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Sammanfattning 
Abstract 
Elevers motivation spelar en stor roll för deras lärande. Men många barn i skolan saknar denna 
motivation, och finner matematiken tråkig och svår. Denna uppsats handlar om hur lärare kan öka 
elevers lust att lära matematik. Jag undersöker vad som sägs om lust och motivation i skolans 
styrdokument, samt vad dessa två begrepp egentligen innebär. Vidare har jag tagit reda på vad 
litteraturen menar är viktigt för elevernas lust. Jag har funnit att de faktorer litteraturen pekar ut 
som viktiga, i huvudsak kan indelas i två kategorier; undervisning samt social miljö. Undervisning 
handlar om vilka arbetssätt och arbetsformer som kan rekommenderas för att matematiken ska bli 
lustfylld. Avsnittet om social miljö handlar om stämningen i klassrummet och om lärarens 
ledarskap. Slutligen har jag även genomfört ett antal intervjuer med verksamma lärare, för att 
undersöka deras syn på lust i samband med matematikundervisningen. Jag fann att elevernas lust 
verkade vara viktigt för samtliga dessa lärare och de hade många idéer om hur denna lust kan 
skapas. En klassrumsmiljö där lusten frodas är en miljö där glädjen och humorn står i centrum och 
där individens behov och förutsättningar är viktiga. Arbetssätt och arbetsformer måste varieras 
samtidigt som process och förståelse betyder mer än ett rätt svar. Eleven måste även känna sig 
trygg tillsammans med läraren och resten av gruppen. Läraren har en nyckelroll när det gäller 
elevernas lust, eftersom han/hon har makten att styra klassrumsaktiviteterna. 
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  1. Inledning 
 
Matematik är ett ämne som hos de flesta väcker många känslor. Vare sig man älskar det 

eller avskyr det, är det helt klart ett ämne som berör. Det är också någonting som vi alla stöter 
på i det vardagliga livet; när vi handlar, betalar räkningar eller bakar. Därför är det viktigt att 
få en god och hållbar kunskap med sig från skolan. Men matematik anses allmänt vara ett 
svårt ämne, och många elever tappar sugen någon gång på vägen. Vad beror detta på? Vad är 
egentligen viktigt för elevers lust att lära? Som blivande mattelärare är detta naturligtvis 
mycket intressant för mig att veta. Eftersom jag kommer att undervisa i åren 1-7, kommer de 
erfarenheter eleverna får i min klass att lägga grunden för deras fortsatta syn på matten. Vad 
kan jag som lärare göra för att mina elever inte ska tappa intresset för matematik? 

 
Under min tidiga skolgång var jag själv ett offer för ”matematikängslan”. Det var bland det 

värsta jag visste, och enligt mig någonting fullständigt oförståeligt. Vad detta berodde på, är 
svårt att sätta fingret på så här i efterhand. Men jag tror att en bidragande faktor var att jag 
redan på förhand bestämt mig för att ämnet var för svårt för mig. Den allmänna inställningen 
om matematik som ett komplicerat ämne, tillsammans med eget dåligt självförtroende 
resulterade i att jag helt enkelt lät bli att försöka. Därför tror jag att omgivningens, och 
framför allt lärarnas, inställning till matematiken har stor betydelse för lusten hos eleverna.  

 
Denna uppsats ser lusten ur ett lärarperspektiv och jag presenterar således inte elevers egna 

tankar och åsikter här. Detta skulle vara mycket intressant, men det är även viktigt att 
begränsa sig i sitt arbete. 

 
 

2. Mål och syfte 
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som är viktigt för att matematik ska bli ett roligt 

ämne att lära sig. Elevers motivation är viktigt för lärandet, och därför viktigt för mig som 
framtida lärare att ta stor hänsyn till. Genom att ta reda på vilka faktorer som är viktiga kan 
jag sedan lägga upp en bättre undervisning, och skapa en bättre klassrumsmiljö för eleverna. I 
uppsatsen vill jag visa hur elever kan få en positiv bild av matematiken och av sig själva som 
dugliga matematiker, med sig från skolan. Detta leder mig till nedanstående frågeställningar; 

 
 

3. Frågeställningar 
  

* Vad betyder begreppen lust och motivation i skolan? 
* Vilka faktorer medverkar till ett lustfyllt lärande? 
* Hur ser verksamma lärare på begreppen lust och motivation och hur använder de dem 
i sin undervisning? 
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4. Litteratur 

4.1 Lust och motivation i läroplaner och kursplaner 
 
I denna studie kan det först vara intressant att ta reda på vad våra läroplaner och kursplaner i 

matematik säger om begreppen lust och motivation. För att se utvecklingen kommer jag även 
att undersöka de äldre läroplanerna lite närmre. 

