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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete är att söka samband mellan lärares inställning och 

undervisningsmetoder och elevernas inställning till ämnet matematik. Vi använde oss 

av både kvalitativa och kvantitativa metoder i vår undersökning. Vi genomförde en 

enkätundersökning bland elever i år tre och år fyra vid två olika skolor samt 

intervjuade deras lärare.  

 

Resultatet av undersökningen visade att där läraren inte är bekväm i ämnet utan bara 

använder sig av matematikboken i undervisningen, tycker inte eleverna att 

matematik är särskilt roligt. Däremot i de klasser där läraren inser vikten av en 

varierande matematikundervisning och ett varierat arbetssätt, tycker eleverna att 

matematik är roligt. Detta visar att det är viktigt att variera undervisningen och 

behålla en pedagogisk professionalism där man förbiser sina egna åsikter för 

elevernas bästa.
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1. Inledning 

Vi har under vår praktik ute på olika skolor sett att elever bävar för mattelektionerna. 

De uppvisar en ”dålig” attityd till matematik och av det vi har sett så pratar de mer 

om raster och fritid än arbetar under lektionerna.  Vi tror att detta till en viss del kan 

bero på hur undervisningssituationen ser ut samt vilken inställning läraren har till 

ämnet. Läraren ska vara en förebild och många elever i de lägre åldrarna ser upp till 

sin/sina lärare och vi vill då undersöka hur lärarens attityd påverkar elevernas 

inställning till ämnet. Under praktiken har vi även sett att undervisningssätten 

varierar i skolorna. Vi tror att både undervisningssätt och lärarens inställning 

påverkar eleverna, och ville därför undersöka detta. Tycker man att någonting är 

tråkigt och bara upplevs som jobbigt och svårt eller tidsfördriv så blir även resultaten 

sämre. I grundskolans tidigare år lägger vi som pedagoger en grund till elevernas 

livslånga lärande och upprättar tillsammans med eleverna deras bas för fortsatt 

inlärning, en inlärning som sker hela livet. Detta vill vi göra till en så bra start som 

möjligt och ge eleverna en positiv inställning till de olika ämnena även om intresset 

självklart varierar. Kursplanen för matematik och Lpo 94 förespråkar en 

kommunikativ undervisning där man för en dialog med eleverna och kan variera 

arbetssätt för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

 

McLeod och McLeod (2002) berättar i sitt kapitel i boken ”Beliefs: A hidden variable 

in Mathematics Education”(2002) att man i tidigare forskning lyckats påvisa att 

lärarens inställning har stor påverkan på undervisning. 

 

I samma bok berättar även Wilson och Cooney (2002) om att de senast 15 åren har 

mycket forskning gjorts kring lärarens inställning. Man har där klarlagt att lärarens 

inställning är avgörande för vad som lärs ut och hur, samt vad, som lärs in i 

klassrummet. 

 

1.1 Syfte 

Vi har under vår praktik på olika skolor upplevt motsatsen till Lpo 94:s 

rekommendationer i ämnet matematik. Vi är därför väldigt nyfikna och syftet med 

arbetet är därför att undersöka om de olika undervisningsmetoderna påverkar 

elevernas intresse för ämnet.  
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1.2 Frågeställning 

• Hur påverkar lärarnas attityd och undervisningsmetod elevernas intresse för 

ämnet matematik? 

1.3 Disposition 

I första delen av detta arbete finns inledningen som beskriver hur vi kom fram till vad 

vi ville undersöka. Där står också syftet med denna undersökning. 

 

Den andra delen kallar vi litteratur. Där beskrivs resultat från tidigare forskning, 

övrig litteratur samt referat ur läroplanen. Den tidigare forskning vi presenterar 

kommer i huvudsak från boken ” Beliefs: A hidden variable in Mathematics 

Education”(2002) som tar upp attityder och från Gudrun Malmer (2002) som 

berättar om undervisningsmetoder.  

 

Tredje delen omfattar metodologin. Där motiverar vi valda metoder för 

undersökningen. Vi beskriver hur vi gått tillväga och argumenterar för de 

ställningstaganden som vi gjort. Vi valde att blanda kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder i form av enkäter och intervjuer. 

 

I del nummer fyra följer så resultatet av vår undersökning. Enkätresultaten 

presenterar vi i diagramform med korta kommentarer och vi presenterar utdrag ur de 

intervjuer vi genomfört med lärarna. 

 

I femte delen följer slutsatserna. Här beskriver vi vad vi kommit fram till genom den 

tidigare forskning vi läst samt resultaten av vår egen undersökning. 

  

Slutligen i del sex kommer vår diskussion. Där kommer våra egna åsikter kring ämnet 

fram. Där diskuterar vi resultatet av undersökningen i förhållande till våra egna 

åsikter och erfarenheter. Vi diskuterar bland annat den pedagogiska 

professionalismen gentemot lärarens egen attityd. 
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2. Litteratur 

2.1 Tidigare forskning 

I boken ”Beliefs: A hidden variable in Mathematics Education” skriver Leder och 

Forgasz (2002) att attityd, sinnesstämning och känslor påverkar elevernas 

matematikinlärning. De menar också att det ska vara en positiv upplevelse att lära sig 

matematik, där man utvecklar förtroende och en känsla för det man lär sig. 

 

I samma bok berättar Goldin (2002) att forskningen inom matematikundervisningen 

har en tendens att fokusera alldeles för mycket på kognition och alldeles för lite på 

känslornas påverkan i undervisningen. Det kan ses som en del i den populära myten 

om matematik som menar att det är en rent intellektuell strävan där känslor inte 

spelar någon avgörande roll. När någon räknar matematik är det känslomässiga 

systemet endast en bisak och kognitionen är det centrala anser man. Goldin (2002) 

menar att i många situationer är insikten om de egna känslorna faktiskt den 

viktigaste av känslorna. Rädsla för matematik eller vissa delar inom matematiken är 

ett vanligt fenomen säger Goldin (2002). En elev kan känna rädsla direkt när denne 

ställs inför ett matematikproblem, någon annan elev när han/hon inser att han/ hon 

inte vet hur man kommer vidare med lösningen av problemet. 

 

Enligt Goldin (2002) är rädsla en av de vanligare känslorna inför matematik. Vissa 

kan vara rädda för provräkningar, andra för läraren eller datorn, för att misslyckas 

eller för missnöje hemifrån. Den här känslan är oftast helt ofrivillig. Vetskapen om att 

man har studerat flitigt och är väl förberedd inför ett prov kan möjligen ta bort 

känslan av rädsla eller bädda in den i en positiv typ av känsla. Känslorna när man 

räknar matematik är oftast inte positiva, fast de kan vara det ibland. I efterhand, efter 

en matematiktävling eller ett prov, kan man konstatera: -” Jag var jättenervös och 

rädd. Jag blir alltid så inför stora utmaningar men det gick jättebra!”.  

 

När man känner mindre extrema känslor som frustration när man löser 

matematikproblem, finns ett brett spektra av vanligt förekommande metakänslor, 

berättar Goldin (2002). För vissa är frustrationssignalerna en del av misslyckandet, 

och därmed negativa känslor som oro eller rädsla. För andra, som kanske ställs inför 
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samma matematikproblem, kan frustrationen vara en positiv metakänsla. Eleven ser 

sig klara uppgiften eller åtminstone stärkt av upplevelsen att lära sig något. 

Frustrationen höjer lyckokänslan när man lyckas.  

 

Wilson och Cooney beskriver en undersökning som Wood och Sellers genomförde 

1997 i grundskolans senare år. Den visar att det sociala klimatet i klassrummet är 

viktigt. Man upptäckte att när läraren var väl förberedd på att frågor och problem 

kunde uppstå i undervisningen och hjälpte eleverna genom att lyssna och svara på 

deras frågor, så kunde läraren även etablera vissa matematiska normer hos eleverna 

vilket fick dem att vilja diskutera matematik för att få en djupare förståelse. 

Undersökningen fokuserar på vikten av att läraren lyssnar på eleverna och 

uppmuntrar diskussioner mellan eleverna snarare än att få fram rätt svar. Detta 

undervisningssätt kräver av läraren att denne stiger tillbaka och baserar sin 

undervisning på elevernas funderingar och frågor.  

 

Wilson och Cooney (2002) berättar också om en undersökning på gymnasienivå som 

Even och Tirosh genomfört 1995. Där visade det sig att gymnasielärarna är mycket 

mer resultatinriktade och de lägger tonvikten på att eleverna ska lära sig räkneregler 

och formler utan att för den sakens skull kunna förstå matematiken. Lärarna bryr sig 

inte om hur eleverna tänker och för inga diskussioner med eleverna utan vill bara ha 

ett rätt svar. Even och Tirosh kom fram till att man behöver hjälpa lärarna att göra 

undervisningen mer praktisk och lättare att förstå för eleverna. De måste också inse 

vikten av att lägga upp undervisningen kring elevernas frågor och problem. 

