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Syftet med arbetet är att försöka ta reda på varför elever har ett lågt intresse för matematik. Därför 
att det känns viktigt att vända trenden och förändra uppfattningarna om matematiken. Genom att ta 
reda på olika faktorernas inverkan på elever söker jag en större förståelse och inblick. Det har skett 
genom en enkätundersökning med 22 st elever samt en intervju med deras lärare. Enkäten visar att 
elevernas intresse för matematik i den referensklass som jag använt mig av inte är stort och 
generellt rådde en negativ inställning till matematiken. Faktorer som, enligt eleverna och läraren, 
påverkar är uppfattningarna om matematiken, tilltron till det egna kunnandet, att se nyttan av 
matematiken och att man bibehåller det intresse eleverna har från början. Det är viktigt att veta hur 
man som lärare ska arbeta för att främja lusten och intresset hos eleverna. Jag tror att om eleverna 
inte ser någon nytta med matematiken så blir den ointressant. Därför måste eleverna lära sig se 
matematiken i vår värld, så att matematik inte bara är matteboken, räkna och att utföra till synes 
oväsentliga räkneoperationer. Om man däremot använder sig av elevernas verklighet, påvisar och 
låter dem få upptäcka vad som är matematik, kan man skapa ett intresse. Genom att möta eleverna 
där de är, med de synsätt och tankar de har så har vi en möjlighet att förändra synen på 
matematiken. 
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1. Inledning  
Skolan är under ständig granskning både nationellt och internationellt. Det mönster man sett i de 
senaste undersökningarna i matematik är att antalet lågpresterande elever har ökat medan antalet 
högpresterande elever har minskat. Skolverket (2005) genomförde en nationell undersökningen NU 
2003 och den visar, i jämförelse med undersökningen 1992, att svenska elever har blivit sämre i 
matematik. Undersökningen visar att det är matematik tillsammans med kemi och fysik som är de 
ämnen eleverna har lägst intresse av och minst lust att lära sig. Även lärarna säger att det är i dessa 
ämnen som de har högst antal omotiverade elever. Jag tycker att tendenserna som visar på ett lågt 
intresse för matematik är oroväckande. Om detta låga intresse för matematiken fortsätter kan det 
kanske leda till att färre söker till utbildningar som kräver matematik. Trots att attityderna till 
matematiken är splittrad visar eleverna att de är medvetna om vikten av matematik och att de har 
lust att lära sig ämnet. Det inger hopp om framtiden att det går att vända det dalande intresset för 
matematiken. För att förhindra att detta inträffar och vända intresset igen måste man veta vart 
grunden till elevernas ointresse ligger  

1.1 Bakgrund 
För att upprätthålla god kvalité och kontroll över att eleverna har den kunskap som behövs i 
samhället efter avslutad skolgång, används olika nationella och internationella undersökningar. 
PISA (Programme for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) är två av de internationella undersökningarna som bedrivs inom 
utbildningsområdet. Enligt TIMSS (2003) svenska elevers prestationer i år 8 i matematik 
försämrats från 1995 till 2003 men de ligger fortfarande över det internationella genomsnittet. 
PISA (2003) visar att år 2000 var elevernas kunskaper inom matematik strax över genomsnittet 
men att deras intresse och självuppfattning i ämnet låg under genomsnittet. Skolverket (2005) 
menar att när de genomförde sin undersökning 2003 var det ingen direkt förändring vad gäller 
kunskapsnivån. Däremot kunde man se en förändring i elevernas självuppfattning inom ämnet som 
förbättrats till över genomsnittet. Trots detta har Sveriges position gentemot de andra länderna 
försämrats. Detta kan bero på att många länder under tidsperspektivet har förbättras, dock inte 
Sverige. PISA (2003) menar att man med hjälp av undersökningarna kan få en bred bild över 
matematiken bland Sveriges 15-åringar. Skolverket (2005) menar att det mönster man tydligt sett är 
att antalet lågpresterande elever har ökat och antalet högpresterande elever har minskat, 
prestationerna inom matematik har flyttats nedåt.  
 
Matematikdelegationen (2004) tillsattes av regeringen i syfte att utföra en handlingsplan med 
åtgärder för att förändra attityder och öka intresset för matematiken. Trots att svenska elever 
redovisar relativt goda resultat vid internationella undersökningar, har man sett att intresset ligger 
under genomsnittet. Rapporter från tekniska högskolorna visar även på en stor spridning och en 
försämring av de studerandes förkunskaper. Om man tittar på statistik från Statistiska Centralbyrån 
kan man se att antalet sökande till matematiska utbildningar under en 8-årsperiod har minskat. Man 
kan även se en nedgång i antalet ansökningar till andra program, men inte lika mycket som till 
bland annat matematik, teknik och data.  
 
För att kunna skapa en förändring måste man veta orsaken till problemet. Genom att ta reda vilka 
faktorer som påverkar eleverna genom en enkätundersökning till elever och intervju med lärare 
hoppas jag få en större förståelse som kommer till nytta i mitt framtida yrke. Det ger mig och mina 
lärarkolleger en antydan om vart vi ska börja för att motivera eleverna till att matematik är 
intressant och roligt att lära sig. Det känns viktigt att vända trenden och förändra uppfattningen om 
matematiken. 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att försöka ta reda på varför eleverna har ett lågt intresse för matematik. 
Vad är det som har påverkat dem? Är det undervisningsformerna, läraren, skolan, föräldrarna, 
media eller samhället som ger en negativ bild av matematiken? Eller ligger det på individuell 
nivå i form av brist på motivation, lust och intresse? För att ta reda på detta kommer jag 
försöka titta på hur olika faktorer påverka elevernas uppfattningar av matematik och hur detta 
kan påverka deras intresse och lust att lära. Jag kommer dock att avgränsa mig till att titta på 
elev och skolområdet. Mer om avgränsningen och mina tankar bakom det kan ni läsa om i 2.1 
Utgångspunkt och avgränsning. 

1.3 Frågeställning 
• Vilka faktorer påverkar elevernas lust att lära matematik?  
• Hur ser elevernas intresse för matematiken ut?  

1.4 Arbetets disposition 
Nedan beskriver jag hur arbetet är upplagt. Detta för att du som läsare vet vad du kan förvänta dig 
av de olika delarna och för att få en helhet av arbetet. 
 

Andra kapitlet, Metodologi, tar upp hur jag valt att gå till väga för att få svar på mina frågor. 
De innehåller de utgångspunkter och avgränsningar som jag valt, undersökningsmetod samt 
den undersökningsgrupp jag haft, vilka etiska ställningstaganden jag har gjort samt att jag 
diskuterar arbetets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
I det tredje kapitlet, Teoretiska utgångspunkter, tar jag upp de teoretiska utgångspunkterna, där 
skriver jag vad forskare och pedagoger har kommit fram till när det gäller faktorer som 
påverkar elevernas intresse och lust att lära sig matematik. Jag förtydligar också en del av de 
ord som är återkommande i arbetet såsom lust, uppfattning, intresse osv. 
 
Fjärde kapitlet, Resultat, redovisar de svar som enkätundersökningen gav och där ger jag även 
mina kommentarer på enkätsvaren. Kapitlet innehåller också en sammanfattning av intervjun 
med läraren.  
 
Femte kapitlet, Analys, analyserar jag resultatet och kopplar det till litteraturen. 
 
Sjätte kapitlet, Slutsats och diskussion, innehåller mina slutsatser av vad analysen gett 
samtidigt som jag ger mina egna åsikter och funderingar kring ämnet. 
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2. Metodologi 
I detta avsnitt redovisar jag vilken metod jag valt för att få svar på mina frågor. För att få en bild av 
verkligheten kommer jag att undersöka elevernas intresse och lust att lära på en utvald grundskola. 
Jag kommer att försöka att lyfta fram de faktorer som direkt eller indirekt påverkar eleverna.  

2.1 Utgångspunkt och avgränsning 
Jag har utgått ifrån en modell av Ahlberg (2001) om hur olika aspekter har betydelser i det 
pedagogiska arbetet, samt en modell av Andersson (1986) om utvecklingsekologi.1 Utifrån dessa 
modeller har jag skapat en bild, som visar att det finns olika plan i elevernas omgivning där olika 
faktorer kan påverka eleverna.  
 

                                      
 
 
 
 
Då det finns många faktorer som påverkar, har jag i fortsättningen valt att fokusera på elev- 
och skolområdet. Vilka faktorer är det där som kan påverka och hur upplever eleverna detta? 
Anledningen till att jag valt just dessa områden är att det är där jag som lärare kommer att ha 
en möjlighet att påverka och därmed skapa en förändring. Man måste dock vara medveten om 
de andra nivåernas faktorer och hur de påverkar eleverna.   

2.2 Val av undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av 22 st elever, 10st tjejer och 12 st killar i en klass 5. Anledningen 
till att jag valde denna grupp var att de var tillgängliga, det var den klass jag befann mig i för 
tillfället, samt att deras lärare var intresserad av matematik. När de genomförde enkäten var de 
indelade i sina vanliga mattegrupper. Dessa grupper är indelade beroende på elevernas nivå i 
matematiken. Så i vissa fall, där det är intressant kommer jag att referera till om de är i den stora 

                                                 
1 Ahlberg (2001) vill med hjälp av modellen belysa det komplexa i att möta alla elevers behov. Samt att det inte bara är 
några enstaka orsaker som påverkar utan det är komplexa samspel av faktorer runt eleverna. För att kunna ge eleverna 
stöd måste man ha en helhetssyn när man försöker se orsaker till svårigheter och ointresse. Det måste innefatta 
elevernas tidigare erfarenheter, deras förväntningar, de samhälliga och individuella faktorer som kan påverka skolan 
och eleven. Andersson (1986) använder Bronfenbrenners modell, den ekologiska strukturen, när han försöker förklara 
hur miljön runt eleven direkt och indirekt påverkar deras inlärning. Imsen (2000) menar att barnet bär med sig 
erfarenheter från de olika närmiljöerna familjen, grannskapet osv. Det finns dock andra faktorer som påverkar på andra 
nivåer och dessa kan vara enligt Andersson (1986) föräldrarnas arbetsplats, kulturen, politiska beslut för att nämna 
några.  
 

Samhället och 
omvärlden 

Skolan 

Familjen 

Eleven 

Figur 1. Min modell av områden där faktorer kan 
påverka. 
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gruppen (elever som är starka i matematik) eller den lilla gruppen (elever som behöver lite mera tid 
och hjälp i matematiken).  
Jag valde att intervjua deras lärare för att få en djupare bild av klassen. Detta för att täcka upp den 
bit där eleverna kan ha svårt att analysera sig själva. Läraren som jag valde att intervjua har varit 
lärare i många år och är intresserad av matematik. Hon har endast varit klasslärare i denna klass i 
en termin, men hon känner eleverna väl sedan tidigare och har haft hand om deras 
stödundervisning. Eftersom hon är intresserad av matematik tro jag att hon kan se på eleverna med 
andra ögon än en lärare som inte gillar matematik. Därav valde jag att göra intervjun med henne 
trots att hon varit deras klasslärare en kort tid.  

