
de andra påståendena. Hanna talade också om att hon arbetar varierat och hennes elever 
uppfattade hennes undervisning som sådan. Nästan alla av hennes elever ansåg att flera av 
påståendena i enkäten utövades ofta under matematikundervisningen. I större utsträckning 
svarade de att de gjorde fler av alternativen oftare än vad eleverna i de andra klasserna svarade. 
Eleverna uppfattade således att Hanna har en bredare och mer varierad matematikundervisning 
där de får möjlighet att träna och lösa problem på olika sätt. 
 
Karin påpekade vikten av varierande undervisning 
 

Ja jag tycker ju direkt att man ska få röra på sig så att man inte bara sitter still, att 

                                            
2 De alternativ som fanns på enkäten var: spela matematikspel, bygger med klossar, arbetar i matematikboken, 
arbetar med stenciler, löser uppgifter i grupp, lyssnar när läraren förklarar på tavlan, pratar om uppgifter i helklass. 
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man inte bara sitter ensam utan att man varierar grupparbete med individuella 
uppgifter, mattebok blandat med stenciler, material, man kan göra egna material, 
vi gör ju mycket datasagor själva, såna här mattesagor på datorn. Jag tror ju att 
de ska få komma med egna förslag och idéer också, jag styr ju upp det rätt 
mycket men jag vill ju även att de ska få ta del av, eftersom det är Montessori 
och det är mycket eget ansvar för sin inlärning, hur lär jag mig bäst? Jo jag 
behöver det här och det här och det här kanske, så sätt tror jag att den blir 
lustfylld med. Karin 
 

Hennes elever ansåg att de arbetade varierat, men många av eleverna kryssade i sällan på 
påståendena grupparbete och bygga med klossar eller liknande. Undervisningen var i mindre 
utsträckning varierad i jämförelse med Hannas undervisning. Karin sa själv att hon inte arbetar 
så mycket med gruppuppgifter, även om hon försöker få in det i undervisningen.  
 
Samtliga lärare ansåg också att eleverna lär sig bäst genom en konkretiserad undervisning3. Ewa 
pratade om att man skall börja tidigt med vardagsmatematik där eleverna exempelvis får räkna 
ut hur många man skall duka till o.s.v. Att befästa grunderna tidigt gör att eleverna förstår vad 
de kan använda matematiken till, samt att de får en förståelse för ämnet. Hanna talade om att 
eleverna skall vara aktiva under lektionen, att lyssna på när läraren förklarar ansåg hon vara 
jättetråkigt. Hon ville inte föreläsa om olika regler i matematiken utan fokus skall ligga på att 
eleverna är delaktiga och verksamma i undervisningen. Hanna menade att eleverna själva ska 
undersöka och aktivt pröva olika strategier vilket i sin tur leder till att de finner en definition av 
den regel som de är i behov av.  
 
Hanna talade om att hur viktigt det är att man som lärare bygger in möjligheten för eleverna att 
uppleva framgång när de får ta del olika strategier för att lösa matematikuppgifterna. Då 
matematik är ett ämne där det många gånger antingen blir rätt eller fel är det viktigt att visa att 
det finns olika sätt att komma fram till svaret. Eleverna behöver se att det finns flera möjligheter 
så att de använda de strategier som passar dem bäst. Ewa sa att: ”Kan man inte räkna ut det, kan 
man kanske rita upp det. Det finns många olika lösningar”. 
 
Karin pratade också om olika strategier och hon menade att matematiken måste få plats i den 
övriga undervisningen, man måste ta in matematiken överallt. Hon berättade att de får med den 
exempelvis på samlingen när de talar om veckor och under lunchen, genom att diskutera och 
höra hur andra tänker får eleverna en bild av hur de själva tänker, och detta tror hon är något som 
är väldigt utvecklande för deras tankesätt.  
 
Alla lärare talade om att ha en konkretiserad undervisning. Hanna och Karin talade om vikten av 
att eleverna måste faktiskt få göra. Hanna uttryckte sig: ”Matte är kanske ett teoretiskt ämne på 
många sätt men om man inte gör det så går det inte.”  Samtidigt påpekade hon att det finns en 
fara i att man gör sin undervisning alltför konkretiserad, då man lätt kan glömma att få med det 
abstrakta tänkandet.  
 

Det finns en risk med att göra lapptäcken och fågelholkar, att eleverna 
faktiskt lär sig att göra lapptäcken och fågelholkar, men det är inte säkert att 

                                            
3 Enligt lärarna i studien betyder begreppet konkretiserad undervisning att arbeta med konkret/laborativt material, att 
knyta an undervisningen till omvärlden samt till elevernas erfarenhetsvärld. 
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man får med sig de matematiska momenten. Vi lärare är många gånger 
väldigt duktiga på att konkretisera, men är betydligt sämre på att från det 
konkreta teoretisera så att det blir någon slags generaliserbar kunskap eller 
någon princip som de kan ta med sig till mer teoretiska situationer. Hanna 
 

Hanna visade här att hon är reflekterande i sin undervisning, då hon var medveten om olika för- 
och nackdelar med det konkreta arbetssättet.  