 

Lloyd gjorde en studie 1999 som Wilson och Cooney (2002) berättar om. Där visade 

resultaten att lärares inställning och pedagogik påverkar deras undervisning i hög 

grad. När man i undersökningen fick lärarna att använda praktiskt material i 

undervisningen ökade elevernas intresse för matematik drastiskt. Det ska tilläggas att 

det inte enbart var materialets förtjänst utan också lärarens ändrade inställning och 

undervisningsmetod som spelade roll för elevernas ökade intresse.      

 

Lloyd (2002) berättar i sitt kapitel att när lärarna som arbetar i dag fick sin 

utbildning gick matematikinlärningen ut på att memorera formler och räkneregler. 

De måste nu lära om och själva förstå mycket mer av matematiken för att i sin tur 
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kunna få eleverna att förstå. De måste även kunna diskutera matematik och skapa 

och lösa meningsfulla matematiska problem tillsammans med eleverna. Läraren 

måste ha en känsla för varje elevs utveckling inom matematiken så att han/hon kan 

ge eleven uppgifter efter dennes aktuella nivå, så att man även kan hjälpa eleven 

vidare i sin utveckling genom rätt anpassade uppgifter. När lärare går på fortbildning 

för att lära sig den nya tidens mer praktiska matematik reagerar de på att de nu ska 

lära sig att leta efter förklaringar och orsaker inom matematiken, istället för att blint 

lita på de räkneregler och formler som de länge sedan döda matematikerna satt upp. 

Lloyd (2002) beskriver flera lärares nytändning för ämnet efter en sådan 

fortbildning. Lärarna får även upp ögonen för att det kan finnas flera sätt att lösa ett 

problem på, flera olika vägar kan leda fram till rätt svar.  

 

Kloosterman (2002) visar på vikten av att eleverna känner sig motiverade för att lära 

sig matematik. Motivation och inställning till ämnet är det absolut viktigaste för att 

en elev ska lära sig något, anser han.  

 

Presmeg (2002) berättar om när hon arbetade som lärare och kämpade för att göra 

undervisningen mer intressant för eleverna. Hennes inställning var att man måste ge 

eleverna verklighetsanknutna uppgifter för att det ska vara enklare för eleverna att 

förstå. Hon berättar också om en klass med invandrarelever som alla tyckte att 

matematik bara var en hög med siffror som var knepig att räta ut. I den klassen 

infördes problemlösning och eleverna upptäckte att matematik också kunde vara ord 

och tankar och inte bara ett plockande med siffror fram och tillbaka. För de här 

eleverna var det jätteviktigt att se att matematiken fyllde en funktion i det verkliga 

livet, i deras vardag. Presmeg (2002) är helt övertygad om att det är jätteviktigt för 

barn och ungdomar som ska lära sig matematik, att undervisningen har en 

verklighetsanknytning, att man ser den praktiska betydelsen av matematik och inte 

bara en hög av siffror. 

 

Skott (2001) berättar i sin artikel att forskare har sökt samband mellan å ena sidan 

lärarens attityd till matematik och matematikundervisning och å andra sidan, det 

som faktiskt sker i klassrummet. Han ifrågasätter om lärarens attityd verkligen 

påverkar undervisningen. Skott (2001) menar att attityden säkert påverkar lärarens 

undervisning men att den inte har en avgörande roll för vad som sker i klassrummet. 
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Han tror att interaktionen mellan lärare och elever är det centrala för elevernas 

intresse för matematik. Vidare menar Skott (2001) att det måste ske en förändring i 

lärares sätt att förhålla sig till matematikundervisningen och att man bör satsa på en 

kommunikativ undervisning och inte lägga fokus enbart på matematiken som ska 

läras ut.           

2.2 Undervisning 

Malmer (2002) menar att en allt för tidig utslagning sker inom matematikämnet där 

många tidigt tappar lust och intresse för ämnet. Detta menar hon beror på att när de 

grundläggande begreppen ska befästas, får inte eleverna den tid och det stöd som 

krävs. För att göra undervisningen och inlärningen så effektiv som möjligt berättar 

Malmer (2002) om sex olika inlärningsnivåer i matematik. 

 

Nivå 1: Den första nivån kallar hon för ”tänka – tala”. På denna första nivå gör 

läraren en kartläggning över elevernas förkunskaper där varje elev får berätta det de 

kan och vet inom det aktuella området. Läraren ska sedan utgå ifrån elevernas 

erfarenheter och utforma lärsituationer därefter där eleverna ges möjlighet att 

upptäcka, undersöka och uppleva matematiken. Här måste man väcka elevernas 

nyfikenhet och lust till ämnet och det aktuella arbetsområdet. Malmer (2002) menar 

att man måste hjälpa eleverna att utveckla och forma ett matematiskt ordförråd då 

eleverna faktiskt kan och vet mycket mer än de kan uttrycka i ord.  

 

Nivå 2: Den andra nivån kallar hon för ”göra – prova”. Här måste eleverna få känna 

och ”göra” matematik med praktiskt material så som klossar, talblock, räknestavar 

eller liknande. Det är dock viktigt att man skapar meningsfulla uppgifter att lösa med 

hjälp av materialet. Genom att laborera med olika material främjas elevernas logiska 

tänkande genom att de på detta sätt skapar egna inre bilder som så småningom 

hjälper eleverna att finna olika lösningsmetoder. Hon menar att detta är ett moment 

inom matematiken som är mycket underskattat på grund av bristande kunskap. 

Lärarna vet inte hur de ska använda materialet och det blir då bara ”plock” och på så 

vis uppfattas det som meningslöst eller svårt.  

 

Nivå 3: Den tredje nivån kallas ”synliggöra”. Eleverna får här presentera sina tankar 

och resultat i bilder, det kan vara diagram, kartor, mönster eller bilder. På den här 
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nivån är det dags att få eleverna att börja ta ett större ansvar för sitt eget lärande. 

Eleverna måste förstå att det är för deras egen skull de ska lära sig saker och att 

inställningen och motivationen är mycket viktig för att de ska lära sig något. Vidare 

menar Malmer (2002) följande; ”Vi skall på allt (!) sätt hjälpa, stödja och stimulera, 

men vi kan aldrig ta över inlärningen.” (sid. 37) 

 

Nivå 4: Den fjärde nivån är förstå – formulera. På den fjärde nivån övergår man till 

det matematiskt skrivna symbolspråket. Har eleverna inte upplevt de tidigare 

nivåerna är det mycket svårt för dem att bemästra det nya och för dem okända 

symbolspråket. Många lärare börjar undervisningen på den här nivån, vilket gör att 

många elever får svårt att hänga med och därmed tappar lust till matematik. Malmer 

(2002) menar att många elever är skickliga på att memorera och lära sig mönster, 

därigenom kan de hänga med utan att de egentligen inte förstår. När det kommer till 

mer avancerad matematik räcker det dock inte med att memorera utan då måste man 

även förstå och då rasar det för många elever. 

 

Nivå 5: ”Tillämpning”. På denna nivå får eleverna använda symbolspråket genom 

problemlösning. Här sätter man in det nyinlärda språket i praktiska sammanhang. 

Det man bör tänka på som lärare är att börja på en låg svårighetsnivå för att sedan 

stegvis öka den varefter eleverna utvecklar sina färdigheter.  

 

Nivå 6: ”Kommunikation”. Här integreras matematiken med övriga ämnen, t.ex. 

genom temaarbeten. Det är viktigt att man synliggör matematiken i vardagen och att 

eleverna ser i praktiken hur de kan använda sig av matematiken de lär sig i skolan. 

Malmer (2002) betonar ”… hur matematiken ger möjligheter att öva upp och utveckla 

förmågan att kritiskt granska, reflektera, argumentera och diskutera.” (sid. 43) 

Unenge, Sandahl och Wyndham (1994) menar att matematiken i skolan ska vara 

kontextbunden för att eleverna lättare ska förstå och ta till sig de matematiska 

kunskaperna. Skolverket (1997) pekar på, precis som Malmer (2002) nämner i sina 

sex olika inlärningsnivåer, att man ska gå från det konkreta till det abstrakta och att 

man ska lära sig använda olika strategier och att det ena inte utesluter det andra. 

Skolverket (1997) menar att elevers språk i vilket uttryck det än ter sig, bilder, tal, 

ljud etc., kan utvecklas till ett bra matematiskt språk och att man som elev ska 

upptäcka matematiken och själv experimentera med den för att finna olika samband 
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och lösningsstrategier. Engström (1998) menar även han att det är viktigt att eleverna 

får experimentera fram sina matematiska färdigheter och att de sedan får reflektera 

kring sina upptäckter och kommunicera med kamrater och lärare kring sina 

upptäckter. Det är, menar Gran (1998), något av kärnan i matematiken. Skolverket 

(1997) menar att allt har ett samband och förklarar det med hjälp av följande bild.  De 

olika momenten inom matematiken hänger samman och alla bör tas i beaktande.   