4.1.1 Lgr 62 & Lgr 69 
I både Lgr 62 och 69 finns ett särskilt stycke under ”Allmänna anvisningar för skolans 

verksamhet; undervisningsformer och arbetssätt”, med överskriften ”motivation”. Här skriver 
man först och främst att undervisningen måste knyta an till elevers intressen och behov. 
Skolsituationen med lärostoff samt arbetssätt måste vara anpassade efter elevernas 
mognadsnivå. Barnens intresse för skolan beror på deras behov av att till exempel lära sig nya 
saker, eller att de är nyfikna. I skolan måste man lära sig en hel del saker som från början inte 
verkar vara särskilt roliga eller tilltalande. Då är det viktigt att läraren försöker göra detta 
meningsfullt för eleven, genom att knyta an till deras erfarenheter, intressen eller ”aktuella 
tilldragelser”. Det nya området kan mycket väl vara väl knutet till någonting som eleverna 
redan känner en motivation inför. De måste också av läraren få reda på till vilken nytta dessa 
kunskaper kommer att vara senare. Kunskaperna får inte upplevas som isolerade fakta, utan 
måste inordnas i ett sammanhang. Eleverna ska också tillåtas att, efter sin förmåga, vara 
delaktiga i planeringen av det aktuella området eller momentet.1 I det särskilda stycket om 
motivation är följande tillagt i Lgr 69; I skolan ska elever ställas inför problem där man 
behöver vissa kunskaper och färdigheter för att finna en lösning. På så vis skapar man 
motivation. 2

 
För att barnen ska känna lust till att arbeta, måste man ta hänsyn till den enskilda elevens 

förmåga och läggning. Det är viktigt att skolan skapar arbetsglädje hos barnen. Vi skapar 
motivation hos eleverna genom att knyta an undervisningen till barnens livserfarenheter, samt 
se till att den motsvarar deras mognadsnivå. Studierna ska vara meningsfulla för eleverna. 
Läroplanen förordar också integrering mellan ämnen, så att kunskaperna används i ett vidare 
sammanhang. I dessa läroplaner läggs stor vikt vid elevers olikheter och att skolan ska ta 
hänsyn till varje elevs särart.2

 
Att sätta betyg utreds mycket noga i dessa båda kursplaner. När det gäller elevernas 

arbetslust i anknytning till lärarens bedömning, påpekas att läraren måste vara objektiv. 
Mycket tid måste läggas på att lära känna eleven och vara noga med att inte låta mindre 
viktiga moment få för stor betydelse i betygssättningen. Även de prestationer som är mindre 
lätta att bedöma, måste tas i beaktande.2

 
I Lgr 62, kursplanen i matematik, läggs tonvikten på huvudräkning samt räkning med 

algoritmer. Man bör träna barns mekaniska färdigheter med många sifferuppgifter, medan 
huvudräkningen ska ske under kortare stunder, kanske i slutet av en lektion. Det är viktigt att 
eleverna uppnår en säkerhet i sin räkning. Samtidigt påpekas det att eleverna måste få möta 
vardagsproblem, samt sådant som intresserar dem i undervisningen. De yngre barnen bör få 
använda sig av mycket konkret material den första tiden. Lämnar man detta stadium alltför 

                                                 
1 Skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan, Lgr 62 Stockholm 
2 Skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan, Lgr 69 Stockholm; Svenska utbildningsförlaget Liber AB 

 3



snabbt som lärare, kan barnen komma att uppleva svårigheter senare. Igen måste man ta 
hänsyn till att alla barn är olika. Även senare bör nya moment inledas med konkreta 
situationer, mätövningar eller demonstrationer. Dessa ska dock inte vara ensidiga, utan tillåta 
att eleverna kommer med synpunkter och förslag. 