2.3 Undersökningsmetod  
För att söka svaren på mina frågor har jag gjort en studie av forskning kring ämnet. Detta för att få 
en tydligare bakgrund till ämnet och problemet. Eleverna fick svara på en enkätundersökning och 
jag genomförde en intervju med deras lärare. Anledningen till att jag valde enkät istället för 
intervjuer på eleverna är att jag vill se en bredd istället för ett djup. Enligt Denscombe (2000) är 
fördelarna med enkät att de ger standardiserade svar som är lättare att strukturera, sammanställa 
och man får mycket data för en billig penning vad det gäller tid och material. Nackdel kan vara att 
eleverna inte hittar svar som passar, vilket kan ge ofullständiga eller ej rätt ifyllda svar. En annan 
nackdel kan vara att frågorna är konstruerade så att de styr respondenternas sätt att tänka och att jag 
inte vet sanningshalten i svaren. När jag utförde enkäten ville jag undvika att eleverna svarade 
mittemellan så jag bad dem uttryckligen att ta ställning. Många följde detta, men kan vara en sak 
att ta i beaktning. Jag anser ändå att resultatet visar åt vilket håll det lutar och ger en bild av vad de 
tycker.  
 
Denscombe (2000) menar att en enkät ska utformas efter syfte, målgrupp och den tid som finns till 
förfogande. Han menar också att man ska försöka hålla enkäten så kort som möjligt. För att 
uppfylla det kravet, minimera chansen för feltolkning, få en känsla för tidsåtgång, att enkäten inte 
var för lång samt att det är rätt nivå på frågorna fick en 11-åring genomföra enkäten innan 
undersökningsgruppen. Efter detta omformulerades en del frågor för att passa den utvalda gruppen 
bättre. Jag har haft Denscombes tips till hands när jag formulerade enkäten. Eleverna fick frågor 
som har anknytning till de olika nivåerna i utgångspunkt och avgränsning. En del av frågorna finns 
med för att få en bredare och tydligare bild av eleverna. Det är dock inte säkert att alla kommer att 
vara relevanta och redovisas i uppsatsen. Några av frågorna är faktafrågor och några är 
åsiktsfrågor, några är öppna och några är fasta allt detta för att jag ska få en så tydlig bild av 
elevernas uppfattningar som möjligt.  
 
Anledningen till att jag valde att göra en intervju med läraren var för att komplettera bilden 
eleverna gav. Det kan vara svårt för eleverna att reflektera och tänka så abstrakt som jag 
kräver av dem. Att reflektera över intresse och hur man lär kan vara svårt för en 11-åring att 
göra. Därför får läraren täcka upp de bitar som saknas för att bilden ska bli tydligare. 
Intervjun är en personlig, semi- ostrukturerad. Enligt Denscombe (2000) ger semistrukturerad 
intervju den intervjuade möjlighet att tala mer utförligt kring de frågor som ställs och utveckla 
sina egna erfarenheter. Intervjuaren har ett färdigt frågeformulär med frågor men kan ändå 
vara flexibel gällande frågornas ordningsföljd och eventuella följdfrågor. Ostrukturerade 
intervjuer låter den intervjuade utveckla sina idéer och tankegångar helt fritt. Den som 
intervjuar inleder intervjun och ingriper sedan så lite som möjligt. Jag har valt att blanda dessa 
två dels för att ha en struktur på intervjun samtidigt som jag ville att läraren skulle känna att 
hon kunde prata fritt och utveckla sina tankar och funderingar. Intervjun varade i 40 min och 
den spelades in med lärarens tillstånd, detta för få en så bra återspegling av intervjun som 
möjligt, då inspelningar ger en permanent och fullständig dokumentation.   



 - 8 -   

  

2.4 Etiska ställningstaganden 
När man skriver ett forskningsarbete är det viktigt att ta hänsyn till ett antal etiska aspekter. 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer anger vad man som forskare bör ta hänsyn till och de 
anger fyra krav som måste uppfyllas för att en undersökning ska svara upp mot individskyddet i 
forskningen. Kraven är informations-, samtyckes-, konfidentiellitets- och nyttjandekravet.  
Jag informerade informanterna i god tid innan undersökningen påbörjades och eftersom de var 
under 15år skrev jag ett missivbrev som gick hem till vårdnadshavarna för att få deras samtycke.  I 
missivbrevet förklarade jag syfte med uppsatsen, att den var frivillig, anonym och hur materialet 
skulle hanteras. Detta för att vårdnadshavarna i god tid skulle kunna söka upp mig för mer 
information eller meddela om de ej ville att deras barn skulle medverka. Läraren fick innan 
intervjun läsa frågorna, upplystes om att intervjun var anonym och att bandet från intervjun 
kommer att förvaras i säkerhet fram till dess att arbetet är godkänt. Då kommer inspelningarna att 
raderas.  

2.5 Bearbetning av material  
Enkätundersökningen valde jag att sammanställa i tabeller och citera elevernas motiveringar. Vissa 
motiveringar har varit liknande och då har jag valt att endast citera en av eleverna, fast det citatet 
kan ibland representera flera. Jag valde att transkribera intervjun ordagrant i nära anslutning till 
intervjuerna. Detta för att ha en så färsk minnesbild som möjligt av vad intervjupersonen sagt. Vid 
transkriberingen valde jag att ta bort skratt, pauser och när intervjupersonen kom ifrån ämnet då 
dessa är oviktiga för undersökningen. 

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Denscombe (2000) menar att validitet innebär att data och metoder är riktiga och att de mäter det 
som de är avsett att mäta. För att höja en studiens validitet ska man redogöra vilket 
tillvägagångssätt, urval och datainsamlingsmetod man använt. Genom att jag gör detta anser jag 
höja denna studies validitet. Jag anser att jag genom min enkät täcker upp stora delar av de faktorer 
som jag vill undersöka. Jag är medveten om att detta endast är en liten fallstudie och inte går att 
generalisera. Det är heller inte syftet med uppsatsen utan endast försöka ta reda på vad det är som 
påverkar just dessa elever. Jag kommer att jämföra dessa uppgifter med nationella 
undersökningarna för att se om eleverna i fallstudien har samma syn som eleverna i den nationella 
undersökningen. Valet att ha en enkätundersökning gör att det finns en del reliabilitetsbrister. 
Sådana kan vara enligt Stukat (2005) att frågorna kan feltolkas, yttre störningar, dagsformen, 
felräkningar osv. Det finns alltid en chans att eleverna misstolkar frågorna eller inte förstår. Jag 
försökte att motverka detta genom att dels göra en pilotstudie, dels gick jag noggrant igenom hur de 
skulle fylla i enkäten samt att jag närvarade när enkäten fylldes i för eventuella frågor. En felkälla 
kan vara att det är jag som har valt ut faktorerna och att jag inte vet sanningshalten i svaren. Valet 
av intervju har också sina brister. Läraren har endast haft denna klass i en termin och detta kan vara 
en nackdel då hon inte har sett dessa elever en längre tid. Därför kan hon inte heller ge en 
bakgrundsbild till varför eleverna har den inställning som de har. Hon kan endast diskutera utifrån 
dagsläget och hur eleverna är idag. Dessutom vet man inte om läraren som intervjuades lever som 
hon lär. Jag kan alltså inte kontrollera att det hon säger är sant utan får lita på lärarens uttalanden. 
Jag tror ändock att jag kommer att få en relativt bra bild av elevernas intresse och hur deras lust att 
lära matematik ser ut. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra vad olika forskare och pedagoger anser om olika faktorers 
vikt för lusten att lära och därmed också intresset. Men först kommer jag att definiera vad jag 
menar med några av de ord som jag kommer att använda. 

3.1 Begreppsdefinition 
Här har jag valt att definiera vad jag menar med några av de ord som är återkommande i uppsatsen.  
 
Nationalencyklopedin definierar intresse som ” en attityd som består i att man önskar ta del av 
något” och Brante (1998) definierar ordet i vardaglig mening som ”ett ämne som tilldrar någons 
uppmärksamhet eller nyfikenhet”  
 
Skolverket (2003:8) beskriver lust som ” en sinnerlig glädje som involverar individens utveckling, 
både emotionellt, intellektuellt och socialt.” När man känner lust finns det en nyfikenhet, fantasi, 
upptäckarglädje.  
 
När Skolverket (2003:9) genomförde sin granskning gav man Lust att lära definitionen ”den 
lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 
tillsammans med andra söka och forma ny kunskap”  
 
Pehkonen (2001:232) definierar uppfattning som ” personligt sätt att betrakta och bedöma något”  

3.2 Faktorer som påverkar elevernas intresse och lust att lära 
Ahlberg (2001) menar att allt för många elever upplever matematiken som ett misslyckande och 
lämnar grundskolan med en negativ inställning som skapar blockeringar gentemot matematiken. 
Hur många som gör det är svårt att säga. För att få ett mått på dessa elever kan man använda sig av 
vilka som inte blir godkända i matematiken och enligt skolverket ökar dessa för varje år. Vilket är 
bekymmersamt både för individen och samhället. Hon säger att forskning inom 
matematiksvårigheter har insett betydelsen och vikten av bland annat elevernas attityder, 
förhållningssätt och självtillit. Nedan kommer jag att ta upp andra faktorer som kan påverka 

3.2.1 Intresse  
Firsov (2006) menar att om eleverna är intresserade av något så kommer det att lyckas i sitt 
lärande. Detta är enligt intresseprincipen, den menar att ett intresse i ämnet leder till framgång.  
Många försöker att använda sig av denna princip men det är inte så enkelt och i vissa fall kan 
läraren försök att höja elevernas intresse få motsatt effekt. Firsov menar att det inte alltid så att 
intresse är lika med lärande, det är mer komplicerat än så. Man vet dock inte riktigt vilka faktorer 
det är som påverkar. Det kan vara på det genetiska, fysiska, psykiska eller pedagogiska planet. 
Lärande är en komplex sfär och man vet inte varför vissa elever, trots försök att förändra, förblir 
ointresserade. Forskning visar att behovet av intresse inte finns med bland de främsta motiven till 
ett ointresse. Firsov (2006) menar att intresse för ett skolämne är sällsynt men när det förekommer 
så är det en gåva. Det är inte säkert att alla kommer att bli intresserad av matematik, vissa kommer 
att avsky det och det är något man som lärare måste respektera.  Han menar att vi inte bör försöka 
maximera intresset för matematiken utan istället fundera över hur vi kan väcka, utveckla och 
bibehålla intresset.  
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3.2.2 Lust att lära 
Kullberg (2004) refererar till Vygotski som säger att lusten är det som startar lärandeprocessen och 
ser till att den inte dör. Lusten gör att man engagerar sig bättre. När sedan engagemanget finns så 
fungerar det som motivation hos eleverna. Lust beskrivas av Skolverket (2003) som en glädje som 
involverar hela människan både på ett emotionellt, intellektuellt och socialt plan. När en människa 
känner lust har de en nyfikenhet, fantasi och lust att upptäcka. Skolverket (2003) har undersökt 
vilka faktorer eleverna ansåg viktiga för att lusten att lära sig skulle finnas. Det undersökningen 
visar är att vägledning av en vuxen är viktig. Att känna att man lyckas är starkt motiverande, om 
man ständigt får möta motgångar kan det leda till att lusten att lära förloras. Uppgifterna ska vara 
på lagom nivå, inte för lätta då de känns meningslösa att lösa, men inte för svåra då de kan skapa 
ångest. Uppgifterna som ligger på lagom nivå ska kunna lösas med rimlig ansträngning. Känslan av 
att lyckas lösa en uppgift kan sporra eleverna att lösa nya problem. När man i undersökningen 
frågade om kraven i matematiken var det väldigt få som kunde se det positiva och utmanande 
egenskaperna i kraven som matematiken gav.  
 