 

 

 

Bergius och Emanuelsson skriver i Nämnaren Tema, Matematik från början (2000) 

att det är viktigt att eleverna får uttrycka sina idéer och lösa problem på olika sätt och 

att de får arbeta med olika representationer och se samband mellan dessa. Precis som 

Malmer (2002) menar Gran (1998) att elever behöver ett motiv för sitt lärande. Han 

menar att det är svårt för eleverna att finna intresse i en alltför formellt utformad 

matteundervisning. Vidare menar han att elever ska finna en väg till lärande där de 

själva är aktiva, inte bara för att förstå matematiken utan för att lära sig att lära. Där 

har läraren en viktig roll att skapa och utforma lärandesituationer där lärandet och 

inte ämnet matematik är i centrum.  

2.3 Läroplan, kursplan 

De ovanstående utdragen från tidigare forskning får stöd i vår svenska kursplan för 

matematik som skolverket tagit fram, samt i läroplanen Lpo 94. I kursplanen för 

matematik står följande: 
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”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 

kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på 

olika problem.” 

                                                            (www.skolverket.se) 

Strävansmålen i kursplanen säger: 

”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: 

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska 

resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och 

skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande”. 

                                                            (www.skolverket.se) 

 

Lpo 94 förespråkar alla elevers rätt till en likvärdig utbildning och att man ska 

aktivera så många olika sinnen som möjligt för att främja alla elevers olika 

inlärningsstilar. Det står även skrivet att man tillsammans med eleverna ska forma 

lektionerna och som pedagog ska man vara handledare och mentor snarare än en 

utpräglad auktoritet.  

 

Både kursplanen för matematik och Lpo 94 förespråkar en kommunikativ 

undervisning där man för en dialog med eleverna och kan variera arbetssätt för att 

alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

 

I läroplanens mål att uppnå i grundskolan finns en punkt som lyder: 

 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

– behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa 

det i vardagslivet.” 

 (Lärarens handbok, 2004, s.15) 

 

I litteraturdelen har vi visat på att det finns olika åsikter om attityder och 

undervisningsmetoders påverkan på elevernas inställning. De flesta visar på att 

lärarens attityd har en stor del i påverkan på eleverna. Här följer en beskrivning av de 

metoder vi använt oss av för att genomföra vår undersökning. 
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3. Metodologi 

3.1 Kontexten 

I vår forskningsstudie för att ta reda på vilken inställning elever och lärare har till 

matematik och vad som händer under matematiklektionerna har vi valt att använda 

oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi har varit i fyra olika klasser 

fördelade på två skolor, i två olika kommuner. Vad gäller elevunderlaget så ser det 

ganska lika ut på de båda skolorna, dvs. lika stort antal elever i varje klass, jämn 

könsfördelning och båda skolorna är mångkulturella.  Det är två skolor med en 

relativt hög invandrartäthet där det på skola A råder en invandrartäthet på ca 50 % 

och på skola B är invandrartätheten ca 75 %. På de båda skolorna är det många av 

eleverna som har svårigheter med det svenska språket och långt ifrån alla som 

behöver har möjlighet till att få undervisning i svenska som andraspråk. Dessa båda 

skolor är medvetet valda av oss då vi har spenderat mycket tid där under våra 

praktikperioder på högskolan och vi har trivts där väldigt bra. Att välja två skolor 

med hög invandrartäthet och helt olika arbetssätt och syn på 

matematikundervisningen var av intresse då vi ville undersöka intresset för 

matematik bland elever och lärare och se om det kunde ha något samband med hur 

undervisningen bedrivs. 

 

På de båda skolorna är det ganska små lokaler och det finns inte mycket utrymme till 

övers för annat än den traditionella undervisningen. På skola A har de trots ont om 

utrymme, hyllor på väggarna med en stor kvantitet av olika materiel som hör 

matematikundervisningen till. Det är exempelvis spel, kort, klockor, tärningar och 

olika plockmateriel som eleverna har tillgång till under lektionerna. På skola B finns 

det endast en enda klocka som eleverna har att tillgå som laborationsmaterial och 

den står skymd bakom ett skåp.    

 

3.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

För att få reda på hur lärarna tänker kring ämnet matematik och hur de bedriver 

undervisningen i ämnet valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. 

Kvalitativ forskning beskriver Denscombe (2000) som att man vill ha en mer 

djupgående förståelse för någonting där man sedan med ord kan beskriva resultatet. 
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Vidare menar han att den kvalitativa forskningen har en tendens till lite mindre 

studier. Inom kvalitativ forskning är det svårare att generalisera eftersom det bara är 

ett fåtal respondenter inblandade och vår avsikt med en kvalitativ forskningsstrategi 

är en djupgående analys av lärarnas inställning till matematik med intervju som 

metod. Nedan följer en beskrivning av intervjuernas tillvägagångssätt.     

3.2.1 Intervjuer 

Vi har genomfört fyra intervjuer med fyra olika lärare på de två skolorna som vi har 

varit på för genomförandet av vår studie. Stukát (2005) skriver om hur viktigt det är 

att intervjuer sker i en så naturlig miljö som möjligt för alla inblandade parter och 

med det i åtanke så genomfördes intervjuerna i varje lärares respektive klassrum. Vi 

valde en semistrukturerad, personlig intervjuform vilket Denscombe (2000) 

beskriver som att man som intervjuare har färdiga frågor som man vill ha svar på 

men att man har öppna svarsalternativ. Han menar att respondenten får utrymme att 

tala fritt utifrån den ställda frågan och ges på så vis utrymme att vidareutveckla sina 

tankar. Vidare menar han att intervjun blir lättare att kontrollera om man genomför 

en personlig intervju, d.v.s. med endast en respondent i taget. Det blir även lättare att 

förstå och sätta sig in i hur respondenten tänker eftersom man endast har en persons 

tankar och idéer att sätta sig in i. Denna strategi var att föredra vid genomförandet av 

intervjuerna då vi ville få en mer djupgående förståelse för hur lärarna tänker kring 

ämnet matematik och verkligen fånga deras tankar utifrån våra öppna färdiga frågor 

som har utgångspunkt i vårt syfte. För oss handlade inte intervjuerna om att samla in 

ett kvantifierbart resultat utan om att få en kvalitativ djupgående förståelse för 

lärarnas tankegångar. Vi skulle ha kunnat ha frågor med givna svarsalternativ men 

precis som Stukát (2005) skriver så är det lätt att man missar viktig information 

genom att vara låst till de frågor och svarsalternativ man har.          

 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi även bandspelare för att spela in 

intervjuerna. En stor fördel med detta är att man kan lyssna på intervjun flera gånger 

och det kan ge upphov till nya intressanta data som inte annars skulle komma fram. 

Man ges även möjlighet att under genomförandet av intervjun vara mer observant på 

kroppsspråket och minspelet hos respondenten samt övriga eventuella händelser 

vilket kan vara av betydelse för analysen och sammanställningen av resultatet. 

(Bjørndal, 2005)  
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När man ska använda bandspelare är förberedelserna viktiga, menar både Stukát 

(2005) och Bjørndal (2005). Det är viktigt att man har gått igenom så att batterierna 

är ok och att man har med sig extra batterier, att man har kontrollerat så att micken 

fungerar och kontrollerat bandet. Detta är något som vi mycket noggrant kollat upp 

innan genomförandet av intervjuerna. Ytterligare an av anledningarna till att vi 

endast intervjuade en person i taget var att vid ljudinspelning med fler aktörer så 

menar Bjørndal (2005) att ljudkvalitén löper stor risk att försämras avsevärt. En 

nackdel som han tar upp är att det är svårt att placera micken på ett bra sätt. 

Beroende på var man placerar micken så tas olika ljud upp och man kan missa viktiga 

ljud eller uttalanden. Vissa data lyfts fram och andra finns endast i bakgrunden eller 

går förlorad helt. Ytterligare en nackdel med bandspelare som Bjørndal (2005) tar 

upp är att endast ett sinne stimuleras, hörseln, och andra viktiga stimuli uteblir. Vi 

tycker att fördelarna uppväger nackdelarna och det är en stor tillgång att kunna 

lyssna på intervjun fler gånger. Vi var ordentligt förberedda och var medvetna om vad 

man ska tänka på och minskade risken för att något skulle gå snett genom 

medvetenheten om fallgroparna.      

 

Vid sammanställningen av intervjuerna transkriberade vi varje intervju och utgick 

ifrån dessa för att sedan skriva ihop ett sammanfattande resultat.  Bjørndal (2005) 

skriver om olika sätt att transkribera, vad man ska ta med och vad man kan 

utelämna. Vi valde att utelämna pauser, överlappningar, högt ”tänkande” ljud som 

”hmm” och ”ehh”, detta för att få en sammanhängande text som är lättare att läsa. Vi 

har därmed endast tagit med det som respondenten har uttalat i form av hela auditivt 

uppfattade ord.  