 
6.2 Lärarens inställning till matematik 
Under intervjun fick lärarna svara på frågan: Vilken är din inställning till matematik? 
Gemensamt för alla lärare var att de tyckte att matematik var ett roligt, intressant och viktigt 
ämne. Däremot skiljde det sig en del när de olika lärarna pratade vidare om sin inställning. 
Läraren Ewa sa att matematik är oerhört viktigt att kunna och lägger stor vikt vid att eleverna lär 
sig grunderna väl. Hon menade att om grunderna brister så kommer eleverna att få luckor i sin 
kunskap, vilket kan leda till att eleverna får svårigheter i ämnet senare. Hon ansåg att matematik 
är ett ämne som byggs på stegvis, därför var det viktigt att alla begrepp och moment är befästa 
för att elevernas lärande ska utvecklas. Läraren Hanna talade istället om sin passion för 
matematiken. 
 

Det finns så mycket att upptäcka inom matematiken. Jag upplever matte som 
ett kreativt ämne, men det är egentligen en kontrast till att det är ett ganska 
välstrukturerat ämne som är fyllt av så att säga lagar, matematiska lagar som är 
spännande att upptäcka. Hanna 
 

Det framstår en skillnad i Ewas och Hannas sätt att svara på frågan. Medan Ewa berättade att 
matematik är viktigt att kunna och att matematik bygger vidare på tidigare kunskap så valde 
Hanna att istället förklara varför hon brann för just detta ämne. Båda har svarat på frågan vilken 
inställning de har, men svaren skiljer sig åt då en av dem berättade om vikten av att kunna 
matematik, medan den andra uttalade sig om varför hon tycker om matematik. Ewa betonade att 
matematik är ett ämne som man ska kunna, utan att för den skull vara ett ämne som hon själv 
brann för: ”Jag tycker att det är roligt, men det är klart att det många gånger blir ett tragglande 
med de enkla grunderna för att de skall sitta.” (Ewa). 
 
Karin berättade att hon tycker att matematiken är ett av de roligaste ämnena, men som barn fick 
hon kämpa lite extra. Därav har hon förståelse för de elever som kanske inte tycker så bra om 
matematiken. Men hon tyckte att det är väldigt roligt eftersom man kan variera det så pass 
mycket, man kan vara inne, ute, jobba i grupp, jobba individuellt, möjligheterna är många. Anna 
menade att hon tycker om matematik och då hon gick i skolan var det hennes favoritämne. Idag 
känner hon frustration över att inte hinna med att arbeta med alla elever samt att hon måste avstå 
från vissa uppgifter: ”jag känner ofta begränsningar eftersom många elever behöver hjälp, kan ej 
jobba med de roliga, kluriga uppgifterna jag skulle vilja eftersom de är för svåra” (Anna).  
 
6.3 Påverkan av lärarens inställning 
Samtliga av lärarna ansåg att deras egen inställning påverkar elevernas syn på ämnet matematik. 
Ewa talade om vikten av att fånga upp de elever som inte kan eller förstår så tidigt som möjligt. 
Som vi tidigare skrivit så talade hon om vikten av att eleverna lär sig grunderna väl, vilket 
påverkar hennes sätt att undervisa. Om eleverna visar att de inte förstått, så valde hon att gå 
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igenom och repeterar momentet igen och de får fler uppgifter inom området att arbeta med. Hon 
avslutade med att säga att om hon inte tyckt att matematik är ett viktigt ämne, så hade kanske hon 
inte valt att lägga samma fokus på att eleverna skall förstå och kunna de olika begreppen inom 
matematiken.  
 
Karin menade att betydelsen av hennes egen inställning till ämnet är viktig och något som 
genomsyrade hennes undervisning. Hon talade om sin inställning och om den påverkade hennes 
undervisning: 
 

Ja det tror jag. Det tror jag har stor betydelse, det tror jag faktiskt. För det 
kan…nu…det är ju svårt att säga, när man inte ser sig själv i undervisningen 
naturligtvis, men jag tror ju att det lyser igenom det som man tycker är väldigt 
roligt själv. Så jaa…det är nog av stor betydelse. Karin 

 
Hanna ansåg även hon att hennes inställning speglas i eleverna och i deras inställning till 
matematiken. Hon ansåg att hennes inställning påverkar eleverna i alla ämnen, därför är det 
viktigt att ha en positiv inställning till alla ämnen i skolan. Den dagen då hon inte känner en 
positiv inställning till skolans alla ämnen så anser hon att hon inte borde arbeta som lärare då 
hennes negativa inställning kommer att påverka eleverna negativt.  
 