 
Ett misslyckande i matematik anses i denna kursplan vara mer synligt än ett misslyckande i 

något annat ämne. Alltför många misslyckanden leder till olust och dåligt självförtroende. 
Därför måste uppgifterna vara noga anpassade till eleverna. Läraren ska vara uppmärksam på 
elevernas räkning och ge återkoppling, både positivt rådgivande och negativt rättande när 
detta behövs.3

 
I Lgr 69 påpekas att undervisningen ska ha en utgångspunkt i elevernas erfarenheter och 

förståelse. Man kan också använda sig av lekar och spel i undervisningen, då detta oftast 
intresserar eleverna. Att arbeta i grupp nämns här som ett förslag till arbetsform. I gruppen 
kan de tillsammans laborera eller spela spel. Då finns det också möjlighet för dem att hjälpa 
och rätta varandra.4 I övrigt stämmer dessa två kursplaner i mycket överens. 

 

4.1.2 Lgr 80 
I denna läroplan är det särskilda stycket om motivation borttaget. Här får vi istället leta i 

hela texten efter den. Redan under andra stycket i ”Skolans mål”, står det tydligt att barnens 
verksamhetslust ska stimuleras av skolan genom själva skolarbetet, men också genom 
samarbete med föräldrarna. Även här påpekas elevernas olikhet mycket noga, med tillägget 
att skolan inte ska sträva efter att göra dem lika. Istället ska skolan sträva efter att lära 
eleverna respektera varandras olikheter. Skolan ska också stödja varje barn och ställa krav 
efter deras förutsättningar. Undervisningen ska ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter 
och på deras nyfikenhet, samtidigt som den ska vidga deras perspektiv. Om inte barnen får 
lära sig att se övergripande sammanhang och förstå grundläggande begrepp ordentligt, kan 
detta verka hämmande för barnens motivation. Dålig självtillit och motivation leder i sin tur 
till ett sämre skolarbete och livssituation. Eleverna ska utvecklas i skolan, men i sin egen takt. 
Arbetet måste anpassas efter varje elev, det måste individualiseras. Eleverna ska i arbetet 
ställa upp mål för sig själv, som de kan nå inom en rimlig tidsperiod. Tillsammans med 
läraren och hemmet ska de sedan utvärdera de framsteg de gjort. Att eleverna har klara 
etappmål att uppnå, är viktigt för deras motivation. De måste känna att de gör framsteg. De 
måste också få reda på varför en viss kunskap är bra att lära sig. Att inte veta vad man ska 
använda sin kunskap till är inte bra för motivationen. Skolan ska inte enbart bestå av att läsa 
sig till kunskap, det ska också finnas plats för experiment och iakttagelser. Undervisningen 
kan med fördel ta utgångspunkt i elevernas intressen, detta skapar motivation. Men det ska 
också finnas plats för att finna nya intressen. Detta kan ske genom så kallat fritt studieval, 
några timmar i veckan. En lärare som är väl förberedd och kan sitt ämne, har lättare för att 
fånga elevernas intresse.5

 
Kursplanen i matematik skriver att matematikundervisningen ska vara konkret, så att alla 

elever kan förstå dess användning i verkligheten. Vidare ska den ta tillvara elevernas 
nyfikenhet och fantasi. Matematiken ska vara ett verktyg, med vilket vi kan förstå 
verkligheten. Den bygger hela tiden på vartannat och en elev bör inte gå vidare till ett nytt 

                                                 
3 Lgr 62, Kursplanen i matematik 
4 Lgr 69, Kursplanen i matematik 
5 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan, Lgr 80  Södertälje; Liber Utbildningsförlaget 
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moment om han/hon inte förstått och behärskar det tidigare. Ett grundläggande mål i 
undervisningen är att eleven ska kunna lösa vardagsproblem. Här är det viktigt att vi talar 
matematik i klassen. Här nämns också datorn för första gången, men dess användning 
begränsas i huvudsak dock till åren 7-9. Även miniräknaren tycks anses höra hemma på 
grundskolans tre sista år.6

 