 

3.3 Kvantitativ forskningsstrategi 

Vi har utöver den kvalitativa strategin även använt oss av en kvantitativ 

forskningsstrategi. Vi ville få en överblick över hur elever ser på ämnet matematik, 

vilken inställning de har till ämnet och vad som sker under matematiklektionerna. 

Denscombe (2000) beskriver den kvantitativa metoden som att man vill få fram ett 

kvantifierbart resultat som man sedan kan generalisera och redovisa i siffror till 

exempel med hjälp av diagram. Med den kvantitativa forskningen menar Denscombe 
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(2000) att man når ut till en större grupp respondenter och därför valde vi att även 

använda en kvantitativ vinkel av vår studie genom att genomföra enkäter med 

eleverna, vilket beskrivs i avsnittet nedan.     

3.3.1 Enkäter 

Utöver intervjuer med lärare så har vi även genomfört enkäter med de intervjuade 

lärarnas elever. Det är sammanlagt 90 elever som har svarat på enkäterna, 45 elever 

från vardera skola fördelade i år 3 och år 4. Det var två elever från den ena skolan 

som inte genomförde enkäten. Vi ville få en allmän uppfattning om hur elever 

upplever matematikämnet i skolan och ville då ha ett kvantifierbart resultat där vi 

kan jämföra en mängd elevers uppfattningar och jämföra det med lärarnas. 

Enkäterna genomfördes i början av elevernas matematiklektion och var och en fick de 

bestämma om de ville delta eller inte. Eftersom vi ville nå en mängd elever ansåg vi 

precis som Stukát (2005) att enkäter var att föredra. Vi ville ta reda på elevers 

uppfattning kring matematik och valde enkät som metod eftersom vi ville nå en 

större mängd respondenter. Då menar Stukát (2005) att enkäter är en av de bästa 

metoderna. Vidare menar han att frågornas utformning är viktig eftersom man 

kommunicerar verbalt och nu väljer en skriftlig kommunikationsväg. Detta upptäckte 

vi var svårare än vi tidigare trott och att frågeformuleringen är något som kan 

påverka resultatet. Exempelvis upptäckte vi att ett av svarsalternativen i fråga tre kan 

ha missuppfattats av eleverna. ”Leka lekar” kan eleverna ha tolkat som lekar liknande 

”sätta svansen på grisen” och därmed inte kryssat för detta alternativ, eller valt detta 

alternativ just därför då vi inte var helt tydliga med att det var matematiska lekar vi 

menade.  

 

Enligt Denscombe (2000) ska varje frågeformulär innehålla ett försättsblad med 

bakgrundsinformation. Då vi bedömde att eleverna är relativt unga och många av 

eleverna har svårt med det svenska språket valde vi att inte ha ett försättsblad med 

denna information utan vi gick igenom detta verbalt med eleverna innan de fick 

enkäten och eleverna fick då även chansen att ställa frågor om det var något de 

undrade över. Innan eleverna fick börja kryssa i frågeformuläret gick vi även igenom 

enkäten och hur de skulle svara. Vi gick igenom varje fråga så att eleverna visste hur 

de skulle kryssa. Denscombe (2000) tar upp hur viktigt det är att vara noggrann med 

att ge respondenten instruktioner om hur man ska handskas med formuläret. Det är 
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annars lätt att misstag sker och hela frågeformuläret förlorar sin mening. Detta är 

något vi var mycket noggranna och tydliga med innan enkäten genomfördes. Innan 

man genomför enkäten skriver Stukát (2005) att det är lämpligt att först testa 

enkäten och se om den är genomförbar. Vi lät vår handledare titta igenom enkäten 

och vi testade även enkäten på några elever innan vi gav ut den till vår 

undersökningsgrupp och vi bedömde den som genomförbar.    

 

Utformningen av enkäterna bygger på en hög grad av struktur med tydliga frågor 

med givna svarsalternativ. Fördelen med denna utformning av en enkät är att man 

enkelt kan jämföra svaren med varandra och få ett kvantifierbart resultat. Vilket även 

Denscombe (2000) och Stukát (2005) tar upp och det var detta vi ville komma åt 

genom en enkätundersökning.  

 

Vid sammanställandet av enkäterna gick vi igenom fråga för fråga vad eleverna hade 

svarat för att sedan sammanställa resultatet i olika diagram, vilket redovisas längre 

fram. Vid sammanställningen av enkäterna la vi märke till att det inte var någon stor 

skillnad i hur eleverna på samma skola hade svarat så vi har därför valt att redovisa 

resultatet från två skolor och inte fyra klasser. 

  

3.4 Forskningsetiska principer 

När man genomför en forskningsstudie så bör man ha tagit hänsyn till de etiska 

forskningsprinciperna. Nedan följer en kort redogörelse över de fyra olika 

principerna och på vilket sätt som vi har tagit dessa i beaktande.  

3.4.1 Informationskravet 

Stukát (2005) skriver att informationskravet handlar om att de tänkta 

respondenterna ska få bakgrundsinformation om studien där syftet tydligt ska 

framgå. Man ska ge respondenterna en överblick över studien samt upplysa dem om 

att deras medverkan i studien är helt frivillig samt beskriva hur resultatet kommer att 

presenteras i studien. Innan vi delade ut enkäterna till eleverna informerade vi dem 

om dessa informationsuppgifter och var extra tydliga med att deltagandet var 

frivilligt, samma information fick även lärarna innan intervjuerna genomfördes. 
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3.4.2 Samtyckeskravet 

Vidare skriver Stukát (2005) om samtyckeskravet. Samtyckeskravet är snarlikt 

informationskravet och här upplyser man respondenterna om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta deras medverkan. Det som skiljer de 

båda kraven åt är att i samtyckeskravet kan man även behöva inhämta 

föräldrars/vårdnadshavare samtycke om respondenterna är under femton år och 

man behandlar etiskt känsliga frågor. Vi informerade eleverna om det frivilliga 

deltagandet och någon vecka innan genomförandet av studien så skickade vi med 

eleverna ett brev hem till deras föräldrar där vi beskrev vilka vi är och syftet med 

studien. Vidare kunde de sedan ta kontakt med någon av oss eller deras klasslärare 

om de hade några frågor eller invändningar mot att deras barn skulle medverka i 

enkätundersökningen. De intervjuade lärarna fick också del av informationen och att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst även för dem.   

3.4.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter är konfidentiella, anonyma. Stukát 

(2005) menar att all information som rör enskilda personer ska behandlas på ett 

sådant sätt att det inte går att spåra till den personen det berör. Detta är något som 

alla deltagare ska vara medvetna om och vi informerade både lärare och elever 

muntligt om denna etiska princip och försökte vara så tydliga som möjligt med att 

förklara vad begreppet anonym innebär.    

3.4.4 Nyttjandekravet 

Den information som samlas in vid olika studier får endast användas i samband med 

studien. Som forskare får man inte missbruka informationen man samlar in. (Stukát, 

2005) Vi presenterade för elever och lärare hur vi hade tänkt redovisa vårt resultat 

och på vilket sätt vi hade tänkt använda oss av den information som vi skulle få 

genom de intervjuer och enkäter vi skulle genomföra. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Denscombe (2000) definierar validitet så som att de datainsamlingsmetoder man 

som forskare väljer att använda samt att det resultat, data, man samlat in speglar 

verkligheten och är tillförlitliga, sanna. Metodvalet ska även så småningom resultera i 
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att man har fått svar på sina frågeställningar. Precis som Denscombe (2000) menar 

även Stensmo (2002) att validitet handlar om metodernas och resultatets giltighet 

och likhet med realiteten. Vidare menar Stensmo (2002) att man kan mäta 

giltigheten på den forskning man har gjort genom validiteten.      

 

Reliabiliteten menar Denscombe (2000) är beroende av att man ska kunna 

genomföra undersökningen fler gånger och få samma resultat varje gång. För att 

reliabiliteten ska öka och få en så hög sådan som möjligt fordras att resultatet bli 

detsamma oberoende på antalet undersökningstillfällen. Denscombe (2000) menar 

även att man inte kan åstadkomma absolut reliabilitet vid kvalitativ forskning.     

 

Då vi delvis valt att göra en kvalitativ studie, genom att intervjua lärarna på de båda 

skolorna, kan man inte förvänta sig att lärare på en annan skola vid ett annat tillfälle 

ska svara samma sak och att resultatet blir detsamma. Vi kan heller inte generalisera 

resultaten då det har varit en mindre vidsträckt studie. Man kan heller inte räkna 

med att resultatet av enkäten blir detsamma även om vi utför den i samma klasser 

igen. Barn utvecklas och ändrar uppfattningar och lärarna kan ändra uppfattning och 

inställning till ämnet desto mer de lär sig om det och detta speglar lektionsinnehållet. 