6.4 Lärarnas syfte med matematikundervisningen 
Vi frågade lärarna vilket syfte de hade med sin matematikundervisning, där de gav flera exempel 
på mål som de ville uppnå. Läraren Karin talade om att få eleverna att känna glädje inför ämnet 
var hennes främsta syfte, men även styrdokument är av stor vikt. 
 

Jag vill att alla ska känna att det är roligt, sen hur olika duktig man är just nu, det 
ska inte få styra det eller spela någon roll. Det är nog mitt främsta syfte 
egentligen. Sen finns det ju naturligtvis en läroplan, där man ska uppnå mål, och 
framför allt nu när de går i årskurs 3 då, då de ska göra nationella prov till våren 
och de ska få skriftliga omdömen, och det är ju mycket sånt som man måste ta 
med också naturligtvis i sitt syfte när man planerar matten. Karin 
 

Flertalet av lärarna talade om kursplanernas mål som ett av syftet med undervisningen. Det 
primära syftet var att eleverna ska sträva mot att uppnå målen i matematik. Både Ewa och Anna 
talade om att eleverna även ska få en användbar vardagsmatematik. ”Först och främst så är det 
att de så småningom ska klara sig i det verkliga livet” (Ewa). Anna talade också om detta och 
säger att ”…ge dem de kunskaper de behöver för att klara sin vardag” (Anna). Läraren Hanna 
talade om att det är viktigt att eleverna får med sig det matematiska tänkandet, den logiska och 
strukturerande tankeförmågan. Hon menade att detta tankesätt hjälper eleverna att fungera i det 
samhälle som de lever i.  
 
6.5 Läromedel 
Karin och Hanna använde sig mycket av olika konkreta material, vilka är de typiska 
Montessorimaterialen såsom pärlor, stavar och sifferkort. De hade konkret material till alla 
räknesätten samt till exempelvis positionssystemet. Karin som arbetar i klass 3 har en 
matematikbok i sin undervisning, men hon sa att hon sällan låter eleverna att arbeta i den. Hon 
berättade: ”…vi jobbar inte varje dag, inte ens varje vecka i matteboken utan vi har mycket annat 
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material som vi plockar fram också då för att komplettera upp hela tiden.” Hon menade vidare att 
för att göra undervisningen lustfylld så måste eleverna få röra på sig, få känna och göra. Hon 
tyckte att man ska varva gruppuppgifter med individuella uppgifter, varva matematikbok med 
annat material och genom en varierad undervisning skapa lust.  
 
Hanna som arbetade i klass 6 har tillsammans med de andra lärarna i arbetslaget 4-6 valt att inte 
arbeta i en matematikbok. De arbetade istället med ett material som de själva har tagit fram 
tillsammans där grundstrukturen påminner om läromedlet Mattestegen4. Hanna förklarade hur de 
gått tillväga: 
 

Men sen utvecklar vi det och för att göra det lätt för oss själva och för att jobba 
fram en helt egen struktur så har vi alltså tagit grundstrukturen från mattestegen. 
Men alltså innehållet i vad vi gör det plockar vi från olika, alltså det gör vi 
själva. Hanna 

 
Även Ewa talade om att det är väsentligt att arbeta med olika läromedel såsom pussel, spel och 
småkort som eleverna kan träna på. Hon talade vidare om att användandet av datorn kan gynna 
elevernas lärande då hon ansåg att de inte är medvetna om att de övar samma matematik på 
datorn som i läroboken. Anna använde sig av matematikboken och annat material vid behov, 
vilket stämde in med elevernas svar då nästan alla svarade att de arbetade mest med 
matematikboken.  
 
6.6 Elevernas inställning till matematik 
Vi lämnade ut en enkät till sammanlagt 51 elever, där 41 svarade att matematik var ett roligt 
ämne, 7 tyckte att det var tråkigt, medan 3 tyckte sådär. En pojke uttryckte: ”Matematik är det 
tråkigaste jag vet. Det är bara tal” (Pojke, 9 år). En annan elev svarade att: ”jag tycker att matte är 
tråkigt”(flicka, 12 år). Eleven skrev vidare att hon skulle föredra om de arbetade mer i grupp, 
vilket skulle bidra till att hennes inställning blir mer positiv inför ämnet matematik.  
 
Flertalet av eleverna tyckte att matematik är ett roligt ämne. ”Det är jätte roligt med matte. Det är 
också jätte viktigt att kunna matte”(flicka, 9 år). En annan elev sa: ”jag gillar matematik för man 
får lösa problem” (pojke, 12 år) En annan pojke tyckte att matematiken är rolig och spännande. 
Han visade stor förståelse för hur man kan använda matematiken då han skrev: ”jag tror att man 
använder mycket mer matte än man tror. Jag tror att nästan allt man gör innehåller matte” (pojke, 
12 år).  
 