4.1.3 Lpo 94 
Alla elever har olika behov, och undervisningen ska ta hänsyn till dessa och anpassas efter 

dem. Utgångspunkten ska tas i deras erfarenheter och bakgrund och den ska främja ett fortsatt 
lärande. Elevernas utbildning ska vara likvärdig, men det betyder inte att alla får samma 
utbildning eller samma resurser. Det finns olika vägar för att nå målet. Eleverna ska delta i 
planering och utvärdering av skolarbetet och på så vis lära sig att ta ansvar och utöva 
inflytande. De ska få tillfälle att lära sig arbeta självständigt samt att ta ansvar. I skolan ska 
eleven stimuleras till lärande och den ska visa omsorg om varje individ. Skolan ska förbereda 
eleverna till att leva i samhället och den ska förmedla de kunskaper som alla behöver i detta 
samhälle. Den ska lära eleverna att se sammanhang. Det finns olika sorters kunskap, och 
skolan ska ge utrymme för dem alla. En balanserad sammansättning av olika arbetsformer och 
uppgifter främjar elevernas harmoniska utveckling. Variationen mellan dem är viktig. Skolan 
ska se till att varje elev växer med sina uppgifter. Eleverna ska lära sig att diskutera och 
argumentera, men även att lyssna till andra. Kunskaper ska kunna användas till att lösa 
problem och pröva antaganden. De matematiska kunskaperna ska kunna tillämpas i 
vardagslivet. 

 
I skolan ska alla elever känna sig respekterade och trygga. Miljön ska präglas av detta samt 

av social gemenskap och lust att lära. Det ska vara ett ställe där eleven kan känna glädje över 
att göra framsteg och övervinna svårigheter. Lust tillsammans med nyfikenhet och 
utforskande ska vara grunden för undervisningen i skolan. Varje elev ska ha rätt till sitt eget 
sätt att lära och det är viktigt att de utvecklar en tillit till sin egen förmåga. Det är lärarens 
plikt att ta hänsyn till alla elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Hon ska 
också stärka elevens självförtroende samt dennes lust att lära. Skolan ska också lära eleverna 
att visa hänsyn och respekt mot sina medmänniskor. 7

 
I kursplanen i matematik kan vi läsa att undervisningens syfte är att utveckla elevernas 

intresse för matematiken samt deras möjligheter att kommunicera på matematikens språk. Att 
lösa problem är tillfredsställande och det ska alla elever kunna uppleva. Undervisningen i 
matematik ska vara meningsfull och relevant. Eleverna ska aktivt söka efter förståelse och nya 
strategier för att lösa problem. Igen nämns det att eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga 
och sitt eget tänkande. Undervisningen ska lära eleverna att föra logiska resonemang samt att 
förstå dessa. De ska också kunna redogöra för sitt eget tänkande både muntligt och skriftligt. I 
matematikundervisningen ska också miniräknaren och datorn nyttjas. 

 
Problemlösningen är central i matematikundervisningen och behöver inte alltid innefatta 

matematiska symboler och uttrycksformer. Men för att kunna vara framgångsrik i sitt 
problemlösande behöver man ändå ha kunskaper om matematiska begrepp, metoder och 
uttrycksformer.8

                                                 
6 Lgr 80, Kursplanen i matematik 
7 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
Stockholm; Fritzes 
8 Skolverket (2000) Grundskolan, kursplaner och betygskriterier 2000 Stockholm; Fritzes 
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4.2 Vad är lust och motivation i skolan? 
 
Begreppet lust är inte helt enkelt att definiera. Men det verkar uppstå vid tillfällen man både 

känt och tänkt. Det kan röra sig om en så kallad ”aha-upplevelse”, och medföra glädje för den 
berörda personen. Vissa forskare nämner begreppet ”flow” då man gör sitt bästa utan någon 
form av yttre belöning för sitt slit. Men det är så här i början viktigt att påpeka att alla grupper 
med elever inte reagerar likadant på samma sorts undervisning. Det finns ingenting som 
automatiskt är bra eller dålig undervisning, eller någon ”modell” som garanterar elevernas lust 
att lära.9 Detta beror på att vi alla är olika och vi kan inte i förväg veta hur andra personer 
kommer att reagera. Även om läraren själv tycker att något är bra, garanterar det inte samma 
reaktion från eleverna. Däremot kan läraren tänka efter hur man själv skulle ha reagerat på 
vissa saker, och använda det som en utgångspunkt. Man ska inte utsätta någon för något man 
själv inte skulle ha tyckt om.10