 

4. Resultat 

När vi sammanställde resultaten från våra enkäter och lärarintervjuerna upptäckte vi 

att skillnaderna mellan klasserna på respektive skola inte var så stora, däremot var 

skillnaderna mellan de två skolorna mycket större

kommuner har vi valt att kalla skola A och skola B. Båda skolorna är invandrartäta 

och enligt svaren på enkäterna och intervjuerna har de valt att arbeta med de 

problem det medför på helt olika sätt. Vi börjar med att redovisa

enkäten för att sedan presentera resultaten från lärarintervjuerna vi gjort. 

 

4.1 Enkätresultat 

Vi ställde fem olika frågor till eleverna i vår enkät och på tre av frågorna kunde de ge 

flera alternativ som svar. I diagrammen visar y

svarsalternativ. 

1. Vad tycker du om matematik?

 

Svaret på första frågan i enkäten visar tydligt elevernas olika inställning till 

matematik på de två skolorna. 
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När vi sammanställde resultaten från våra enkäter och lärarintervjuerna upptäckte vi 

att skillnaderna mellan klasserna på respektive skola inte var så stora, däremot var 

skillnaderna mellan de två skolorna mycket större. De två skolorna i två olika 

kommuner har vi valt att kalla skola A och skola B. Båda skolorna är invandrartäta 

och enligt svaren på enkäterna och intervjuerna har de valt att arbeta med de 

problem det medför på helt olika sätt. Vi börjar med att redovisa resultatet av 

enkäten för att sedan presentera resultaten från lärarintervjuerna vi gjort. 

Vi ställde fem olika frågor till eleverna i vår enkät och på tre av frågorna kunde de ge 

flera alternativ som svar. I diagrammen visar y-axeln antalet elever för respektive 

Vad tycker du om matematik? 

Svaret på första frågan i enkäten visar tydligt elevernas olika inställning till 

matematik på de två skolorna.  

Roligt Sådär Tråkigt Urtrist

När vi sammanställde resultaten från våra enkäter och lärarintervjuerna upptäckte vi 

att skillnaderna mellan klasserna på respektive skola inte var så stora, däremot var 

. De två skolorna i två olika 

kommuner har vi valt att kalla skola A och skola B. Båda skolorna är invandrartäta 

och enligt svaren på enkäterna och intervjuerna har de valt att arbeta med de 

resultatet av 

enkäten för att sedan presentera resultaten från lärarintervjuerna vi gjort.  

Vi ställde fem olika frågor till eleverna i vår enkät och på tre av frågorna kunde de ge 

ntalet elever för respektive 

    

Svaret på första frågan i enkäten visar tydligt elevernas olika inställning till 

Urtrist

A

B
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2. Vad gör ni på matematiklektionerna? 

 Varje 

lektion 

 

  A         B 

Minst en 

gång/v 

 

  A           B           

En gång/ 

månad 

 

  A            B     

Ibland 

 

 

  A            B 

Aldrig 

 

 

  A           B 

Räknar i 

matteboken 

- 45 45 - - - - - - - 

Spelar spel - - - - 30 - 15 - - 45 

Leker lekar - - - - - - 45 - - 45 

Har matte 

ute 

- - - - - - 45 - - 45 

Diskuterar/ 

Pratar 

matte 

- - 20 - 15 - 10 8 - 37 

Gemensam 

genomgång 

35 - 8 - 2 - - 15 - 30 

 

 

När vi sammanställde svaren från fråga två började vi automatiskt att dra vissa 

paralleller med svaren i fråga ett. Det vi kunde utläsa från svaren på de bägge 

frågorna var att den skolan som satsade på varierande undervisning hade fler elever 

som var positivt inställda till matematik. 

  



 

3. Vad vill du göra på matematiklektionerna? (eleverna kunde 

flera alternativ) 

Av svaren på fråga tre kunde man se att svaren var relativt jämnt fördelade mellan de 

två skolorna.  Den skolan som använder matteboken mycket i undervisningen 

redovisar betydligt lägre resultat i viljan

övrigt kan man se att den skolans elever också visar mindre vilja till att leka lekar på 

mattelektionerna. Vår fundering kring det svaret var att de kanske inte förstod frågan 

riktigt, vad det var för typ av 

använder sig av praktisk matte mer var mer entydigt för alla praktiska moment inom 

matematikundervisningen. 
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Vad vill du göra på matematiklektionerna? (eleverna kunde 

Av svaren på fråga tre kunde man se att svaren var relativt jämnt fördelade mellan de 

två skolorna.  Den skolan som använder matteboken mycket i undervisningen 

redovisar betydligt lägre resultat i viljan till att räkna i matteboken på lektionerna.  I 

övrigt kan man se att den skolans elever också visar mindre vilja till att leka lekar på 

mattelektionerna. Vår fundering kring det svaret var att de kanske inte förstod frågan 

riktigt, vad det var för typ av lekar vi menade. Svaret från den andra skolan där man 

använder sig av praktisk matte mer var mer entydigt för alla praktiska moment inom 

 

 

Vad vill du göra på matematiklektionerna? (eleverna kunde välja 

 

Av svaren på fråga tre kunde man se att svaren var relativt jämnt fördelade mellan de 

två skolorna.  Den skolan som använder matteboken mycket i undervisningen 

till att räkna i matteboken på lektionerna.  I 

övrigt kan man se att den skolans elever också visar mindre vilja till att leka lekar på 

mattelektionerna. Vår fundering kring det svaret var att de kanske inte förstod frågan 

lekar vi menade. Svaret från den andra skolan där man 

använder sig av praktisk matte mer var mer entydigt för alla praktiska moment inom 

A

B



 

4. När ni pratar matte, hur går det till? (eleverna kunde välja flera 

alternativ) 

För att tydligare kunna se hur lektionerna går till valde vi att ställa fråga fyra, hur och 

om vad man pratar på matematiklektionerna. Framför allt visades ytterligare en 

tydlig skillnad mellan de två skolorna, på skola B svarade alla eleve

prata på mattelektionerna. De har heller inga genomgångar, 

problemlösningsuppgifter i grupp eller laborationer.

deras svar i fråga två.  
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När ni pratar matte, hur går det till? (eleverna kunde välja flera 

För att tydligare kunna se hur lektionerna går till valde vi att ställa fråga fyra, hur och 

om vad man pratar på matematiklektionerna. Framför allt visades ytterligare en 

tydlig skillnad mellan de två skolorna, på skola B svarade alla elever att man inte får 

prata på mattelektionerna. De har heller inga genomgångar, 

problemlösningsuppgifter i grupp eller laborationer. Detta överrensstämmer väl

När ni pratar matte, hur går det till? (eleverna kunde välja flera 

 

För att tydligare kunna se hur lektionerna går till valde vi att ställa fråga fyra, hur och 

om vad man pratar på matematiklektionerna. Framför allt visades ytterligare en 

r att man inte får 

Detta överrensstämmer väl med 

A

B



 

5. Vad händer på en matematiklektion? (eleverna kunde välj

alternativ) 

Om man tittar på skola B där man inte får prata på lektionerna så upplever många att 

det är stökigt och pratigt. Nästan alla tycker att det är svårt att koncentrera sig och 

man får vänta länge på hjälp. I sk

trots att det enligt den tidigare frågan verkar vara tillåtet att prata. Det är inte ens 

hälften av eleverna på skola A som tycker att det är svårt att koncentrera sig (18 av 

45), det är heller inte många

skola A tycker att de får hjälp när de behöver det.
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Vad händer på en matematiklektion? (eleverna kunde välj

Om man tittar på skola B där man inte får prata på lektionerna så upplever många att 

det är stökigt och pratigt. Nästan alla tycker att det är svårt att koncentrera sig och 

man får vänta länge på hjälp. I skola A tycker över hälften att det är tyst och lugnt 

trots att det enligt den tidigare frågan verkar vara tillåtet att prata. Det är inte ens 

hälften av eleverna på skola A som tycker att det är svårt att koncentrera sig (18 av 

45), det är heller inte många som tycker att det är lätt. Övervägande antalet elever på 

skola A tycker att de får hjälp när de behöver det. 
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4.2 Intervjuresultat 

• Vilket är ditt förhållningssätt till matematik? 

På skola A svarade lärarna att de tycker att matematik är ett väldigt viktigt ämne som 

måste göras lustfyllt och intressant för eleverna. En av lärarna, den i år 3 på skola A, 

svarade så här: 

 

”Förhållningssätt? Jo, jag tycker nog att matematik är det viktigaste ämnet i 

skolan. Ja, efter att man har lärt sig att läsa och skriva förstås! 

Matematiklektionerna ska vara lustfyllda för eleverna, de måste tycka att det 

är roligt och intressant för att de ska lära sig något.” 

 

På skola B däremot hade lärarna en mer negativ inställning till ämnet matematik. En 

av lärarna från skola B, läraren i år 3, svarade så här: 

 

”Ett svårt ämne som inte är alltför roligt men att man får göra det bästa av 

det.” 

 

• Hur lägger du upp matematiklektionerna och vad gör ni under 

lektionerna? 