En annan åsikt var att vissa av eleverna tyckte att matematiken var rolig men att den blev tråkig 
när den blev för svår. "Jag tycker att matematik är roligt men ibland kan det vara svårt" (flicka, 
12 år). Detta var något som flera av eleverna uttryckte i sina svar. En annan elev skrev att "jag 
tycker att matematik är ganska roligt. Men man kan tappa koncentrationen om det blir för svårt" 
(flicka, 12 år). Av resultatet framgick att då eleverna stötte på svårigheter sa eleverna själva att 
ämnet gick från att vara roligt till att bli ett tråkigt ämne. Samtliga lärare menade att flertalet av 
eleverna tyckte att matematik var roligt, men att det finns några elever som tyckte att det är 
tråkigt. De talade om att de flesta elever som tyckte att matematik var tråkigt ofta har svårigheter 

                                            
4 Individanpassat läromedel som är indelat i steg med ökande svårighetsgrad. Alla elever i klassen arbetar inom 
samma matematiska tema, men i olika takt. 
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i ämnet, det blir för abstrakt och de ser inte sambandet. Lärarna sa att om eleverna känner ett flyt 
och känner att de kan så blir matematiken mer positiv. Ewa berättade om en pojke i sin klass: 
 

Om man säger så att … som övar mycket matte hemma. När han känner att 
han kan och räcker upp handen så lyser hans ansikte så jag tror att det hänger 
ihop mycket med vad de själva känner. Ewa 
 

Ewa sa att när eleven känner sig trygg i ämnet stärks självförtroendet och eleven känner då mer 
lust och motivation. För de elever som har svårt för matematiken blir den lätt tråkig och 
energikrävande vilket inte är konstigt om eleven exempelvis bara stöter på problem hela tiden. 
Efterhand kommer eleven troligtvis att tröttna då han/hon inte upplever matematiken som 
lustfylld. Läraren Ewa talade om att det många gånger blir en ond cirkel om eleven gör ”…fel på 
fel”. Ewa menade vidare att detta kan sätta sig på elevens självförtroende, det är viktigt att 
eleven tror på sig själv och är övertygade om att han/hon kan. 
 
Läraren Anna talade om en annan aspekt av elevernas inställning till matematiken. Hon fick 
frågorna om varför hon tror att vissa elever tycker att matematik är roligt respektive tråkigt: 
 

När det gäller dessa två frågor så förvånar det mig att jag många gånger upplevt 
att elever med svårigheter ofta uttrycker att matte är kul och duktiga elever kan 
uttrycka att det är tråkigt om man inte ser till att ge dem utmaningar, vilket jag 
försöker göra. Anna 

 
Av Annas svar framgick att hon var medveten om att alla elever måste stimuleras, de som känner 
svårigheter inför ämnet och de som känner att de behöver större utmaning. Ett fåtal elever i 
Annas klass kände tristess och olust inför matematiken även om större delen av klassen kände 
lust till ämnet.  
 
6.7 Elevernas förståelse för matematik 
Hannas elever visade en stor förståelse för vad matematiken används till utanför skolan. ”För att 
kunna få ett riktigt jobb och man använder matematik väldigt ofta i livet fast man inte alltid är 
medveten om det”(flicka, 12 år). De övriga klasserna hade mindre förståelse för detta, då många 
av dem hade svårt att säga när de använde matematik utanför skolan. Att Hannas elever hade 
större förståelse kan dels bero på undervisningsmetoden, då eleverna hade tillgång till mer 
konkret/laborativt material samt att det matematiska samtalet präglade undervisningen. Dels kan 
det bero på elevernas ålder då Hannas elever var äldre än de andra eleverna i studien. Flertalet 
av Karins, Annas och Ewas elever påpekade att matematiken är viktig för framtiden, men de 
visste inte vad de kunde använda den till. ”Om man inte kan räkna vet man inte hur många saker 
man har” (flicka, 9 år). Det fanns även elever som svarade att matematiken behövs då man 
skulle till affären för att handla, för att få bra betyg och därmed få ett jobb senare i livet. Det 
visade sig dock att flertalet av dessa elever inte var medvetna om varför matematik är viktigt att 
kunna. En elev sa: ”för det bara är viktigt” (pojke, 9 år). I enkäten fanns det en fråga om när 
eleverna använder matematik utanför skolan där svaren visade att en större majoritet av eleverna 
inte var medvetna om att de använde matematik på fritiden. Nästan alla elever svarade att de 
använde matematiken när de var och handlade i affären. Flertalet av de Karins, Annas och Ewas 
elever svarade även att de använde matematiken när de gör läxan på fritiden. Ett fåtal av deras 
elever ansåg att de inte använde någon form av matematik utanför skolan, vilket tyder på att 
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eleverna har en begränsad syn på matematiken, då de inte är medvetna om matematiken runt 
omkring dem. Överlag var det Hannas elever som kopplade vad matematiken används till i 
vardagen. 
 