Skolverket (2003) har sett att elevernas lust att lära fortfarande är mycket stor i de tidigare åren. 
Innehållet är konkret och utgår ofta ifrån elevernas vardag. Arbetssättet och läromedlet är 
omväxlande och varierande. Bland de tidigare årens lärare finns en vilja att fånga lusten till att lära. 
Man använder sig av alla sinnen. De menar att hjärnan är konstruerad för att lära sig genom att göra 
sakerna praktiskt. Man ritar, dansar, klappar och leker matematik. Lärarna bland de tidigare åren 
säger sig ändå skönja en antydan av ökad olust bland sina elever och lärarna funderar mycket över 
vad detta kan bero på. Ställer de för höga krav på eleverna för tidigt eller om undervisningen är allt 
för teoretisk. Att möta varje elev och känna att man når fram är meningsfull tid. En annan viktig 
faktor som är en nödvändighet för att lärande och lusten att lära är arbetsro. Det behövs för att 
lärande ska kunna ske på ett produktivt sätt. 
 
Något som är viktigt i all undervisning är att ämnet är relevant och begripligt. Samt att eleverna får 
se och prova på olika tillfällen att använda matematiken. För att detta ska ske måste undervisningen 
utgå ifrån något som är välbekant för eleverna, så att de får något att knyta kunskapen till. I 
undersökningen uttrycker eleverna att matematiken är rolig då de förstår och tråkigt när de inte 
förstår. Skolverket (2003) hänvisar till forskning gjord av K. Bergqvist där man sett att elever som 
inte ser någon relevans eller har något större intresse för ämnet gör att eleverna endast inriktas på 
att utföra arbetet så att läraren blir nöjd. Där finns ingen egen lust.  

3.2.3 Uppfattningar  
Ahlberg (2001) menar att om eleverna ska få tilltro till det egna kunnandet så måste de känna att 
just deras sätt att uppfatta matematiken accepteras. Läraren måste fokusera och utgå ifrån eleven 
och försöka förstå hur eleverna ser och uppfattar matematiken. Pehkonen (2001) menar att elevens 
uppfattning har stor betydelse vid undervisningen och inlärning av ex matematik och oftast är dessa 
uppfattningar en tyst och dold kunskap. Uppfattningar fungerar som ett filter där alla tankar som 
rör matematiken eller andra ämnen passerar. Pehkonen säger även att elevernas motivation och 
behov inte alltid är sammankopplade med deras uppfattningar om matematiken. Han menar att 
”uppfattningar utövar ett betydande inflytande över hur barnen lär sig och använder sig av 
matematik, och därför kan dessa uppfattningar även utgöra hinder för en effektiv inlärning av 
matematiken” (Pehkonen 2001:238). Samtidigt som elevernas uppfattningar påverkar hur de beter 
sig vid undervisningstillfällena. Pehkonen menar att utifrån detta så kan man genom 
undersökningar ta reda på vilka uppfattningar som finns i klassrummet, då elevernas uppfattningar 
speglar den rådande uppfattningen. Det finns också i samhället många myter om matematiken som 
eleverna uppfattar.  
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Eleverna ingår i ett komplext nätverk med ständiga intryck från omvärlden där flera faktorer 
påverkar eleverna och deras uppfattning. Alla i elevernas närhet har sin egen uppfattning om 
matematiken, deras familj, vänner, lärare, läroboksförfattare och kamrater. Eleverna drar slutsatser 
om olika företeelser baserad på erfarenhet och uppfattning av ämnet. De låter sina nya erfarenheter 
jämföras med de gamla uppfattningarna, vad omvärlden anser och på så vis så förändras och 
utvecklas elevernas uppfattningar kontinuerligt. Han menar att elevernas uppfattningar om skolans 
matematik påverkar deras syn på hur man ska lära sig det. ”Elevers som har negativa och rigida 
uppfattningar om matematik och matematikinlärning blir lätt passiva elever som fäster större vikt 
vi minne än vid förståelse under inlärningen” (Pehkonen 2001:238).   
 
Många forskare har forskat om elevers uppfattningar i matematik. I skolverkets undersökning 
(2003) såg man även att 85 % av eleverna såg skolan som viktig för framtiden och 65 % tyckte att 
matematiken var viktig för framtiden. Men det var endast 22 % som skulle kunna tänka sig studera 
eller arbeta med matematik. Pehkonen refererar till en studie gjord av Martha Frank (1988) där hon 
fick fram följande uppfattningar om matematik. Nedan redovisas några av de punkterna. Dessa 
uppfattningar är sådana man fått även vid undersökningar i andra länder.   

– Matematik är räkning. 
– Matematiska problem bör lösas snabbt i bara några få steg.  
– Målet med att räkna matematik är att få det ”rätta svaret”. (Pehkonen 2001: 235) 

 
Forskare har sett att elevernas och lärarens uppfattningar om matematik ibland är snarlika och ofta 
densamma. Lärarnas uppfattningar är något man måste ta i beaktning och hänsyn till om man vill 
skapa en förändring. Pehkonen (2001) menar att läraren är den som planerar och organiserar 
undervisningen i skolan och därför har lärarens uppfattningar av matematiken en stor betydelse för 
elevernas inlärning och kvaliteten på den. Om läraren uppfattar matematiken som ett räknesystem 
kommer dennes elever att få utföra väldigt mycket räkneoperationer. Det kommer att innebära att 
läraren medvetet eller omedvetet färgar eleven med sina uppfattningar om matematik.  
Ahlberg (2001) refererar till Säljö och Wyndhamn som menar att lärarens sätt att presentera en 
matematisk uppgift påverkar elevernas sätt att lösa uppgiften. Pehkonen (2001) menar att trots att 
lärarens uppfattningar kan färgas av på eleverna är det i slutändan ändå hur eleverna själva 
uppfattar matematiken som avgör hur de kommer att förhålla sig till matematikinlärningen. Elevens 
förutfattade meningar om matematiken kan begränsa dem. Begränsningen kan bli att de endast 
använder matematiken till det tror att den ska användas till. De har svårt att se utanför boxen. 
Undersökningar visar att elever och lärares syn på matematiken är den att det enbart finns ett enda 
svar på uppgiften och en enda väg dit.  Man har även funnit att det finns ett glapp mellan lärares 
uttalade uppfattningar och vad de faktiskt gör. Lärarna säger en sak men gör en annan. Det är oftast 
de underliggande uppfattningarna som styr många gånger, medan de medvetna uppfattningarna är 
de som man delar med sig av. Det är så många skulle vilja vara.   
 
Attityder, uppfattningar är dock ofta svåra och tröga att förändra och uppfattningar är en central del 
om man vill skapa en förändring. Därför måste man ta reda på elevernas uppfattningar innan så att 
man vet vart man ska börja och möter dem där de är. Att förändra en uppfattning är inte lätt då 
argument ofta omtolkas för att passa och ge stöd till de redan existerande uppfattningarna. Det ska 
passera filtret där uppfattningarna sitter och då tolkas de nya uppgifterna utifrån den redan 
existerande uppfattningen. Går man dessutom på för hårt kommer personen att inta 
försvarsställning och en förändring kan vara väldigt svårt att komma fram till. Det går nämligen 
inte att tvinga någon att förändra sig. Det måste ske av egen vilja. För att en förändring ska ske 
måste det till någon form av störning, motsägelse eller brist. De måste se att de tankar och 
uppfattningar som de har kanske inte riktigt stämmer eller är hållbara.  
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3.2.4 Att begripa/förstå 
Ahlberg (2001) skriver att matematiken är en abstrakt sfär med siffror, symboler, strukturer och 
modeller. För att eleverna ska kunna förstå och bilda abstrakta begrepp så måste de bygga på 
erfarenhet, att eleverna får kommunicera och reflektera över sina upptäckter och de matematiska 
symbolerna.  Det matematiska symbolspråket måste utgå och förbindas med elevernas eget språk 
och erfarenhet för att språket ska få en innebörd för eleverna. Detta kan ske genom att eleverna blir 
medvetna om att problem i vardagen kan beskrivas med symbolspråk. Därför bör man koppla 
matematiska uppgifter och problem till elevernas vardag och erfarenhetsvärld. Olsson (2000) 
menar att ”lära matematik innebär inte att lära regler utantill utan att få möjlighet att upptäcka och 
förstå samband och mönster.”    
  
I skolverkets rapport 221 (2003) såg man att en av de främsta anledningarna som eleverna anger 
påverkar lusten att lära sig är att de kan och förstår. Att de får uppleva känslan av att lyckas. Det är 
skolans uppgift att hjälpa eleverna finna kunskap men samtidigt se till att de behärskar, ser 
förståelsen och nyttan av kunskapen. Sedan vid vidare studier har eleverna en stabil grund att 
bygga vidare på. I undersökningen uttrycker eleverna att matematiken är rolig då de förstår och 
tråkigt när de inte förstår. Många elever upplever låg eller ingen relevans i matematikämnet och om 
eleverna inte förstår det de arbetar med och de inte känns meningsfullt att utföra kan det vara 
väldigt svårt att hålla motivationen och intresset uppe. När motivationen är hög är det oftast 
begripligt för eleverna och då sker också en lust att lära sig. Det man såg i undersökningen är att 
många räknar oreflekterat, de löser uppgifter utan att tänka på vad de egentligen gör.  

3.2.5 Tilltro till det egna kunnandet 
Enligt Skolverket (2003) är tilltron till det egna kunnande en av de viktigaste faktorerna för att ha 
lust att lära sig. Ahlberg (2001) menar att självtilliten är en förutsättning för att eleverna ska bli 
intresserade och se matematikens användbarhet. Hon anser därför att det borde vara lärarens 
viktigaste uppgift, att ständigt arbeta och sträva efter att stärka elevernas självtillit. Eleverna skapar 
tidigt en uppfattning om matematik och om sin egen förmåga att lära. Dessa uppfattningar och 
inställning har en avgörande betydelse för elevernas fortsatta studiegång.  Skolverket (2003) anser 
att elever som har tillit till det egna kunnandet i matematik, ser på sig själv och sitt lärande positivt 
har ett stort försprång då det hjälper dem att söka nya vägar. Det är dock inte alla som har en bra 
självkänsla. Ahlberg (2001) menar att det gäller att finna en balans mellan elevernas förmåga och 
kraven som ställs på dem samt att ha struktur och variation i undervisningen. Som lärare måste man 
veta hur eleverna lär matematik så att man kan stödja dem på vägen. 
 