Lärarna på skola A har ett liknande arbetssätt med varandra där de tycker att en 

varierad undervisning är viktig för att främja det lustfyllda lärandet. De varierar 

undervisningen och lektionerna har många praktiska inslag. De har även 

gemensamma genomgångar av nya kapitel, laborationer, räknar i matteboken och 

problemlösning. På skola B har de båda lärarna olika syn på upplägget och 

genomförandet av matematiklektionerna. Läraren i år 3 anser sig ha mycket 

praktiska inslag i undervisningen, har gemensamma genomgångar med eleverna och 

en noggrann planering som hon försöker följa. Sedan får eleverna välja vad de vill 

göra, läraren säger så här:  

 

”Jag brukar göra så att eleverna själva får välja om de vill hänga med 

på genomgången eller om de vill sitta med matteboken eller om de 

hellre vill göra något annat, så länge de inte stör mig när jag pratar. 
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Efter genomgången är det samma alternativ som gäller, antingen gör 

de, de praktiska övningarna, (till exempel mäter, om det är 

längdenheter vi håller på med), sitter med matteboken eller gör något 

helt annat så länge de är tysta och inte stör och gör någonting.” 

 

Läraren i år 4 på skola B menar att det inte finns så mycket att lägga upp inför 

lektionerna då eleverna är självgående i de böcker de använder. Vidare menar denne 

att eleverna befinner sig på så olika avsnitt i böckerna så det blir svårt att göra något 

annat eller att göra något gemensamt. 

 

• Vad tror du att dina elever tycker om matematik? 

De fyra intervjuade lärarna var samstämmiga om elevernas tycke för matematik. De 

fyra lärarna svarade som följer; 

 

Lärare skola A år 3:  

 

”Några tycker att det är jätteroligt, några tycker förstås att det är 

tråkigt men de flesta tycker nog att det är helt okej. Vi har pratat 

mycket om hur viktigt det är med matematik och genom de praktiska 

inslagen på mattelektionerna tror jag att de förstår hur viktigt det 

faktiskt är.” 

 

Lärare skola A år 4:  

 

”Jag har jobbat hårt med deras attityd kring matematik. Många tyckte 

att det var tråkigt med matte när de började 4:an i augusti. Vi tog en 

diskussion om det och jag tror att de flesta tyckte så för att det var tufft 

och de nu var lite stora när de börjat mellanstadiet. Eftersom det var 

anledningen till missnöjet så var det inte särskilt svårt att få dem att 

gilla matten!” 
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Lärare skola B år 3:  

 

”Jag tror att eleverna tycker det är ganska roligt med matte. Jag 

arbetar varierat och upplever att eleverna hänger med på det vi gör och 

tycker det är ganska roligt. Alla mina elever förutom en förra året 

klarade de nationella proven i matematik.”   

 

Lärare skola B år 4:  

 

”Oj, vilken svår fråga. Jag har 2-3 elever som jag vet tycker det är jätteroligt 

med matte och några som tycker raka motsatsen. De som tycker det är roligt 

ligger långt framme och är redan i matteboken för nästa årskurs och de är 

verkligen jätteduktiga. De övriga eleverna tycker nog över lag att det är ok 

med matte. Ingen jättefavorit kanske men heller inte det värsta som finns.”   

 

• Vad har du för tankar kring ämnet matematik? 

Lärarnas tankar varierar mellan de båda skolorna men inte inom skolan. Lärarna 

från skola A ser matematik som ett viktigt ämne som måste göras lustfyllt för 

eleverna med ett varierat arbetssätt medan lärarna från skola B ser matematik som 

ett nödvändigt ont. De olika lärarna svarade så här:  

 

Lärare skola A år 3: 

 

”Jag tror att man som lärare måste göra ämnet intressant för eleverna. 

Många elever idag tycker att det är tråkigt med matematik, kanske bara för 

att man ska tycka så.” 

Lärare skola A år 4: 

 

”Man måste variera sig i undervisningen. Vissa delar kan vara svåra för 

eleverna att förstå så att det är viktigt att gå igenom nya kapitel flera gånger 

och göra uppgifter på olika sätt. Jag tror att den praktiska delen av matten 

är viktig för att eleverna ska förstå hur allt hänger ihop och vad det de lär sig 

i matteboken kan vara bra för.” 
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Lärare skola B år 3: 

 

”Jag tycker att det är ett svårt ämne och inte jätteroligt men försöker att 

göra det bästa av det. Jag anser mig som en ganska god lärare med ett 

varierat arbetssätt och jag tycker det är viktigt att man har ett praktiskt 

arbetssätt. Sedan är det viktigt att eleverna själva får välja vad de vill vara 

med och göra, känner de inte för att vara med på en genomgång får de välja 

att göra något annat.” 

Lärare skola B år 4: 

 

”Det är ett ämne som vilket annat som helst. Jag är ingen 

mattespecialist men det ska ju göras. Själv tycker jag inte att det är 

särskilt roligt med matte, naturen och dess djur och följa detta genom 

alla årstider däremot är fantastiskt.”   

 

Resultaten av lärarintervjuerna överrensstämmer väl med de svar vi fått av eleverna. 

Man ser även att de lärare som har en varierande undervisning, skola A, tycker att det 

är mycket viktigt med matematikundervisningen och att eleverna tycker att det är 

roligt. Däremot anger svaren från lärarna på skola B att de ser 

matematikundervisning som något nödvändigt ont som de själva har lite svårt för. 
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5. Slutsats 

5.1 Hur påverkar lärarnas attityd och undervisningsmetod 

elevernas intresse för ämnet matematik? 

 

När vi sammanställde resultaten från enkäterna och intervjuerna såg vi ett tydligt 

samband. De lärare som svarade att de tycker att matematikundervisningen är viktig 

och att man bör variera den för att göra den mer intressant och fånga elevernas 

intresse, hade också elever som tyckte att matematik var roligt (se diagram, fråga 1) . 

Dessa elever bekräftade i enkäten, det som lärarna berättat under intervjuerna, att de 

har en varierad undervisning (se tabell, fråga 2). 

 

En av lärarna på skola A svarar: 

 

”Jag försöker att variera undervisningen mycket för att just försöka 

skapa lustfyllda lektioner för eleverna. De ska vara nyfikna inför 

mattelektionerna och undra – ”vad ska vi göra idag på matten?” 

 

Eleverna på skola A vars lärare hade ett stort intresse för matematik svarade även på 

fråga 4 (se tabell) att de får prata mycket matematik i olika sammanhang, de har bl.a. 

genomgångar, problemlösning i mindre grupper, laborationer och pratar även med 

varandra om matematiken de möter. 

 

Resultaten från skola B hade skiftande svar från lärarna och eleverna. En av lärarna 

upplever sig själv som en god mattelärare även om denne upplever matematik som 

svårt. Denne anser sig variera undervisningen, men elevernas svar visar motsatsen, 

(se tabell, fråga 2). Alla elever på skola B svarade att de räknar i matematikboken 

varje lektion och att de aldrig eller mycket sällan gör något annat. Dessa elever tycker 

även att matematik är tråkigt (se diagram, fråga 1). Inställningen till matematik hos 

lärarna på skola B är negativ och ämnet upplevs som ett nödvändigt ont, detta speglar 

även elevernas svar i enkäten.  
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En av lärarna på skola B uttrycker sig så här: 

 

”Jag brukar göra så att eleverna själva får välja om de vill hänga med 

på genomgången eller om de vill sitta med matteboken eller om de 

hellre vill göra något annat, så länge de inte stör mig när jag pratar. 

Efter genomgången är det samma alternativ som gäller, antingen gör 

de, de praktiska övningarna, (till exempel mäter, om det är 

längdenheter vi håller på med), sitter med matteboken eller gör något 

helt annat så länge de är tysta och inte stör och gör någonting.”  

 

McLeod och McLeod (2002) menar att lärarens inställning har stor inverkan på 

eleverna. Även Wilson och Cooney (2002) menar att lärarens inställning är 

avgörande för hur undervisningssituationen ser ut och upplevs av eleverna. Wilson 

och Cooney (2002) hänvisar till en studie gjord av Lloyd 1999 där elevernas intresse 

för matematik ökade kraftigt när lärarna ändrade undervisningssätt och började 

använda praktiskt material. Denna undersökning visade att det inte enbart var p.g.a. 

materialet som elevernas intresse ökade utan också lärarens ändrade inställning och 

undervisningsmetod. Malmer (2002) menar att matematikundervisningen är en 

progression som är indelad i sex olika inlärningsnivåer. Dessa nivåer har alla en stor 

betydelse där man går från det konkreta och elevernas erfarenheter till det abstrakta 

matematiska språket. De olika nivåerna bör enligt Malmer (2002) samtliga 

behandlas och i den ordning de kommer för att inte eleverna ska förlora intresse och 

lusten till matematik. Skolverket (1997) har även de en liknande modell där de menar 

att de olika undervisningsmetoderna har ett samband och att det ena inte utesluter 

det andra. 