Sammanfattningsvis fann vi att lärarna i studien menade att en varierad och omväxlande 
undervisning ledde till att deras elever kände entusiasm och motivation för ämnet matematik.  
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7. Diskussion 
Detta avsnitt innehåller diskussion kring metod och genomförande, därefter kommer 
resultatdiskussion och egna slutsatser. Avsnittet avslutas med pedagogiska konsekvenser samt 
förslag till fortsatt forskning. 
 
7.1 Metoddiskussion 
Vi anser att våra val av metoder passade för vår undersökning. Vårt syfte var att undersöka hur 
fyra lärare strävade mot att deras elever skulle uppleva ett lustfyllt lärande. Därför använde vi oss 
av metoden intervju. För att öka reliabiliteten valde vi även att utföra en enkät med respektive 
lärares elever, vilket då gav oss en bild av hur eleverna uttryckte att de uppfattade 
undervisningen. Metoden intervju gav oss möjlighet att gå tillbaka till resultatet under arbetets 
gång då vi använde oss av ljudupptagning. Detta gav oss möjlighet att lyssna på lärarnas svar 
upprepade gånger för att ingen information skulle gå förlorad. Bryman (2002, s.307) talar om 
vikten av ljudupptagning under intervjun och menar att det är betydelsefullt att kunna lyssna på 
resultatet flera gånger. Vi anser att intervju var ett bra redskap då vi fick utförliga svar med 
mycket information. En annan positiv aspekt var att man kunde ställa följdfrågor vilket gav oss 
en större förståelse kring ämnet. Enligt Arfwedson och Ödman (1998) är det viktigt att sitta öga 
mot öga med den intervjuade då det ger oss tillfälle att ta del av kroppsspråk, minspel och gester. 
Vi anser att detta personliga möte gjorde att vi kunde väva samman lärarnas kroppsliga uttryck 
med de verbala svaren, genom att man ser den intervjuades kroppsspråk när den talar. Man ser då 
om kroppsspråket stämmer överens med det som respondenten säger. 
 
Enkät gav oss möjlighet att ta del av elevernas uttryckta uppfattningar av matematik-
undervisningen och vad de ansåg om matematikämnet. Vi kunde även jämföra resultatet av 
enkäterna med intervjuerna och se om några skillnader förekom. Redskapet hjälpte oss att ta reda 
på många respondenters åsikter under kort tid, Bryman (2002, s.146) menar att detta är en bra 
sätt att ta reda på många människors åsikter inom ett visst fenomen. Att vi nådde ut till många 
elever gjorde att vi fick en mer tillförlitlig och bred bild av undervisningen i matematik. Då vi lät 
eleverna svara enskilt på enkäterna menar Björkdahl Ordell (2007) att elevernas svar blir mer 
uppriktiga och ärliga än om de svarat tillsammans i grupp. Vi ansåg att enkät var en bra metod 
för vår undersökning då man kunde samla in mycket data under en begränsad tid. Då frågorna 
var utformade efter vårt syfte fick vi specifika svar som gav oss relevant information om ämnet. 
En fråga som vi skulle ha omformulerat var frågan angående att bygga med klossar eller 
liknande. Vårt syfte med denna fråga var att lyfta fram det konkreta materialet inom 
matematiken, som används till stor del inom Montessoripedagogiken. När vi analyserade 
enkäterna fann vi dock att flertalet av Montessorieleverna svarat att de aldrig använde klossar 
eller liknande material. Vi tror att det har att göra med vår utformning av frågan, hade vi gett fler 
förslag såsom pinnar, stenar, glaspärlor osv. kan eleverna uppfattat frågan annorlunda.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Alla lärare i studien var eniga om att den mest utvecklande undervisningen är att arbeta varierat, 
dvs. att använda olika metoder och material. Detta framgick av undersökningens resultat. Hanna 
arbetade mycket med varierande undervisning genom att använda olika material, stenciler, spel 
och gruppuppgifter. Däremot använde Hanna ingen matematikbok i sin undervisning. Skemp 
(1982) menar att användningen av varierande undervisningsmetoder är av stor vikt då det leder 
till ökad förståelse hos eleverna. När vi frågade Hanna om hur hon trodde att eleverna lär sig 
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matematiken bäst, berättade hon om en varierad undervisning. Hon visade att hon hade ett syfte 
med sitt sätt att undervisa samt att hon reflekterade över sina val av metoder. Elevernas svar i 
enkäterna visade att de upplevde undervisningen som varierad och de arbetade både individuellt 
och i grupp. Säljö (2000, s.66-67) och Vygotskij (1980, s.154-172) påpekar vikten av ett 
sociokulturellt samspel, som exempelvis gruppuppgifter, där individen utvecklas tillsammans 
med andra. Lärandet utvecklas i den proximala utvecklingszonen då man får hjälp av en mer 
erfaren person, vilket i detta fall kan vara en klasskamrat och/eller lärare. Hanna menade att 
eleverna utvecklas då de får arbeta tillsammans och hjälpa varandra. Hon lät sina elever arbeta i 
grupp, där eleverna kunde stötta varandra i arbetet. Karin talade också om det positiva med 
gruppuppgifter och att hon ville få in det arbetssättet mer i sin egen undervisning. De andra 
lärarna berättade i intervjun att de inte arbetade lika mycket med gruppuppgifter, vilket de inte 
hade någon förklaring till. 
 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97, s.15) menar att kreativitet och variation är en 
förutsättning för att öka intresset för matematiken. Vi anser att varierad undervisning är det mest 
utvecklande för eleverna då det bibehåller lusten eftersom olika sinnen stimuleras och därmed 
ökar förståelsen. Detta kunde vi avläsa i elevsvaren i Hannas klass då de visade en stor förståelse 
för matematiken och hur den kan användas. Hannas elever visade i stor utsträckning hur de kan 
använda sig av matematiken utanför skolan. Hannas elever har fått en bred kunskap inom ämnet 
matematik och därmed kan förstå matematikens innebörd i samhället och det vardagliga livet. 
Detta beror på Hannas undervisningsmetoder samt hennes inställning och engagemang för ämnet. 
Dock kan elevernas mognad och ålder påverka detta resultat då de är äldre än de övriga eleverna i 
undersökningen.  
 