Skolverket (2003) menar att känna till sin kapacitet i matematik spelar en viktig roll för intresset 
och hur villig man är att lära. Att känna en ängslan i skolan att inte prestera bra kan bero både på 
tvivel på den egna förmågan men även tvivel på sig själv. Undersökningen visar att det inte enbart 
är låg självkänsla som påverkar ångest i skolan, för höga krav är också en faktor. Unenge (1994) 
menar att matematiken är väldigt teoretisk och abstrakt uppbyggd med symboler och tecken. Om 
detta införs för tidigt kan det innebära att inte alla förstår det abstrakta tänkandet. Man tar 
matematiken från den konkreta nivån till en abstrakt alltför snabbt, vilket kan innebära att eleverna 
inte förstår och detta kan leda till att matematikångest inträffar.  Skolverket (2003) menar att 
skolans krav på specifika lösningsmetoder, algoritmer och tabellkunskaper, strider emot barnens 
egna sätt att tänka. En sådan undervisning har inte sin utgångspunkt i elevernas värld utan i 
matematikens.  
Detta kan medföra att eleverna tappar tilltro på sitt kunnande och tror att deras sätt att tänka är fel, 
att det inte duger och detta kan leda till att eleverna utvecklar en negativ inställning och 
blockeringar till matematiken. Kriteriet för att anses som duktig i matematik är av många att man 
har räknat många tal och att man räknar det rätt. 
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För att motverka detta kan man låta eleverna prova sig fram utan att de känner pressen, är det rätt 
eller fel sätt. Samt att man flyttar fokus från att räkna många uppgifter och snabbt till förståelse. 

3.2.6 Undervisningsmiljöns påverkan för lust att lära  
Skolverket (2003) menar att man inte riktigt vet vilka miljöer och undervisningssätt som skapa lust 
eller olust då lärande är komplext. Det kan bero på att alla elever/grupper är olika beroende på 
ålder, mognad och individuella behov. Alla reagerar olika på olika lärare och undervisningssätt. 
Det gör att det inte finns någon utmärkt modell att följa för att skapa lyckade 
undervisningstillfällen. Den slutsats skolverket (2003) drar är att det finns olika faktorer som 
påverkar elevernas lust och intresse för matematiken. Därför är det inte alltid så lätt att säga hur 
man ska arbeta i klassen för att öka intresset och lusten att lära. Det man har sett är att miljöer där 
eleverna har visat lust och intresse för matematiken är präglade av att det finns utrymme för känsla, 
tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet både bland lärare och bland elever. Det har 
funnits en variation både i innehåll och i undervisningssätt för att nå elevers olika sätt att lära. Man 
har även blandat enskilt och arbete i grupp. Tillsammans har lärare och elever reflekterat och 
diskuterat kring ämnet och olika sätt att lösa uppgifter. Man har diskuterat mångfalden av sätt att 
lösa uppgifter och lösningar och på så vis har även eleverna fått återkopplig till vad de lärt sig. 
Ahlberg (2001) menar för att eleverna ska våga framföra och diskutera sin tankar kring 
matematiska problem, utan att vara rädd för vad andra tycker och tänker, måste miljön och klimatet 
i klassrummet vara tryggt och öppet. Ett klimat där eleverna känner att deras tankar och svar 
accepteras och där alla syns och trivs. En sådan miljö stödjer och uppmuntrar elevernas tilltro till 
den egna förmågan och därmed deras lust att lära. Skolverket (2003) menar att i dessa lustfyllda 
miljöer har uppgifterna varit utmanande och arbetssättet varierande med stort inslag av laborativt 
och undersökande arbetssätt. Läraren har i dessa miljöer arbetat på ett medvetet och genomtänkt 
sätt. Denne har varit lyhörd för nya sätt att lösa uppgifterna och med hjälp av dialog och frågor 
utvecklat och hjälpt eleverna.  Man har sett matematiken ur olika perspektiv, dels ur läroboken, 
autentiska situationer och ur elevernas synvinkel. 

3.2.7 Lustbarn & Ledarskap 
Lärarna i undersökningen som Skolverket (2003) gjorde menar att många av eleverna är 
överstimulerade, de är fullmatade, har aldrig tråkigt, zappar mellan kanalerna och behöver aldrig 
vänta på någonting.  Steinberg (2004) menar att vi idag har en ny typ av elever han har myntat 
begreppet ”lustbarn” då han menar att dagens unga prioriterar efter lust och känslor. Det gör saker 
som de känner för, har de inte lust, så låter de bli. Han menar att detta inte gäller alla men ser en 
ökning. Steinberg tror att det stora antalet lustbarn idag beror på samhället. Välfärd ger 
valmöjligheter. Tv och media konkurrerar med skolan idag. Barnen tittar mer på tv och har ett 
enormt utbud av kanaler och med hjälp av fjärrkontrollen byter de enkelt kanal när det inte är roligt 
längre. Barnen tränas varje dag i att är det inte roligt, så byt. Dagens barn förväntar sig och tar för 
givet att skolan ska vara rolig. Han förespråkar att det ska finnas en balans mellan plikt och lust, 
mellan ”tråkigt” och roligt Som lärare bör man ta hänsyn till lustbarnen men samtidigt kräva att de 
ska lära sig det som anses tråkigt, han anser att detta är skolans nya roll. Steinberg har gjort en 
undersökning där han tog reda på vad ”lustbarnen” ville ha ut av undervisningen nedan nämns 
några av de saker han kom fram till. Lustbarnen vill 

• förstå varför man ska göra olika uppgifter, 
• ha snabba resultat, 
• äga sin tid och sin inlärning och ha mera kontroll, 
• synas och få individuell uppmärksamhet av läraren, 
• veta vilka spelregler som gäller, 
• ha möjlighet att välja mellan flera alternativ. 
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Steinberg (2004) menar att man kanske inte alltid kan ge lustbarnen det de vill ha, men man kan 
knappast förvänta sig att nå fram till eleverna om man inte är medveten om hur dagens elever är 
uppfostrade och vad den uppfostran ger för konsekvenser för lärandet. ”Ledarskap är att leda 
människor till platser de inte hade tänkt gå till på egen hand”(Steinberg 2004: 173) Han menar att 
det är upp till lärarna att använda sig av och ta till vara elevernas lust så att detta kan leda till 
utveckling. Han säger att eleverna vill ha en lärare som visar engagemang, entusiasm och har 
hjärtat i det hon/han gör. De vill möta en person som kan bjuda på sig själv, säga ifrån ibland och 
ger mycket beröm när det är befogat. 

3.2.8 Mötet med matematiken  
Skolverket (2003) påstår att forskning och erfarenhet visar att elevernas första möten med 
matematiken är värdefull både vad det gäller deras syn av matematiken men också hur det 
kommer att bli under deras fortsatta studiegång. Synen på matematiken läggs före och under 
elevernas skolgång. Många forskare menar att eleverna för tidigt får möta formella och 
abstrakta uppgifter där färdighetsräknig rankas högre än förståelse och reflektion. Vid år 4 
och 5 i skolan börjar många pedagoger se en skillnad bland eleverna. En del av eleverna 
tycker att matematiken är för lätt, andra att den är för svår medan vissa saknar förståelse och 
vill veta relevansen med matematiken. Deras olika synsätt förstärks under hela deras studietid 
om man inte arbetar för att förändra den. Längre upp i åldrarna 7-9 mattas lusten av ännu 
mera pga. att undervisningen och miljön inte innehåller någonting av det som tidigare 
beskrevs som relevant för lustfylld inlärning. Här har det visat sig att det enda som driver och 
motiverar eleverna är betygen. Något som är viktigt är att eleverna förstår syftet och målen 
med matematiken och lärandet i skolan. Skolverket (2000) säger om matematiken att; 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs 
för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och 
använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i 
samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och 
ett livslångt lärande.” (Skolverket 2000: 26) 

 Mål att sträva mot i matematik är att eleverna; 

tvecklar 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 2000:26). 

Eleverna ska efter avslutad skolgång; 

behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. (Skolverket 
2000:10)  

 
Eleverna behöver få större förståelse för mål och medel och känna att de själva kan kontrollera sin 
utveckling. Vilket är väldigt viktigt för att eleverna ska få en ökad självkänsla, tillit till den egna 
förmågan och vilja att lära sig ny kunskap. Eleverna måste själva lära sig att bedöma sin insats och 
kompetens och enligt Lpo94 är det skolans uppgift att varje elev strävar efter att utveckla förmågan 
att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationer och förutsättningar.  
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4. Resultat  
I Resultatet kommer jag att redovisa svaren ifrån enkätundersökningen. De kommer att redovisas i 
den ordning som eleverna fick svara på dem. Dock kommer inte alla svaren att redovisa, utan 
endast de som är relevanta. De frågorna som eleverna fick finns i bilaga 2. Efter svaren kommer jag 
att kommentera vad det är som framkommit i resultaten. Jag kommer även att redovisa en 
sammanfattning av intervjun som genomfördes med elevernas lärare.   

4.1 Enkätundersökning 
Elevernas intresse och lust att lära matematik  
 
Fråga 2. Vilket ämne är roligast?  
 
Idrott 9st  
Estetisk verksamhet 9st 
Engelska 2st 
Annat (hemkunskap) 2st 
 
Motivering till varför det är ditt favoritämne  
Idrott: 

– Det är roligt för att man får röra på sig och inte bara sitta stilla.  
– För att jag är bra på det.  
– Idrott är roligt för att man får göra lite som man vill. Man får också lära sig nya saker hela 

tiden. 
Estetisk verksamhet 

– Det är kul. 
– För att jag tycker det är roligt att arbeta med händerna.  
– För att jag är bra på det.  
– Man får göra egna saker och i den takt man vill. 

Engelska: 
– För att jag är bra på det. 
– Jag älskar det engelska språket. När jag blir stor vill jag studera i London. 

Kommentar: 
Många hade idrott som favoritämne och den vanligaste motiveringen var, att man får röra på sig, 
man behöver inte sitta stilla. På estetisk verksamhet var det flera som sa att de tyckte det var roligt 
för att de fick använda händerna. Överlag var det många som motiverade sitt favoritämne med att 
de var bra på det. Den slutsats man kan dra av det är att god tillit till den egna förmågan gör att 
ämnet blir roligare. 
 
Fråga 3. Vad tänker du på när du hör ordet matematik?  