 
”Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt 

våra handlingar.” (Imsen, 2000, sid. 271) Så beskrivs begreppet motivation i Gunn Imsens 
bok Elevens värld. Här sägs det också att det är själva motivationen som orsakar aktivitet hos 
en individ. Lust och motivation är tätt sammankopplade, men det är viktigt att tänka på att det 
finns olika sorters motivation. Många talar om inre och yttre motivation.9 Med inre motivation 
menas att individen själv är intresserad av att utföra t ex en viss aktivitet. Man gör det för att 
det är meningsfullt och roligt. Som exempel kan nämnas barns lek. När motivationen hålls vid 
liv genom belöningar från omgivningen, kan man istället tala om yttre motivation. Barnet 
utför aktiviteter för att få ett bra betyg, godis eller kanske med löfte om en roligare aktivitet 
efteråt.10

 
Gunn Imsen talar också om prestationsmotivation. Detta handlar om en slags inre 

motivation, att göra sitt bästa för att man vill känna sig kompetent. Löften om yttre belöningar 
ökar i allmänhet inte motivationen ytterligare. Dessa elever sätter upp egna, rimliga mål som 
de har goda utsikter att klara av. Även om det finns flera delmål, är ändå de långsiktiga målen 
viktigast. Att ha full kontroll över situationen, och att få veta hur väl man har lyckats 
prioriteras högt av dem. Denna prestationsmotivation kan byggas upp på två sätt hos barnen. 
Dels genom att det själv känner en inre tillfredsställelse av att lära sig något, dels genom yttre 
belöning och uppmuntran från omgivningen. Men om det senare tar överhanden, får uppgiften 
en underordnad betydelse för barnet. Den är då mer ett medel för att uppnå social acceptans. 
Man kan alltså tänka sig att alltför mycket belöningar och beröm från omgivningen ger 
mindre plats åt barnens egna inre belöning.10

 
Men Holden menar att all form av motivation är styrd av någon form av belöning. Det 

behöver inte vara belöning i form av betyg och beröm, som hon kallar för yttre belöning. Inre 
belöning handlar om att känna att man har roligt och behärskar något, en sorts inre 
tillfredsställelse. Kontextuell belöning kan vara att läraren visar upp en elevs lösning på 
tavlan, eller att man känner att det man gör även kan användas i andra sammanhang. Denna 
belöningsform är mycket beroende av den sociala situationen i klassrummet. Man kan kanske 
tänka sig att i en klass där det betraktas som ”fjäsk” att visa upp det man gjort bra, är det 
knappast en belöning att få det uppvisat. Men om den inre motivationen är stor, behövs det 
inte så mycket yttre belöningar för att hålla uppe elevens intresse. 11

                                                 
9 Skolverket (2003); Lusten att lära – med fokus på matematik Örebro; Skolverket. 
10 Imsen, Gunn (2000) Elevens värld  Lund; Studentlitteratur 
11 Holden, Ingvil (2001) ”Matematiken blir rolig – genom ett samspel mellan inre och yttre motivation” i Barbro 
Grevholms Matematikdidaktik – ett nordiskt perspektiv Lund; Studentlitteratur. 
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Det finns naturligtvis olika anledningar för eleverna att engagera sig i undervisningen. 
Ingvil Holden talar om instrumentell och social grund för lärande. Instrumentell grund innebär 
att eleven lär sig för framtiden. Han/hon strävar efter bra betyg, att få visa upp sig och att få 
en bra framtid. Social grund handlar om glädje och förståelse och om att fascineras av 
exempelvis matematikens värld. Det allra bästa är förstås om dessa två kombineras hos 
eleven.12

 

4.2.1 Lustmänniskan 
Förr var läraren den som bestämde allt i skolan och barnen lärde sig att lyda dem och andra 

vuxna utan att ifrågasätta. Men nu försvinner allt mer denna ”pliktkänsla” och ersätts av viljan 
att känna lust inför det man ska göra. Det räcker inte längre för barnen att läraren säger att de 
ska göra något, utan de vill veta varför. De vill veta meningen med skolarbetet. För varför ska 
man engagera sig om man inte vet varför? Om de inte får se helheten, kan inte detaljerna 
intressera dem i någon högre grad. Snabba resultat och gärna någon form av personlig vinning 
av det man studerar, är vad de eftersträvar. Lustmänniskans tålamod är avsevärt mindre än 
vad pliktmänniskan förr hade. Läraren verkar inte heller vara den självklara auktoriteten 
längre för dessa barn. Nu förväntar sig barnen i skolan att det ska vara roligt och en lärare som 
har humor vinner mycket hos dem. Inte nog med att det ska vara roligt, utan arbetet ska vara 
varierat också. Det är kanske inte alltid lätt för läraren att uppfylla alla dessa förväntningar på 
att skolan ska vara rolig, men inte desto mindre finns det kravet där. Dessutom är det svårt för 
läraren att klara sig om barnen märker att hans/hennes eget engagemang brister. Eleverna 
tycks följa den ledare som är ärlig och visar sitt hjärta för dem.13