Hanna talade om hur viktigt det var att eleverna själva upptäckte de matematiska regler som finns 
och att de förstod när de skulle användas. Hon menade att läraren inte skulle stå vid tavlan och ge 
eleverna de givna svaren eller definitionen av reglerna utan att de skulle upptäcka dem själva. 
Detta för att eleverna då får testa sig fram för att finna de rätta metoderna, och då befäster 
kunskapen bättre. Skolverket (2008/09) menar att utbildningens syfte är att eleverna ska få 
utforska matematikens språk och uttrycksformer och få möjligheter att själva upptäcka mönster 
och samband. Även Dewey (1980, s.10-20) menar att eleverna måste få testa sig fram genom att 
experimentera och på så sätt lära sig genom ”learning by doing”. Detta är en bra utgångspunkt för 
undervisningen, då våra tidigare erfarenheter är att lärare många gånger ”ger” eleverna de 
matematiska reglerna. Med detta arbetssätt ligger fokus på elevernas egna upplevelser vilket leder 
till en större förståelse och att kunskaperna blir starkare befästa.  
 
Ewa och Anna talade om att de använde sig av en varierad undervisning, vilket stämde in med 
elevernas enkätsvar. Dock präglades undervisningen av matematikboken och genomgångar vid 
tavlan, vilket visar på en mer ”traditionell” matematikundervisning, detta framgick i både intervju 
och enkät. Enligt delegationen (SOU 2004:97, s.128-132) ska inte undervisningen bli alltför 
fokuserad på läroboken utan den ska istället vara ett stöd i arbetet. Undervisningen ska ha sin 
utgångspunkt i elevernas tidigare kunskap och erfarenhetsvärld, där läroboken mer blir en hjälp 
än en förutsättning.  
 
Karin talade om att konkretisera undervisningen främst med Montessorimaterial. Att arbeta med 
konkreta/laborativa material främjar lärandet, då eleverna använder flera sinnen. Både Skolverket 
(2003, s.7-9) och SOU (2004:97, s.128-132) menar att genom en undervisning där flera sinnen 
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används ökar elevers lust och motivation. Både Hannas och Karins elever visade stor lust och 
förståelse för matematiken, då de arbetade mycket med olika material och metoder.  
 