 
− Att det är kul ibland, tråkigt ibland, men så kommer det också upp siffror. 
− Boring, tråkigt. 
− Jag tänker 1+1=2. 
− Räkna med plus och minus, gånger m.m. Jag gillar inte matte. 
− Räkna gånger, plus och minus. 
− Tal och stavning. 
− Tråkigt men ibland roligt. 
− Tråkigt, sitta stilla. 
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Kommentar: 
Många av eleverna nämner tråkigt som det första de tänker på när de hör ordet matematik. Några 
har blandade känslor då de säger roligt ibland, tråkigt ibland. Många förknippar även ordet 
matematik med att räkna och de olika räknesätten. De har en ganska smal syn och uppfattning om 
vad matematiken är och detta kan begränsa dem. Deras attityd och inställning till matematiken är 
inte gynnsamma då de redan har en inställning och uppfattningar om vad matematik är. Detta kan 
göra det svårt för läraren att nå fram till eleverna då de är avigt inställda från början.   
 
 Fråga 4. Vad kan du använda matematiken till?  

 
– Att räkna. 
– Det behövs nästan alltid.  
– Man kan använda det till hjärnan och man kan lära sig räkna och så där. 
– Mäta, skriva, schema. 
– När jag handlar, spelar kort och när jag tänker. 
– När man ska handla då räknar man sina pengar. 
– Olika saker, mest räkna. 

 
Kommentar: 
8 av 22 nämner att de använder matematiken när de ska räkna. Andra svarade att de kunde använda 
det i vardagen, när de handlar osv.  
 
Fråga 5.  Tycker du att matematiken är rolig/tråkig?  
 
Tråkig 14st 
Rolig 6st 
 
Motivering till varför matematiken är tråkig 

– Den kan vara rolig ibland men man borde göra någon rolig grej av att räkna. 
– Det är mycket man måste göra och det är bara ett ämne som är automatiskt är tråkigt. 
– Det är tråkigt och ganska svårt. 
– För det är ganska pratigt. 
– För att man måste göra det. 
– Förstår inte så mycket. 
– Ibland kan det vara ganska roligt. Men jag tycker helt enkelt att det är typ jobbigt att räkna. 
– Man kan aldrig jobba i sin takt utan bara stressa. 
– Man sitter och räknar tills man får ont i huvudet. 
– Skriva allt, man fåt ont i handen 
– Tråkigt med matteboken och så sitter man still hela tiden. 
– Vet inte det är bara tråkigt. 
 

Motivering till varför matematiken är rolig 
– Att man kan göra spel och jag tycker om längd och vikt. 
– Det finns massor med tal och man får ju komplimanger när man har arbetat bra. 
– För det mesta är den rolig men om jag är trött eller det är svårt kan det vara tråkigt. 
– Man får lära sig mycket man inte kan. 
– Man får tänka.  
– Skulle man inte räkna matte skulle man inte veta hur många cm det är på en meter. 

 
 



 - 17 -   

  

Fråga 6. Tycker du att matematiken är svår/lätt? 
 
Lätt 11st 
Svår 8st 
Både lätt och svår 3st 
 
Motivering till varför matematiken är lätt 

– De saker man gör i matten är oftast ganska lätta ibland svåra. 
– Det beror på vad man jobbar med, det mesta är lätt, men det kan vara svårt också. 
– Det är enkla tal. 
– För att jag är smart. 
– Ibland är det lätt och ibland svårt men oftast lätt. 
– I vår mattebok är de det.  
– Jag fattar väldigt snabbt när vi väl börjar. 
– Jag antar att jag är ganska lättlärd. Och har jag räknat ut ett tal en gång så kan jag det 

resten av livet. 
– Man måste tänka efter ibland men om man tränar mer kan man mera. 
– Oftast är den ganska enkel. Men jag har ganska svårt för multiplikation. 
 

Motivering till varför matematiken är svår 
– Det är lite mittemellan,  jag tycker det är svårt när man ska lära sig sedan är det 

mittemellan.  
– Förstår inte så mycket. 
– Ibland. När man inte förstår riktigt, men det finns ju fröknar som kan hjälpa. 
– Jag vet ej det är bara svårt, men vissa saker är lätta. Och jag är inge smart. 
– Man förstår inte, man lyssnar inte på genomgångarna. Det är långtråkigt. 
– Räkna ut och hålla koll på siffrorna. 
– Är inte så bra på det. 
 

Motivering till varför matematiken är både lätt och svår 
– Bland annat boken och sen är jag en sån som inte tycker om matte. 
– Det beror på man måste kunna deciliter och så när man ska laga mat. 
– Jag tycker att det är mittemellan kan inte säga varför. Det är svårt och lätt. 

 
Kommentar: 
Det är inte så stor skillnad mellan de som tycker det är lätt och de som tycker det är svårt. De som 
svarade lätt visar dock i sina motiveringar att det inte är allt i matematiken som är det. Till denna 
fråga skulle man haft en följdfråga där eleverna fick ta ställning till olika område i matematik. 
Därefter kan man se om det är något speciellt område i matematiken som är svårt respektive lätt.  
Det man får ut av detta är att de i överlag tycker att det är lätt men att det finns moment som det 
tycker är svårare.  
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Här har jag valt att göra en sambandsruta för att se om det finns några samband mellan lätt/svårt 
roligt/tråkigt 

 
Det är lika många som tycker att det är tråkigt/svårt som tråkigt/lätt. Intressant att se att det är flest 
ifrån den lilla gruppen som tycker att det är roligt/lätt och roligt/blandat. Medan den stora gruppen 
till största delen är representerad i tråkig spalten. Kanske kan det bero på att den lilla gruppen är 
färre och att de får mer tid av läraren samt att uppgifterna är lättare och att tempot är lugnare. De 
som tycker att det är lätt med matematiken ger motiveringen att de är bra på det, de är ”smarta” 
vilket tyder på att de har tilltro till det egna kunnandet. De som svarat svårt ger kommentarer som, 
är inte så bra på det, förstår inte så mycket och jag är inge smart. Dessa kommentarer tyder på dålig 
tillit till det egna kunnandet.  
 
 
Fråga 12. Tycker du att du är duktig i matematik?  
  
 Ja Nej 
Kille 7 4 
Tjej 6 4 
 
 
Fråga 13. Vad vill du bli när du blir stor? 
 
Yrke där eleverna anser att man inte 
behöver matte 

Yrke där eleverna anser att man 
behöver matte 

Bartender Billackerare 
Extreme åkare Bilmekaniker 
Författare Designer eller skådespelare  
Har inte bestämt mig  Flygvärdinna 
Hjälpa dem som håller på att dö Fotboll eller hockeyproffs 2st 
Komiker Frisör 2 st 
Stuntman eller djurskötare Jobba på PEAB 
Veterinär 
 

Pyrotekniker vapenexpert  
Tatuerare 

 Vapensmed, vapenexpert 
 Veterinär eller hjälpa fattiga barn i andra 

länder     
  
 
 
 

svår 

lätt 

rolig tråkig 

O 

 O xxx 
 

OO x  
XXX  o 

O xx 
XX oo 

o          o X 

X = kille stora 
gruppen 
x = kille lilla 
gruppen 
O = tjej stora 
gruppen 
o= tjej lilla 
gruppen  
 

 



 - 19 -   

  

Kommentar: 
Här har jag tittat på vad de vill bli när de är stor samtidigt som jag tittat på om de tror att matematik 
är viktig i framtiden och i sina framtida yrken. Har de svarat nej på någon av frågorna, har jag 
tolkat det som att de ej anser sig behöva matematiken i sitt yrke. De har inte fått svara på frågorna 
direkt efter varandra. Utan att detta är en koppling som jag valt att göra för att se om de ser någon 
relevans i matematiken och framtiden. Självfallet kanske jag fått andra svar om jag formulerat 
frågorna och ordningen på ett annat sätt.  
 
 
Fråga 16. När du ska lära dig matematik vad är viktigast?  
 

1. Att jag vet vad jag ska använda matematiken till (89p) 
2. Matteboken (79p)    
3. Läraren (67p)   
4. Diskussioner (55) 
5. Undersökningar (45p)  
6. Laborativt material (44p) 

Kommentar: 
Eleverna fick rangordna alternativen i 1-6 och sedan när jag sammanställde materialet så vände jag 
på det hela. Den som kom på första plats fick 6p andra plats 5p osv. Ovan redovisar jag det 
sammanlagda poängen som varje alternativ fick samt att jag har graderat dessa utefter antalet 
poäng. Ej fullständigt ifyllda: 4st, de har endast satt ett kryss på vad de tyckte var viktigast och de 
ansåg att ”veta vad man skulle använda det till” samt ”läraren” var viktiga. Felkälla kan här vara att 
eleverna inte vet vad laborativt material, undersökning och diskussioner är för något. Samt att de 
inte riktigt förstod tekniken med att rangordna alternativen. Intressant är att lilla gruppen är de som 
mest ansåg att läraren och läroboken var det viktigaste. Medan stora gruppen mer uppskattade att 
veta vad man ska använda matematiken till, samt läroboken.  
 
Fråga 17. I denna fråga gav jag eleverna några påståenden som jag vill att de ska fundera på 
om de stämde in på dem. (Jag har valt att redovisa svaren på några av dem) 
 
 Ja Nej 
Det är för lite matematik i skolan 2st 19st 
Jag skulle vilja lära mig mer matematik 18st 4st 
Läraren är viktig för att jag ska lära mig matematik 19st 3st 
Matematik ger mig ”ont i magen” 5st 16st 
Matematik intresserar mig 6st 15st 
 
Kommentar: 
Det är en tvetydig bild man får av klassen, dels vill de lära sig mera matematik men de är inte 
intresserade av matematik. Om de nu har vilja att lära sig mera matematik kan man göra det utan 
att vara intresserad av det? Samtidigt kanske de känner att de skulle behöva lära sig mera 
matematik, för de vet att det är en lång väg kvar i skolan, men att de egentligen inte är intresserade 
av det. För de tycker inte att det är för lite matematik i skolan vilket man kan tolka som att det är 
nöjda med den mängd matematik de får idag, de vill inte ha mera. Nästan alla är överens om att 
läraren är viktig för att de ska lära sig matematik, samtidigt som de i fråga 16 graderar läraren på 
tredje plats. Detta kan tolkas som att de tycker att läraren är viktig för att lära sig men att vet vad 
man ska använda matematiken och matteboken är snäppet viktigare. Det anser sig veta vad de ska 
använda matematiken till när de inte är i skolan. Det verkar som om några i klassen får ”ont i 
magen” av matematik, vilket man som lärare kanske ska följa upp, för att se vad det beror på. 
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4.2 Sammanfattning av intervju med lärare 
Här har jag valt att sammanfatta intervjun med läraren. För att se de frågor som användes vid 
intervjun se bilaga 3. Jag har valt att endast ta med de delar av intervjun som belyser 
ämnesområdet. Sammanfattningen är kategoriserad efter de faktorer som läraren belyst. 
 