 

Både lärarens inställning till ämnet och lektionsinnehållet speglar elevernas intresse 

för ämnet matematik i allra högsta grad. Både resultatet av undersökningen och den 

tidigare forskningen pekar på samma sak, har man en engagerad lärare med en 

positiv inställning och varierat arbetssätt så tycker även eleverna att matematik är 

roligt. 
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6. Diskussion 

När vi gjorde vår undersökning på våra partnerskolor, två olika skolor i två olika 

kommuner, var vi fullt medvetna om att resultaten vi skulle få fram inte skulle bero 

på just vilken kommun eller skola vi undersökte. Vi är fullt införstådda med att det 

resultat vi fått är helt beroende av vilken lärare och vilka elever vi mött. 

 

Gemensamma genomgångar som vi tagit fram i undersökningen, är inte enligt vår 

mening den traditionella katederundervisningen. Med gemensamma genomgångar 

menas just det, gemensamma. Då går läraren igenom ett nytt moment eller repeterar 

och följer upp tidigare moment tillsammans med eleverna. Då är elevernas frågor och 

delaktighet kärnan i undervisningen. På skola A har de tillfrågade lärarna 

genomgångar med elevinflytande, medan de lärare på skola B som vi talat med inte 

verkar ha insett nyttan av detta. De litar blint på att läroböckerna ska kunna visa i 

sina introduktioner vad det handlar om och hur eleverna ska gå tillväga. Våra åsikter 

kring gemensamma genomgångar är att de är jätteviktiga, om de hålls på ett riktigt 

sätt. Ett riktigt sätt enligt vår mening är då man tar med eleverna i undervisningen 

och för en dialog och inte en monolog. Vi tycker att det är mycket viktigt att eleverna 

lär sig att prata matematik och får reflektera och diskutera sina upplevelser och 

upptäckter både i stor och i liten grupp. 

 

Skotts (2001) tankar utifrån hans studie, där han ifrågasätter vilken påverkan lärares 

attityd har på undervisningen, är att interaktionen ska vara det centrala. Detta ger 

stöd till våra åsikter att gemensamma genomgångar med diskussioner tillsammans 

med eleverna är mycket viktigt. Med Skotts (2001) studie i åtanke bli kanske främst 

en av lärarnas svar under vår intervju mycket märkliga. En av lärarna på skola B 

svarade under intervjun att det inte går att ha gemensamma genomgångar för att 

eleverna befinner sig på så olika avsnitt i böckerna. Denne kan heller inte visa olika 

sätta att lösa problem eller olika algoritmer. Läraren är övertygad om att eleverna 

inte klarar av andra sätt än det denna finner ”bäst” för dem. Detta ställer vi oss 

mycket frågande och oförstående till. Hur kan man som lärare veta vad som är bäst 

för eleverna utan att ha provat sig fram och försökt med olika undervisningssätt? 

Man kan inte, anser vi, döma ut eleverna innan man ens har gett dem chansen. Vi 

finns där för deras skull och ska ge dem olika strategier att lösa problem och 
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tillsammans med eleverna utforma undervisningen efter allas förutsättningar, enligt 

Lpo 94. Vi hävdar att om man dömer ut eleverna utan att ha gett dem chansen är 

man inte lämplig som lärare.  

 

Skott (2001) menar att matematikkunskaperna inte är det viktigaste i undervisningen 

utan att man för en aktiv dialog tillsammans med eleverna, undervisningsmetoderna 

är viktigare än fackkunskaperna. Han trycker extra mycket på interaktion som metod 

för matematikundervisningen. Som en av lärarna på skola B anser, att det inte går att 

ha några gemensamma genomgångar och inte föra någon dialog p.g.a. att de befinner 

sig på olika avsnitt i matematikboken, anser vi är helt förkastligt. Här måste man 

behålla sin pedagogiska professionalism och inte döma ut eleverna utan att ha gett 

dem chansen. Vi anser precis som Skott (2001) att dialogen är viktig och att 

interaktionen är ett måste för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig det som sker i 

och utanför klassrummet. Eleverna måste göras delaktiga i sin utbildning för att 

tillgodogöra sig de kunskaper de behöver samt lära sig ta ansvar och fostras in i vårt 

demokratiska samhälle. 

 

De lärarna av de tillfrågade, som vi anser har en bristfällig undervisning i matematik 

avslöjar genom intervjusvaren att de saknar intresse för ämnet och ser matematik 

som ett nödvändigt ont. Det kan också kopplas samman med elevernas svar på 

enkäten som säger att eleverna till dessa lärare tycker att det är tråkigt eller urtrist 

med matematik. Det är illa när man som lärare inte kan vara mer professionell och 

förbise sin egen negativa inställning till ett ämne och ge eleverna en vettig 

undervisning. Man måste som pedagog göra allt som står i ens makt för att eleverna 

ska få bästa möjliga undervisning och den utbildning de har rätt till. Om man ställer 

Skotts (2001) tankar mot andra forskares, bl.a. från ”Beliefs: A Hidden Variable in 

Mathematics Education?” blir frågan; Är det lärarens attityd som påverkar 

undervisningsmetoden eller kanske bristen på undervisning, eller är undervisningen 

oberoende av attityden? Våra tankar kring denna fråga är att om man har en god 

attityd till ämnet så lägger man ner mer energi på undervisningssituationerna och 

presenterar en för eleverna roligare metod. Det tycker vi att våra resultat från skola A 

styrker. Där vi tror att det brister är i den pedagogiska professionalismen. Även om 

man inte som lärare tycker att matematik är särskilt roligt, eller rent av svårt, måste 



 

33 

man vara professionell och ge eleverna en varierad undervisning som inbjuder till 

interaktion och diskussion.     

 

Malmer (2002) berättar om de olika inlärningsnivåerna och under nivå två beskriver 

hon momentet ”göra – prova”. Där menar hon att det är viktigt att eleverna får 

experimentera med matematiken och själva upptäcka samband. Här menar vi precis 

som Malmer (2002) att det är viktigt att det med plockmaterialet finns relevanta och 

genomtänkta uppgifter. Vi har sett ute på olika skolor att lärare många gånger delar 

ut plockmaterial utan att introducera det och förklara hur det används. Uppgiften 

saknar då mening och eleverna får inte ut något av att sitta med material som saknar 

innebörd. Vi menar att genom att laborera och använda olika materiel på ett 

genomtänkt sätt bjuder man in eleverna till diskussion eftersom de måste samarbeta 

och kommunicera för att lösa olika uppgifter.    

 

6.1 Vidare forskning 

I vår diskussion väcktes många tankar och funderingar kring attityder och 

undervisningsmetoder. Något vi fastnat för och som vi tycker vore intressant att 

forska vidare på är; 

 

• Påverkar lärarens attityd undervisningsmetoderna eller är undervisningen 

oberoende av attityden?  

• Hur påverkar undervisningsmetoderna elevers 

koncentrationssvårigheter/möjligheter? 
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Bilaga 1 

Klass:______________________ 
Skola:______________________ 
 

1. Vad tycker du om matematik? 
 
Jätteroligt 
Roligt 
Sådär 
Tråkigt 
Urtrist 

 
2. Vad gör ni på matematiklektionerna? Hur ofta? 

                                                             
 
 
 
Räkna i matteboken 
Spelar spel 
Leker lekar 
Har matte ute 
Diskuterar/ pratar matte 
Gemensam genomgång 
Annat:______________ 
 

 

3. Vad vill du göra på mattelektionerna? 
 

    Räkna i matteboken 
    Spela spel 
    Leka lekar 
    Ha matte ute 
    Diskutera/prata matte 
    Gemensamma genomgångar 
    Annat:______________ 
 

4. När ni pratar matte, hur går det till? 
 

Jag pratar med min kompis om uppgifterna i boken 
Jag pratar om andra saker än matte 
Läraren har genomgångar på tavlan och alla hjälps åt att lösa uppgifterna 
Vi har problemlösning i smågrupper 
Laborationer 
Vi får inte prata, det ska vara tyst och lugnt 
Annat: _______________ 
 
 
 

 

   

 

 

 

Varje 

lektion 

Minst 

1 gång 

vecka 

1 gång i 

månaden 

Ibland Aldrig  
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5. Vad händer på en matematiklektion? 

 

 Jag får ofta sitta och vänta länge på att få hjälp 

 Jag får hjälp när jag behöver utan att vänta länge 

 Det är pratigt 

 Det är tyst och lugnt 

 Det är stökigt 

 Det är svårt att koncentrera sig 

 Det är lätt att koncentrera sig 

 Annat: 
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  Bilaga 2 

Intervju skola A: Lärare i år 3 

• Vilket är ditt förhållningssätt till matematik? 

Förhållningssätt? Jo, jag tycker nog att matematik är det viktigaste ämnet i 

skolan. Ja, efter att man har lärt sig att läsa och skriva förstås! 

Matematiklektionerna ska vara lustfyllda för eleverna, de måste tycka att det 

är roligt och intressant för att de ska lära sig något. 