Alla lärare i studien ansåg att deras inställning till matematik påverkade elevernas engagemang 
och intresse för ämnet. Detta är ett samband som är av oerhörd stor vikt när det gäller att fånga 
upp elevernas intresse. Skolverket (2006, s.10-17) och Gustafsson och Myrberg (2002, s.170) 
anser att lärarens kompetens och engagemang är av största vikt för elevernas utveckling och lust. 
Visar läraren ett engagemang för sitt ämne smittar det av sig på eleverna som i sin tur blir mer 
intresserade och engagerade. Om läraren känner entusiasm för sitt ämne bidrar det till en mer 
lustfylld och varierande undervisning. Läraren vågar då gå ifrån det traditionella arbetssättet som 
många gånger styrs av matematikboken. Istället arbetar läraren med olika representationsformer, 
där lärandet synliggörs på olika sätt. Detta bidrar till att elevernas kunskap kan komma att bli mer 
befäst då olika metoder används. Då lärarens uppfattning om ämnet är positiv kommer med stor 
sannolikhet eleverna att känna mer glädje och lust inför matematiklektionerna. Enligt Skolverket 
(2006) har lärarens eget intresse för ämnet stor betydelse för hur eleverna agerar och presterar 
(s.16-17). Alla lärarna i studien berättade att de tyckte om ämnet matematik, men det skiljde sig 
från varandra. Hanna och Karin berättade om sin passion för ämnet, medan Ewa talade om vikten 
av att kunna matematik. Anna hade haft matematiken som sitt favoritämne när hon själv gick i 
skolan. Av hennes uttalande under intervjun kunde vi dock avläsa att hon inte kände att hon fick 
någon möjlighet att arbeta med matematiken på ett tillfredställande sätt.  
 
Lärarna som ingick i undersökningen menade att de hade flera syften med sin matematik-
undervisning. Karin ansåg att det är viktigt att eleverna känner glädje inför ämnet, vilket gör att 
eleverna känner sig positiva. En annan genomgående åsikt var att lärarna ville att eleverna skulle 
tillägna sig tillräckligt med matematiskkunskap för att klara det verkliga livet utanför skolan. 
Detta är viktigt, dock är det väsentligt att lärarna synliggör matematiken i elevernas liv, så att de 
förstår vad de kan använda sin kunskap till utanför skolan. Lpo 94 (Skolverket 1998, s.10) 
påpekar att en uppgift läraren har är att utveckla eleverna till kritiska medborgare som kan 
granska och reflektera över vad som sker i samhället. Skolverket (2008/09) menar att lärare ska 
”…utveckla elevers intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer.” På kortare sikt 
menar lärarna att deras syfte är att eleverna ska nå de uppsatta mål som finns i styrdokumenten, 
klara nationella prov etc. Det är väsentligt att lärarna har mål på både kortare och längre sikt. 
Matematiken kommer alltid att finnas runt omkring oss, vilket gör att det är viktigt att eleverna 
får en förståelse för matematiken och dess innebörd i samhället och vardagen. 
 
Det fanns elever som ingick i vår studie som tyckte att matematik var ett svårt och tråkigt ämne. 
En pojke förklarade matematiken med orden: det är bara tal. Glasser (1996, s.16) påpekar vikten 
av att känna motivation, att detta är en grundförutsättning för lärande. Känner man ingen 
motivation spelar det ingen roll hur intressant undervisningen är, man ser ändå inte meningen 
med att lära sig.  
 
Avslutningsvis visar studiens resultat att lärarna i studien anser att deras undervisningsmetoder 
och engagemang påverkar deras elevers lust till matematik.  
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8. Didaktiska konsekvenser  
 

 Användandet av konkret/laborativt material ökar lusten och motivationen vilket leder till 
ökad förståelse. Att ha mycket tillgängligt material i klassrummet främjar lärandet, 
eleverna får arbeta mer konkretiserat där flera sinnen används.  

 Att arbeta varierat med många olika undervisningsmetoder främjar elevernas lärande och 
undervisningen blir mer lustfylld. Alla elever är olika och lär sig på olika sätt. Detta gör 
att det måste finnas flera olika undervisningsmetoder att tillgå. Samtidigt leder en 
varierad undervisning till att eleverna får en bredare kunskap och matematisk grund att 
stå på.   

 En annan avgörande faktor är lärarens kompetens och intresse för ämnet, vilket är 
avgörande för elevernas resultat. Är läraren engagerad och kompetent inom ämnet gynnar 
det elevernas utveckling och motivation för matematiken.  

 
9. Fortsatt forskning 
Då tidigare forskning visade att lärarens kompetens och engagemang var av stor betydelse för 
elevernas lust och motivation, skulle vi vilja forska kring lärarens kompetens. Vilken kompetens 
hos läraren är det som efterfrågas i skolan? En annan möjlig grund till forskning är om 
matematikens undervisningsmetoder, exempelvis konkret/laborativt material, utematematik. Hur 
kan man arbeta med olika material?  
 
10. Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Elisabeth Persson, som stöttat och hjälpt oss genom 
denna process. Vidare vill vi tacka lärare, elever och rektorer på de utvalda skolor som ingått i 
studien för deras medverkan och engagemang. Till sist vill vi tacka familj och vänner som har 
stöttat oss genom arbetets gång.  
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Bilaga 1.  
 