Lärarens syn på elevernas intresse och ”lust att lära”   
Läraren svarar att det mesta är matematik för henne, därför att om man analyserar så hamnar 
det mesta under ämnet matematik. Hon menar dock inte att eleverna ser på matematiken som 
hon gör. Eleverna ser många gånger inte att de faktiskt har matematik. Synen på matematik 
har också förändrats från tabellerna och att göra algoritmerna till att nu mera förstå 
matematik.  
 
Attityd och inställning 
Klassen är negativt inställd till matematik från början och läraren tycker att det är svårt att 
skapa en förändring. Läraren försöker få in matte så mycket som möjligt och kanske inte alltid 
säger att det är matte, det räcker nämligen med att hon skriver siffror så blir några negativa. 
På frågan vad hon tror att den negativa inställningen kommer ifrån vet hon inte. Men hon 
menar att denna grupp av eleverna verkligen är lustbarn. Hon anser att klassen överlag släpper 
uppgiften när det blir svårt, utan att ens försöka. Naturligtvis finns det elever som gör 
uppgifterna, men som grupp betraktat så är det så. De känner en press att hinna klart och det 
upplever jag inte att de har i de andra ämnena. De jämför sig med varandra och det är en 
tävlan om att hinna uppgifter. Därför försöker hon att se till att de inte gör samma uppgifter 
för att få bort fokus från att hinna uppgifter. Hon tror att i och med att de har en mattebok så 
tror de att det är matte. Hon menar att de egentligen inte skulle ha några matteböcker. 
Matteboken skulle vara något som de plockade fram när de behövde träna på någonting. Att 
istället arbeta mer efter målen utan att använda matteboken.  
 
Självbilden 
En del av eleverna har dålig självbild och då behövs det jättemycket från mig som lärare för 
att lyckas vända den, berättar hon. Det hon jobbar på det är att hitta andra saker som kan locka 
dem. Det finns elever som egentligen skulle kunna, men bara för att det är matte så slår de av 
och då finns det ingen väg att komma in. Då känner man sig maktlös menar hon när man 
känner att man ger allt och så blir det bara pannkaka. 
 
Läraren  
Läraren menar att hon själv har stor betydelse för eleverna och hur de ser på matematiken. 
Hon säger att hon måste komma in och vara engagerad, lättsam och gör någonting för att få 
dem att börjar lyssna. Kanske säga eller göra någonting som är lite oväntat, hålla upp en pryl, 
skriva ett ord på tavlan, dra en historia eller lämna ut ett problem. Det är att skapa ett intresse 
för någonting. Så tyvärr menar hon hänger det väldigt mycket på läraren. Det är ju inte 
budbäraren som egentligen ska vara det viktig, utan budskapet. Men här menar hon har 
budbäraren verkligen stor betydelse. Hon tror att en av de viktigaste faktorerna hos läraren är 
att hon tycker att det är roligt och intressant med matematik.  
 
Abstrakt för snabbt 
Läraren berättar att oftast är eleverna intresserade när de är små. I ettan är det väldigt konkret, 
tvåan börjar det bli mer abstrakt, i trean kan det redan vara abstrakt. Man abstraherar alldeles 
för snabbt och plockar bort det laborativa materialet alldeles för tidig.  
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Hon berättar att hon har femmor som kommer och hämtar pengar för att kunna lösa uppgifter, 
därför att siffrorna är för abstrakt för dem. Det har gått alldeles för snabbt framåt. I 1-3 är det 
böcker man fyller i. I fyran ser böckerna annorlunda ut, då ska de skriva själva och det blir 
mycket skrivande. För de elever som tycker att det är jobbigt att skriva lägger av i 
matematiken för de orkar/ vill inte skriva. Hon är dock medveten om att någonstans måste 
gränsen komma, någon gång måste man börja abstrahera. Hon tror på en successiv ökning och 
försöka att behålla den glöd de har när de är små. I fyran är de ofta intresserade men där 
någonstans smäller det till, det är väl vi lärare som förstör dem menar hon.  
 
Snabbt fram/bekväma 
Läraren menar att människan är mer bekväm idag man sätter sig framför datorn och klickar 
fram allting. Samtidigt menar hon att man inte får glömma baskunskaperna. Det finns 
fortfarande tillfällen då du måste kunna använda en bok och du har inte tillgång till datorn. 
Läraren pratar om elevernas syn på att allting ska gå snabbt, du ska snabb komma fram till ett 
svar, du ska snabbt ha hjälp osv. Att vänta på sin tur är inte lika naturligt. Hon menar att det är 
gäller i hela samhället, du ska ta dig fram. Hon refererar till en föreläsning som sa att man ska 
ha lite tråkigt varje dag. Barn mår bra av att sitta och bara finnas till. Det är en egenskap som 
håller på att försvinna hos eleverna idag, det är aktion hela tiden. Hon menar att de servas och 
fixar och har sig och hon menar att lärarna inte kan stå upp emot datorerna och dataspelen, där 
de får oerhörd snabb respons.  
 
Fokus på svaren 
Det finns hjälpmedel till det mesta idag, så i barnens ögon ser de inte att de behöver 
matematiken. De har sina miniräknare i mobiltelefonen och det tror de räcker. Jag försöker att 
berätta och diskutera med dem att har du inte förståelse så spelar det ingen roll hur många 
miniräknare du har. Exempel som hon gav är vid problemlösning, då vill hon att de ska visa 
hur de tänker, då kan de använda miniräknaren för att lösa själva matteoperationen. Det hon 
som lärare är intresserad av är inte att se ett svar, hon vill se vägen dit, det är det som är det 
vikiga. Det har de jättesvårt för. Fokus, hos eleverna, ligger på svaren och att hinna många 
uppgifter. 
 
Reflektion 
Läraren menar att en sak som vi lärare gör är att reflektera, vi reflektera över vår undervisning 
och vad vi gör med eleverna. Hon menar att även eleverna måste börja reflektera mera för att 
få dem att tänka efter, varför gick det här bra, vad kan man använda det här till osv. När vi 
talar om hur man lär sig bäst så tar de det som är roligast just då, hon menar att de ibland inte 
har den distinktionen att se sitt lärande, och det kanske man inte heller kan kräva av dem.  
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5. Analys  
I analysdelen kommer jag att analysera de resultat jag fick från enkätundersökningen, 
intervjun och koppla det till de teoretiska utgångspunkterna. För att strukturera upp analysen 
kommer jag att använda mig av figur 1 som jag presenterade i utgångspunkt och avgränsning 
(sid. 6) och utifrån den har jag fokuserat analysen på elevnivå och skolnivå. Enkäten visar att 
elevernas intresse för matematik i denna klass är lågt och generellt så rådde en negativ 
inställning till ämnet Vid en intervju med läraren bekräftar hon att denna klass är svårare att 
motivera än vad hon är van vid. Läraren har också tydligt märkt en negativ inställning till 
matematiken. Läraren har nyss tagit över klassen så hon kan endast spekulera i vad orsakerna 
kan bero på. 
 
Elevnivå 
Vikten av tilltro till det egna kunnandet 
I enkätundersökningen kan man se att många av eleverna motiverade det roligaste ämnet i skolan 
med ”för jag är bra på det”. I dessa ämnen verkar eleverna ha en stor tillit till den egna förmågan 
och enligt Skolverket (2003) är tilltron till det egna kunnandet en av de viktigaste faktorerna för att 
ha lust att lära sig. Ahlberg (2001) menar att självtilliten är en av förutsättning för att eleverna ska 
bli intresserade. Tilltron till det egna kunnandet i matematik i klassen är lågt, 9 av 22 säger att de 
inte är duktig i matematik. Vilket man kan tolka som att de har dålig tilltro till sitt kunnande. Att 
eleverna tappar tilltro på sitt kunnande, att det inte duger och tror att deras sätt att tänka är fel, kan 
leda till att eleverna utvecklar en negativ inställning och blockeringar till matematiken. När 
eleverna fick motivera varför det var tråkigt med matematik så svarade de: 
 
”tråkigt med matteboken och så sitter man still hela tiden”,  
” man kan aldrig jobba i sin takt utan bara stressa”,  
”förstår inte så mycket”, 
”det är tråkigt och ganska svårt”. 
 
Läraren bekräftar att när det blir svårt så ger de upp, det är inte roligt längre och då vill de inte 
fortsätta. Elevernas motivering till varför matematiken är svår var att:  
 
”är inte så bra på det”,  
”förstår inte så mycket”,  
”vet ej det är bara svårt, men vissa saker är lätta”, 
”jag är inge smart”.  
 
Läraren menar att en del av eleverna har dålig självbild men berättar samtidigt att fler av dem som 
anser sig vara ”dåliga” i matematik egentligen inte är det. Bara för att det är matte så slår de av och 
hon menar att eftersom de har en negativ inställning från början är det jättesvårt att visa att de 
faktiskt kan. För att förändra och lyckas vända självbilden behövs det jättemycket av henne som 
lärare. Ahlberg (2001) anser att det borde vara lärarens viktigaste uppgift, att ständigt arbeta och 
sträva efter att stärka elevernas självtillit. Eleverna skapar tidigt en uppfattning om matematik och 
om sin egen förmåga att lära.  
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Vikten av elevernas uppfattningar av matematiken 
Pehkonen (2001) menar att elevens uppfattning har stor betydelse vid undervisningen och inlärning 
av t.ex. matematik. Eleverna i undersökningen uppfattar matematiken som räkna, räknesätten och 
att det är tråkigt. De har en ganska smal och negativ syn på vad matematik är. En av de punkter 
Pehkonen tog upp var just att eleverna uppfattar matematiken som räkning och det stämmer 
överens med de uppfattningar som eleverna i undersökningen hade. Något som visades väldigt 
tydligt var att eleverna uppfattade matematiken som tråkig. När eleverna har den uppfattningen får 
man fråga, vad är det som är tråkigt egentligen, vad beror det på? Att vara medveten om hur 
eleverna uppfattar matematiken är väldigt viktigt då Pehkonen (2001) menar att elevernas 
uppfattningar om skolans matematik påverkar deras syn och hur de lär sig. ”Uppfattningar utövar 
ett betydande inflytande över hur barnen lär sig och använder sig av matematik, och därför kan 
dessa uppfattningar även utgöra hinder för en effektiv inlärning av matematiken ” (Pehkonen 
2001:238).  
 