 

• Hur lägger du upp matematiklektionerna? 

Jag försöker att variera undervisningen mycket för att just försöka skapa 

lustfyllda lektioner för eleverna. De ska vara nyfikna inför mattelektionerna 

och undra – ”vad ska vi göra idag på matten?” 

 

• Vad gör ni under matematiklektionerna? 

Det är väldigt olika. Jag utgår från matteboken där eleverna jobbar en till tre 

lektioner i veckan. Beroende på vad kapitlet handlar om hittar jag på olika 

praktiska övningar kring det kapitlet i boken. Det kan vara att gå ut och mäta 

längd och bredd på fotbollsplanen eller mäta volym i olika kärl med vatten 

eller makaroner. Ibland tar jag fram problemlösningskort som de får jobba 

med i grupp. Vi har också en spelhörna i klassrummet där eleverna kan spela 

olika mattespel. Vi jobbar också en hel del med mattesagor som eleverna får 

skriva själva. 

 

• Vad tror du att dina elever tycker om matematik? 

Några tycker att det är jätteroligt, några tycker förstås att det är tråkigt men de 

flesta tycker nog att det är helt okej. Vi har pratat mycket om hur viktigt det är 

med matematik och genom de praktiska inslagen på mattelektionerna tror jag 

att de förstår hur viktigt det faktiskt är. 

 

• Vad har du för tankar kring ämnet matematik?  

Jag tror att man som lärare måste göra ämnet intressant för eleverna. Många 

elever idag tycker att det är tråkigt med matematik, kanske bara för att man 

ska tycka så.  
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Intervju skola A: Lärare i år 4 

 

• Vilket är ditt förhållningssätt till matematik? 

Jag tycker det är jättekul med matte och försöker få mina elever att tycka det 

också för att det är ett så viktigt ämne. 

 

• Hur lägger du upp matematiklektionerna? 

Vid varje nytt kapitel i boken har jag en gemensam genomgång med eleverna. 

De får en liten introduktion till vad kapitlet kommer att handla om. Sen 

försöker jag alltid planera in något praktiskt moment till varje kapitel. 

 

• Vad gör ni under matematiklektionerna? 

Tre av veckans fyra lektioner räknar eleverna i matteboken. Den fjärde 

lektionen är ”labblektion” när eleverna gör praktiska övningar till det aktuella 

kapitlet i grupp. De kan spela spel, räkna ut hur mycket tyg och vad det skulle 

kosta om vi skulle byta gardiner i klassrummet eller räkna ut arean på 

klassrummet eller fotbollsplanen. Ibland får de ut problemlösningskort de ska 

hjälpas åt att lösa i grupp på ”labblektionerna”. 

 

• Vad tror du att dina elever tycker om matematik? 

Jag har jobbat hårt med deras attityd kring matematik. Många tyckte att det 

var tråkigt med matte när de började 4:an i augusti. Vi tog en diskussion om 

det och jag tror att de flesta tyckte så för att det var tufft och de nu var lite 

stora när de börjat mellanstadiet. Eftersom det var anledningen till missnöjet 

så var det inte särskilt svårt att få dem att gilla matten! 

 

• Vad har du för tankar kring ämnet matematik?  

Man måste variera sig i undervisningen. Vissa delar kan vara svåra för 

eleverna att förstå så att det är viktigt att gå igenom nya kapitel flera gånger 

och göra uppgifter på olika sätt. Jag tror att den praktiska delen av matten är 

viktig för att eleverna ska förstå hur allt hänger ihop och vad det de lär sig i 

matteboken kan vara bra för. 
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Intervju skola B: Lärare i år 3 

 

• Vilket är ditt förhållningssätt till matematik? 

 Ett svårt ämne som inte är alltför roligt men att man får göra det bästa av det. 

Jag ser mig som en bra mattelärare med varierat arbetssätt. 

 

• Hur lägger du upp matematiklektionerna och vad gör ni under 

lektionerna? 

Jag har en noggrann planering som jag till punkt och pricka försöker följa. Jag 

försöker att lägga in mycket praktiskt med en gemensam genomgång först. Jag 

brukar göra så att eleverna själva får välja om de vill hänga med på 

genomgången eller om de vill sitta med matteboken eller om de hellre vill göra 

något annat, så länge de inte stör mig när jag pratar. Efter genomgången är det 

samma alternativ som gäller, antingen gör de, de praktiska övningarna, (till 

exempel mäter, om det är längdenheter vi håller på med), sitter med 

matteboken eller gör något helt annat så länge de är tysta och inte stör och gör 

någonting.  

 

• Vad tror du att dina elever tycker om matematik? 

Jag tror att eleverna tycker det är ganska roligt med matte. Jag arbetar varierat 

och upplever att eleverna hänger med på det vi gör och tycker det är ganska 

roligt. Alla mina elever förutom en förra året klarade de nationella proven i 

matematik.   

 

• Vad har du för tankar kring ämnet matematik? 

Jag tycker att det är ett svårt ämne och inte jätteroligt men försöker att göra 

det bästa av det. Jag anser mig som en ganska god lärare med ett varierat 

arbetssätt och jag tycker det är viktigt att man har ett praktiskt arbetssätt. 

Sedan är det viktigt att eleverna själva får välja vad de vill vara med och göra, 

känner de inte för att vara med på en genomgång får de välja att göra något 

annat. 
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Intervju skola B: Lärare i år 4 

 

• Hur lägger du upp matematiklektionerna och vad gör ni under 

lektionerna? 

Hmm… det finns inte så mycket att lägga upp egentligen utan eleverna jobbar 

på där de befinner sig i böckerna. Eftersom alla befinner sig på så olika ställen 

i böckerna är det svårt att göra något annat. Jag har dessutom en mycket 

turbulent klass som gör det svårt att göra något annat då många av eleverna 

behöver den fyrkantiga, ”tråkiga” undervisningen. 

 

• Har du några gemensamma genomgångar och introduktioner med 

eleverna? 

Nej, eftersom de befinner sig på så olika avsnitt och ställen i böckerna så blir 

det många gånger irrelevant för många andra elever det som någon eller ett 

par stycken skulle behöva ha en genomgång på. Därför så har jag nästan aldrig 

någon gemensam genomgång. Introduktioner till olika kapitel läser de om i 

boken, om jag har tid så förklarar jag kort vad det nya kapitlet/stycket handlar 

om men oftast på grund av tidsbrist så hinner jag inte med det. Algoritmer går 

jag igenom för det tycker jag är viktigt. De är riktigt duktiga och nu behärskar 

de flesta uppställning med multiplikation, addition och subtraktion och de är 

även jätteduktiga med liggande stolen. 

 

• Liggande stolen? Så ni använder inte kort division? 

Nej, boken börjar med kort division och använder sig av det men mina elever 

klarar inte av att ha alla siffror i huvudet så jag har endast visat de som är 

riktigt duktiga på matte hur man använder kort division för de behärskar det.  

 

• Men du har alltså inte provat med de andra och gett dem 

möjligheten? 

Nej det har jag inte för jag vet att de inte klarar av det. 
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• Har du någon gång provat att göra något annat än att arbeta med 

matteboken?  

Någon enstaka gång för något år sedan men det går inte med den här klassen. 

Skulle jag göra något annat så skulle ett par elever förstöra för resten av 

klassen. Jag vet att det inte fungerar och för att undvika ett ännu större kaos 

än det som redan råder håller jag mig till matteboken.  

 

• Har du tittat i matteboken, finns allt som eleverna ska kunna med 

där? 

Det utgår jag ifrån att det gör. Jag tycker om det sättet matteboken är upplagd 

på med uppgifter med olika svårighetsgrad. Eftersom det är ett läromedel som 

används i skolan så ska allt de behöver kunna finnas med så jag har faktiskt 

inte tittat närmare på innehållet.  

 

• Vad tror du att dina elever tycker om matematik? 

Oj, vilken svår fråga. Jag har 2-3 elever som jag vet tycker det är jätteroligt 

med matte och några som tycker raka motsatsen. De som tycker det är roligt 

ligger långt framme och är redan i matteboken för nästa årskurs och de är 

verkligen jätteduktiga. De övriga eleverna tycker nog över lag att det är ok med 

matte. Ingen jättefavorit kanske men heller inte det värsta som finns.   

 

• Skulle ämnet kunna göras roligare så att fler elever upplever 

matematiken som lustfylld? 

Ja det tror jag absolut. Men med det elevunderlag den här skolan har så är det 

svårt att göra något annat än att arbeta med matteboken. De behöver den 

traditionella ”fyrkantiga” undervisningen för att fixa det över huvud taget.  

 

Vad har du för tankar kring ämnet matematik? 

Det är ett ämne som vilket annat som helst. Jag är ingen mattespecialist men 

det ska ju göras. Själv tycker jag inte att det är särskilt roligt med matte, 

naturen och dess djur och följa detta genom alla årstider däremot är 

fantastiskt. 