          Borås 081103 
 
 
 
Hej 
 
Vi är två studenter på Högskolan i Borås som läser vår sjunde termin på lärarprogrammet. Vi gör 
nu vårt examensarbete där vi har valt att fokusera på elevers lust till matematik. Det vi kommer 
att undersöka är hur du som lärare uppfattar att du arbetar med ämnet matematik. Vi kommer att 
genomföra en intervju med dig där fokus ligger på undervisningsmetoder och lustfyllt lärande. 
För att underlätta vår resultatanalys undrar vi om du godkänner ljudupptagning under intervjun?  
 
Vidare vill vi genomföra en enkät med dina elever, där de får uttrycka hur de uppfattar ämnet 
matematik, om de tycker att det är lustfyllt och hur de upplever matematikundervisningen.  
Eleverna kommer att få svara på en enkät om vad de tycker om matematik där deltagandet är 
frivilligt. De behöver inte skriva namn på enkäten och alla svar kommer att behandlas 
konfidentiellt, även resultatet från intervjun. 
 
Vi svarar gärna på frågor om undersökningen om du har några funderingar, antingen via mail 
eller telefon. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
 
Jenny Blomgren    Kristina Kullgraf 
0703-385950    0733-799939 
s050579@utb.hb.se   s051640@utb.hb.se 
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Bilaga 2. 
          Borås  
        081103 
 
 
 
 

Hej 
 
Vi är två studenter på Högskolan i Borås som läser vår sjunde termin på lärarprogrammet. Vi gör 
nu vårt examensarbete där vi har valt att fokusera på elevers lust till matematik. Det vi kommer 
att undersöka är vad eleverna tycker om ämnet matematik, om de tycker att det är lustfyllt och 
hur de upplever matematikundervisningen. Eleverna kommer att få svara på en enkät om vad de 
tycker om matematik där deltagandet är frivilligt. De behöver inte skriva namn på enkäten och 
alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. För att få genomföra enkäten med ert barn behöver 
vi ert medgivande. 
 
Vi svarar gärna på frågor om undersökningen om ni har några funderingar, antingen via mail 
eller telefon. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
 
Jenny Blomgren    Kristina Kullgraf 
0703-385950    0733-799939 
s050579@utb.hb.se   s051640@utb.hb.se 
 
 
 
 
 
______ Ja, jag tillåter mitt barn att deltaga i undersökningen 
 
 
 
______ Nej, jag vill inte att mitt barn ska deltaga i undersökningen 
 
 
 
 
 
___________________________________         __________________________________ 
Barnets namn                 Vårdnadshavares namn 
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Bilaga 3. 

Enkät om matematik                            
                                                                  
 
Jag är     ____Tjej               _____Kille 
 
 
Jag är _____  år. 
 
 
1. Vad tycker du om matematik? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tycker du matematik är roligt? 
 
  ___________ Ja             ________ Nej                                         
 
 
3. När använder du matematik utanför skolan? Ge två exempel. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Är matematik viktigt att kunna?  
 
   _________ Ja                      ________ Nej                        
 
Varför? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Vad brukar du göra på matematiklektionerna? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Vad är roligt på matematiklektionerna? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Hur ofta gör du dessa saker på matematiklektionerna? Sätt kryss i rutan.  
 
Spelar matematikspel 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Bygger med klossar eller liknande 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Arbetar i matematikboken 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 

 
Arbetar med stenciler 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Löser uppgifter i grupp 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
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Lyssnar när läraren förklarar på tavlan  
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Pratar om uppgifter i helklass 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
8. Hur ofta tycker du att du lär dig något när du gör detta? Sätt kryss i rutan.  
 
Spela matematikspel 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Bygga med klossar eller liknande 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Arbeta i matematikboken 
  
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Arbeta med stenciler 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Lösa uppgifter i grupp 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Lyssna när läraren förklarar på tavlan 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
Prata om uppgifter i helklass 
 
 Ofta  Ibland  Sällan   Aldrig 
 
9. Kommer du ha användning av matematiken som du lär dig i skolan senare i livet? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. 
 
Intervjufrågor 
 
1. Hur arbetar du med ämnet matematik? 
 
2. Hur upplever du det är att undervisa i ämnet matematik i jämförelse med ex. ämnet svenska? 
 
3. Hur jobbar du med gruppuppgifter? 
 
4. Hur jobbar du med individuella uppgifter? 
 
5. Vad är din inställning till matematik? 
 
6. Tror du att din inställning påverkar ditt sätt att undervisa? 
 
7. Hur upplever du elevernas inställning till matematik? 
 
8. Varför tror du att vissa elever tycker att matematik är tråkigt? 
 
9. Varför tror du att vissa elever tycker att matematik är roligt? 
 
10. Hur tror du eleverna lär sig matematik bäst? 
 
11. Hur gör man matematikundervisningen lustfylld? 
 
12. Vilket är syftet med din matematikundervisning? 
 
 
 
 
 
 