Läraren tycker inte att eleverna ser matematiken i vardagen, att de är allt för fokuserade på 
matteboken. I och med att de har en mattebok så tror de att det är matematik. Hon menar att 
egentligen skulle de inte ha några matteböcker. Matteboken skulle vara något som plockades fram 
när de behövde träna på någonting speciellt. Man skulle istället arbeta mot målen och använda 
verkligheten. När eleverna fick berätta vad man kan använda matematiken till svarade väldigt 
många ”att räkna” några svarade att man behövde det till saker utanför skolan. Det kunde man även 
se när eleverna fick svara på vad de ville bli när de blev stora där kunde man se att vissa elever inte 
såg någon koppling mellan matematiken och det framtida yrket. Pehkonen (2001) säger att förändra 
en uppfattning inte är lätt då argument ska passera filtret där uppfattningarna sitter och då tolkas de 
nya uppgifterna utifrån den redan existerande uppfattningen. Vilket resulterar i att argumentet 
omtolkas till att passa redan existerande uppfattningarna. Går man dessutom på för hårt kommer 
personen att inta försvarsställning och en förändring kan då vara väldigt svår att komma fram till. 
Det går nämligen inte att tvinga någon att förändra sig. Det måste ske av egen vilja. Detta säger 
också läraren att hon stött på, när man trycker på för mycket så reagerar eleverna starkt. Pehkonen 
(2001) menar för att en förändring ska ske måste det till någon form av störning, motsägelse eller 
brist. Eleverna måste få se att deras tankar och uppfattningar kanske inte riktigt stämmer eller är 
hållbara. ”Elevers som har negativa och rigida uppfattningar om matematik och matematikinlärning 
blir lätt passiva elever som fäster större vikt vi minne än vid förståelse under inlärningen” 
(Pehkonen 2001:238) 
 
Vikten av Lust 
Läraren tycker att ett av de stora problemen i klassen är att de är så negativt inställda till 
matematik från början. Det räcker med att hon skriver siffror för att några ska bli negativa. På 
frågan vad hon tror att den negativa inställningen kommer ifrån vet hon inte. Men hon menar 
att denna grupp av eleverna verkligen är lustbarn. Steinberg (2004) menar att vi idag har en 
ny typ av elever ”lustbarnen” då de prioriterar efter lust och känslor. Barnen tittar på tv 
mycket idag och de lär sig snabbt att är det inte roligt så byt kanal. Läraren håller med att 
allting ska gå snabbt, du ska snabb komma fram till ett svar, du ska snabbt ha hjälp. När det 
blir svårt så släpper de bara uppgiften och försöker inte ens. Det är inte lika naturligt att vänta 
på sin tur och den inställningen gäller i hela samhället, du ska ta dig fram. Steinberg håller 
med då han tror att det stora antalet lustbarn idag beror på samhället, han menar på att välfärd 
ger valmöjligheter. Lärarna i undersökningen som Skolverket (2003) gjorde håller med då de 
menar att många av eleverna är överstimulerade, de är fullmatade, har aldrig tråkigt, zappar 
mellan kanalerna och behöver aldrig vänta på någonting.  
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Steinberg (2004) anser att måste finna en balans mellan plikt och lust, mellan ”tråkigt” och 
roligt att man ska ta hänsyn till lustbarnen men samtidigt kräva att de ska lära sig det som 
anses tråkigt, han anser att detta är skolans nya roll. Han menar också at man knappast kan 
förvänta sig att nå fram till eleverna om man inte är medveten om hur dagens elever är 
uppfostrade och vad den uppfostrans konsekvenser för lärandet är. 
 
Skolnivån 
Vikten av läraren 
Steinberg (2004:173) menar att ”ledarskap är att leda människor till platser de inte hade tänkt gå till 
på egen hand”. Han menar att det är upp till lärarna att använda sig och ta till vara på elevernas lust 
så att detta kan leda till utveckling. Hans undersökningar visar att eleverna vill ha en lärare som är 
engagerad, entusiastisk och har hjärtat i det hon/han gör. De vill möta en person som kan bjuda på 
sig själv, kan säga ifrån och som ger beröm när det är befogat. Det är något som man skulle ha 
kunnat fråga elever i undersökningen om, hur de vill att sin lärare ska vara, kanske vid vidare 
forskning. Läraren säger att mycket hänger på läraren själv hur lektionen ska bli. Hon menar att om 
hon kan komma in och vara engagerad, lättsam och gör någonting som fångar uppmärksamheten, 
så kan jag få dem att lyssna. Det är att skapa ett intresse för någonting. Hon menar att egentligen 
ska det ju inte vara budbäraren som är det viktiga utan det man kommer med, budskapet. Men här 
tror hon verkligen att budbäraren har betydelse och att man som lärare själv har kul. Pehkonen 
menar att lärarnas uppfattningar är något man måste ta i beaktning och hänsyn till om man vill 
skapa en förändring, att lärarens uppfattningar kan färga av sig och prägla undervisningen. Läraren 
svarar att det mesta är matematik, hon menar att om man analyserar lite så kommer det mesta in 
under ämnet matematik. Allt som har med logiskt tänkande, tid beräkningar och analyserande är 
matematik. Men hon tror inte att eleverna ser på matematiken som hon gör. I detta fall har det nog 
inte gjort det, eleverna säger att deras lärare tycker att matematiken är lätt och rolig men de delar 
inte henne syn på matematiken.  
Firsov (2006 )menar att man som lärare inte ska försöka maximera intresse för matematiken utan 
istället fundera över hur man kan väcka, utveckla och bibehålla intresset som de har från början. 
 
Vikten av vardagsanknytning 
Läraren berättar att när eleverna är små är de oftast väldigt intresserade och undervisningen är 
i ettan till trean väldigt konkret med böcker man fyller i. I fyran blir det ganska snabbt 
abstrakt och här ska eleverna skriva själva och det är väldigt mycket skriva, vilket får några 
att lägga av, det är inte roligt. En av eleverna motiverar att matematiken är tråkig ”för att man 
måste skriva allt, man får ont i handen”. I och med att man inför siffror, tecken och 
abstraherar alldeles för snabbt tror läraren att man tappar många. Eleverna nämner som det 
viktigaste faktorn för att de ska lära sig matematik är att de vet vad de ska använda 
matematiken till. De söker relevans. Detta är något som också skolverket (2003) såg då 
eleverna i den undersökningen angav att de kan, förstår och vet vad de ska använda 
matematiken som de främsta anledningarna som påverkar lusten att lära. Skolverket (2003) 
menar att skolans krav på specifika lösningsmetoder, algoritmer och tabellkunskaper, strider 
emot elevernas egna sätt att tänka. En sådan undervisning har inte sin utgångspunkt i 
elevernas värld utan i matematikens. 
 
Ahlberg (2001) skriver att matematiken är en abstrakt sfär med siffror, symboler, strukturer 
och modeller. För att eleverna ska kunna förstå och bilda abstrakta begrepp så måste de bygga 
på erfarenhet och eleverna måste få kommunicera och reflektera över sina upptäckter och de 
matematiska symbolerna. Det matematiska symbolspråket måste utgå och förbindas med 
elevernas eget språk och erfarenhet för att språket ska få en innebörd för eleverna.  
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Läraren säger sig se en förändring i fyran och hon tror att det kan bero på att det ställs mer 
krav på eleverna och att synen på matematik har förändrats. Jag vill inte se ett svar, jag vill se 
vägen dit, det är det som är det vikiga. Det har de jättesvårt för fokus ligger på svaren hos 
eleverna och det är en tävlan om vem som gjort flest uppgifter. Läraren tror också att eleverna 
känner en större tidspress, de känner att de ska vara klara med uppgifter till en viss tid.  
Skolverket (2003) menar att kriteriet för att anses som duktig i matematik har länge varit är att 
man ska ha räknat många tal och att man räknar rätt. Elever som upplever att de är odugliga 
och inte klarar av de krav som ställs, utvecklar matematikångest, vilket kan ge förödande 
konsekvenser för den fortsatta matematikutbildningen. Ängslan och ångest i matematiken kan 
leda till att eleverna blockeras helt vilket kan leda till att de inte är öppna för att lära 
matematik överhuvudtaget.  
 
Man bör koppla matematiska uppgifter och problem till elevernas vardag och 
erfarenhetsvärld. Detta för att eleverna ska bli medvetna om att problem i vardagen kan 
beskrivas med matematiskt symbolspråk. Olsson (2000) menar att ”lära matematik innebär 
inte att lära regler utantill utan att få möjlighet att upptäcka och förstå samband och mönster”.    
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6. Slutsats och diskussion 
Under detta kapitel kommer jag att försöka att svara på mina forskningsfrågor för att se om syftet 
med uppsatsen kan uppfyllas. Jag kommer även i denna del att själv diskutera och detta kommer att 
vävas in med litteraturen, resultat och analys.  
 
Syftet med arbetet var att försöka ta reda på varför eleverna har ett lågt intresse för matematik. Vad 
är det som har påverkat dem? Genom att ta reda på olika faktorers inverkan på eleverna hoppas jag 
få en större förståelse och inblick i hur jag ska arbeta i framtiden. Det ger mig en antydan om vart 
jag ska börja för att kunna motivera eleverna till att se nyttan med matematiken, att det är roligt och 
intressant att lära sig. Det känns viktigt att vända trenden och förändra uppfattningen om 
matematiken.  
 
Jag har upptäckt att forskare och pedagoger använder olika begrepp. Det är självkänsla, självtillit 
och självbild som forskare och pedagoger använder utan att egentligen definiera vad de menar med 
orden. Jag anser att det är viktigt att man har en definition av ord så att man kan föra en produktiv 
diskussion, där alla har samma utgångspunkt, det är viktigt för lärareyrkets professionalitet. 
Eftersom jag fick så många olika begrepp på tilltro till det egna kunnande så har jag valt att 
förtydliga vad nationalencyklopedin menar med de olika begreppen.  
 

Självbild - medvetenhet om sig själv som en unik individ 
 
tillit - övertygelse om någons trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i 
fråga 
 
tilltro - övertygelse om trovärdighet eller pålitlighet hos någon/något 

 
självkänsla - antas bygga på antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med 
vad man förutsatt sig eller hur man tror att man uppskattas av andra. Det har visat att 
självkänslan påverkar kognition, emotion och motivation och har betydelse för individuell 
utveckling, psykisk hälsa och välbefinnande.  

6.1 Vilka faktorer påverkar elevernas lust att lära matematik?  
Skolverket (2003) menar att den undervisningsmiljön som är den bästa för lusten att lära varierar, 
därför att elever/grupper är alla olika beroende på ålder, mognad och individuella behov som 
eleverna har. Alla reagerar olika på olika lärare och undervisningssätt. Det gör att det inte finns 
någon utmärkt modell att följa för att skapa lyckade undervisningstillfällen. Den slutsats man kan 
dra är att det är olika faktorer som påverkar elevernas lust och intresse för matematiken. Därför är 
det inte alltid så lätt att säga hur man ska arbeta i klassen för att öka intresset och lusten att lära. Att 
det skulle vare ett komplext samspel där olika faktorer spelar in hade jag förväntat mig då varje 
elev och undervisningstillfälle är unikt. Jag fick ändå fram vilka faktorer det är som påverkade just 
de här eleverna med hjälp av enkätundersökning och intervju. Jag vet att detta inte är generellt för 
alla elever men som sagt, alla elever är unika. Jag tycker att man, som lärare måste se till och utgå 
ifrån just den grupp elever som man har framför sig. Trots att detta endast är en liten grupp elever 
har en del av svaren varit densamma som i de stora nationella undersökningarna.  
 
Faktorer som, enligt eleverna och läraren i denna undersökning, påverkar är elevernas 
uppfattningar om matematik, tilltron till det egna kunnandet, att eleverna får se nyttan av 
matematiken, att läraren är motiverad och vet hur och vart den ska möta eleverna och att man ser 
till att bibehålla det intresse som eleverna faktiskt har från början.  
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Det man måste gör är att som Ahlberg (2001) säger, läraren måste fokusera och försöka förstå hur 
eleverna ser och uppfattar matematiken och utgå ifrån eleven. Det är grunden för att kunna skapa 
en förändring. Attityder, uppfattningar är ofta svåra och tröga att förändra men elevernas 
uppfattningar är en central del som man måste ta hänsyn till när man vill skapa en förändring. Jag 
tror att ibland kan man inte se på saker med sina vuxna lärarögon utan man måste se med elevens 
ögon, sätta sig i elevens stol och betrakta sig själv om lärare, undervisningen och ämnet, utifrån 
deras synvinkel och perspektiv. Jag kan förstå att om man inte ser någon nytta med matematiken så 
blir den ointressant, varför ska man lära sig onödiga saker? Jag tror liksom läraren och litteraturen 
att eleverna måste lära sig se matematiken i vår värld, så att matematik inte bara är matteboken, 
räkna och att utföra till synes oväsentliga räkneoperationer. Om man däremot använder sig av 
elevernas verklighet och påvisar, låter dem få upptäcka vad som är matematik så ser eleverna 
matematiken och också nyttan med att kunna det. Det uppfyller det som eleverna både i min 
undersökning och nationellt ansåg vara en av de viktigaste sakerna när de ska lära sig matematik, 
att de vet vad de ska använda den till.   

6.2 Hur ser elevernas intresse för matematiken ut?  
I denna undersökning var intresset och attityden till matematiken inte positiv. Samtidigt som de 
säger att de vill lära sig mera matematik. Kanske vill de lära sig annorlunda matematik. De kanske 
fortfarande väntar på matematiken som de kan använda i vardagslivet. Väldigt viktigt att läraren 
arbetar verklighetsanknutet och belyser nyttan med att kunna matematik. Att de får känna att de 
förstår och lyckas är viktigt för självbilden att de får se att de kan och duger. De måste få bättre 
självförtroende i matematik. Detta anser jag kan ske om man arbetar utifrån elevernas vardag, 
belyser matematiken i den och sedan använder matteboken för färdighetsträning. Läraren ansåg att 
man inte skulle använda sig så mycket av matteboken då elevernas såg den som matematik. 
Matematik är inte matteboken utan finns i vår omgivning då den är skapad av människan för att 
förklara världen. Därför finns den runt omkring oss i den värld vi lever i. Ahlberg (2001)menar att 
om eleverna ska få tilltro till det egna kunnandet så måste de känna att just deras sätt att uppfatta 
matematiken accepteras. Jag anser att ´läraren måste fokusera och utgå ifrån eleven och därigenom 
försöka förstå hur eleverna ser och uppfattar matematiken. Dessutom måste matematiken få ta tid, 
tid för att förstå och tid för reflektion. Skolverket (2003) menar att man måste flytta fokus från att 
räkna många och snabbt till att förstå. Eleverna bör få prova sig fram utan att känna pressen är detta 
rätt eller fel sätt att lösa uppgiften. 
 

Vidare forskning kan vara att man i praktiken försöker att påverka dessa faktorer, att man med dem 
i bakhuvudet bedriver undervisningen, för att se om det kan skapa en förändring. Där man arbetar 
med elevernas självkänsla, uppfattningar och läraren är engagerad och man verklighetsanknyter 
matematiken till elevernas vardag. Kan man genom att arbeta aktivt med dessa faktorer skapa en 
förändring i intresset och lusten att lära matematik? 
 
Det är viktigt att man låter eleverna få mer och mer inflytande och delaktighet i sitt lärande. Man 
måste tillsammans med eleverna diskutera kursplanen så att de vet vad som förväntas av dem. Så 
att eleverna vet vilka kvalitéer som man eftersöker i matematik. Förståelse och vägen till svaret är 
det viktiga inte svaret. Idag arbetar men väldigt mycket i läroboken och det är läraren som tolkar 
kurs och läroplanen. Fokus ligger på att hinna många uppgifter men läroplanen tar inte upp detta 
som mål i matematik. Läroplanen önskar en förståelse från eleverna, inte ett visst antal rätt klarade 
uppgifter. Eleverna behöver hjälp att se vad de ska använda matematik till och i vilka situationer. 
Samt att de behöver se vad kunskaper i matematik har för nytta ute i samhället och för eleverna 
som medborgare.   
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Man går i skolan för att lära sig om man inte lär sig något så tappar skolan sin mening. Vilket 
betyder att om eleverna inte känner att de lär sig så blir skolan meningslös.  
Om man vill börja förändra måste man se vart och hur en förändring ska ske. Genom att möta 
eleverna där de är, med de synsätt och tankar de har så har vi en möjlighet att förändra. Jag skulle 
vilja avsluta med en dikt som jag tycker sätter fingret på vad det innebär att vara lärare och som 
knyter samman det här arbetet, för vi måste ta reda på och utgå från våra elevers kunskaper och 
synsätt. Först då kan vi börja förändra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
 

 

Till eftertanke 

Om jag vill lyckas med att föra en människa  

mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är 

och börja just där. 

 

Den som inte kan det lurar sig själv, 

när han tror att han kan hjälpa andra. 

För att undervisa någon, 

måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det, så hjälper det inte 

att jag kan och vet mera. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre 

 i stället för att hjälpa honom. 

All äkta undervisning 

börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära,  

och därför måste jag förstå,  

att detta med att undervisa  

inte är att vilja härska utan att tjäna. 

 

Kan jag inte detta, 

Så kan jag inte heller hjälpa någon. 

 

Sören Kierkegaard danske författare, filosof, teolog 
som levde mellan 1813- 1855. (Kierkegaard 1859) 
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 Bilaga 1 - Missivbrev 

  

Informationsbrev till föräldrar och elever i år 5 

 

Hej! 

 

Jag heter Jessica Åberg och studerar på lärarutbildningen vid Mälardalens Högskola. Jag läser 

min sista termin och skriver just nu mitt examensarbete. Mitt examensarbete handlar om 

elevernas intresse för matematik. Nationella och internationella undersökningar visar att 

svenska elever har ett lågt intresse för matematik och jag vill undersöka vad detta kan bero på. 

En del i mitt examensarbete är att ta reda elevers syn på matematiken och detta kommer jag 

att göra genom en enkätundersökning i ert barns klass. Eftersom eleverna har påsklov v.14 

och att nationella proven strax drar igång kommer enkätundersökningen att ske redan 

måndagen den 26/3.  Enkäten är helt frivillig att genomföra, barnen kommer att vara helt 

anonyma och enkäterna kommer att enbart hanteras av mig. Om ni inte vill att ert barn ska 

delta i studien kontakta läraren eller mig Jessica. 

 

Har några frågor kring studien är ni välkomna att höra av er till mig 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Åberg 

Tel: 073-9297965 

E-mail: jag05001@student.mdh.se  

 



 Bilaga 2- Enkäten 

  

Enkätundersökning 

Även om du är osäker på någon fråga är det viktigt att du försöker att svara. Om du tvekar 

mellan två alternativ, välj det som inträffar oftast. Fråga om det är något du inte förstår.  

1. Tjej  Kille  

 

2. Vilket ämne är roligast? (Välj ett) 

svenska     samhällskunskap       estetisk verksamhet      idrott    matematik     

engelska     geografi     historia       naturkunskap       annat_______________ 

 

Kan du förklara varför det är ditt favoritämne? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vad tänker du på när du hör order matematik?___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vad kan du använda matematiken till? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5.  Tycker du att matematiken är:     rolig    tråkig  

Vad är det som gör den rolig/tråkig? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Tycker du att matematiken är:     svår         lätt  

Kan du berätta varför? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Vad tror du att din lärare tycker om matematik? ( Välj en från a samt b)  

a) rolig     a) tråkig           

b) svår         b) lätt  

 

 

 



 Bilaga 2- Enkäten 

  

8. Rita en triangel  i varje hörn på denna sida om du gör matteläxorna?  

Om du inte gör matteläxorna rita en rektangel  i hörnen. 

 

9. Tycker du att matematik är viktigt ämne? (välj fler om du vill) 

just nu    de närmaste åren    i framtiden    alltid    jag tycker inte att det är viktigt  

 

10. Varför tror du att man lär sig matematik i skolan? _______________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

11.Vem hjälper dig med matteläxorna? (välj fler om du vill)     

mamma      pappa    syskon    kompis    jag gör dem själv     annan  

          

12. Tycker du att du är duktig i matematik?      ja        nej  

 

13. Vad vill du bli när du blir stor?_______________________________________________ 

           

14. Här ska du titta i taket och räkna ut vad 20 + 100 är. Skriv sedan svaret på raden _______ 

 

15. Välj det alternativ som du känner stämmer  oftast in på skolan (välj flera om du vill)  

I skolan är det: 

 lugnt  stökigt     lätt att koncetrera sig   svårt att koncentrera mig 

 får den hjälpa jag behöver   mina kamrater hjälper mig  pratigt   tyst 

 

16. När du ska lära dig matematik vad är viktigast ? (Rangordna följande alternativ 1-6, där 1 

är viktigast) 

 Läraren   Diskussioner 

 Matteboken   Att jag vet vad jag ska använda matematiken till 

 Laborativt material  Undersökningar 

 

 

 

 



 Bilaga 2- Enkäten 

  

17. Nedan kommer jag att ställa några påståenden som jag vill att du ska fundera på om de 

stämmer in på dig. Svara med att kryssa i Ja eller Nej    

                Ja             Nej 

Jag skulle vilja lära mig mer matematik.                                 

Jag känner att jag förstår matematiken.                                      

Matematik intresserar mig.                                   

Jag tycker att det är roligt att jobba med andra i matematik.                                 

Matematik ger mig ”ont i magen”.                                 

Det är för lite matematik i skolan.                                  

Matematik är viktig för mitt framtida yrke.                                

Jag vet vad jag ska använda matematiken till när jag inte är i skolan.                             

Jag räknar bäst själv.                                  

Läraren är viktig för att jag ska lära mig matematik.                                 

Mina föräldrar tycker att det är viktigt med matematik.                               

 

18. Vad tror du att din kompis tycker om matematik? (du behöver inte nämna några namn) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för att du hjälpte mig! 

  / Jessica  

 



 Bilaga 3- Intervjufrågor till läraren 

  

 

Intervjufrågor till läraren 

Vad är matematik för dig? 

Hur upplever du elevernas intresse för matematik? 

Vilka faktorer kan påverka elevernas intresse för matematik 

Hur upplever du eleverna på matematiklektionerna?  

Är det något tillfälles om de tänder till / tycker är svårt 

Hur tror du att eleverna lär sig bäst? 

 