 
Lusttänkandet representerar ett samhälle där individen är viktigast. I ”pliktsamhället” tänkte 

man istället kollektivt, vilket behövdes på den tiden. På så vis blev skolan rättvis och det 
höjde också vår utbildningsnivå. Eleverna förväntar sig att bli bemötta som individer idag. Att 
få bli sedda av läraren och att få en chans att utveckla sina egna intressen och talanger. Men 
trots detta är lustmänniskan oftast duktig på att samarbeta i en grupp. Detta för att det är det 
de blivit fostrade till ända från förskolan.13

 
Idag finns det mycket större möjligheter att undersöka vad det är vi gillar och har lust till att 

göra, än vad som fanns för bara 50 år sedan. Numera uppmuntrar vi barnen till att synas och 
höras i klassrummet, där de förr bara skulle synas. Eleverna ska vara aktiva, men inte utan 
vissa regler och ledarskap. Ledarskapet i skolan är numera demokratiskt, och man kan säga att 
det ligger någonstans mellan det autoritära som var förr och anarki. Därför borde vi inte länge 
använda vissa av de gamla undervisningsmodellerna, som bygger på läraren som auktoritär 
ledare. Men det tar tid och kraft för oss lärare att utveckla nya modeller som passar dessa nya 
”lustbarn”. Steinberg påpekar dock att både pliktkänsla och lust behövs för att klara sig bra i 
livet.13

 

4.2.2 Maslows behovsteori 
Människans olika behov har en motiverande effekt på oss. Behov uppstår då något saknas 

som är viktigt för personen. Alltså är inte alla behov ”aktiva” samtidigt utan uppstår i olika 
situationer. Just Maslows behovsteori är välkänd bland pedagoger. Han vill med sin teori 
försöka visa att mänskligt beteende bygger på vissa grundläggande behov. Men han försöker 

                                                 
12 Holden, I. (2001) 
13 Steinberg, John M. (1996) Det är bråttom - Skolan vi behöver nu Örebro; Ekelunds förlag AB 
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dock inte förklara varför människan handlar på ett visst sätt i en viss situation. Ett till synes 
självklart beteende kan bero på många olika behov. De är aldrig isolerade till en viss del av 
människan och det är inte det enda vi styrs av.14 När en människa exempelvis är hungrig, är 
hela människan hungrig och inte bara magen. Vid sådana situationer förändras man något som 
person. Tänkandet inriktas på mat, hellre än på ett matematiskt problem. Uppmärksamhet och 
känslor ändras och man kan även minnas saker annorlunda. Behovet av mat påverkar hela 
personen, precis som tillfredsställelsen av att sedan bli mätt gör det. Men eftersom hunger är 
ett rent kroppsligt behov, kan det inte användas som ett mönster för all sorts motivation. 
Andra sorters behov, som till exempel begär efter kläder eller vänskap är mycket vanligare i 
vår vardag. Vanligtvis är människans begär inte ett mål i sig, utan snarare en väg till målet. 
För att ta ett exempel, så är en persons längtan efter pengar inte målet, utan ett sätt att kunna 
köpa saker. Vi vill köpa saker för att inte känna oss underlägsna andra och för att vinna 
respekt och kanske till och med kärlek från omgivningen. Detta är personen inte alltid själv 
medveten om. Olika kulturer uppfyller målen på olika sätt, men själva målen tycks vara 
universella och finnas hos alla människor.15

 
Människan tycks aldrig bli nöjd, utan nya behov infinner sig hela tiden. Hon har alltid begär 

efter någonting. Men det är just tillfredställelsen av behov som, så att säga, tillåter 
uppkomsten av nästa behov. Om vi ständigt gick hungriga, skulle önskan efter fina kläder inte 
uppstå.15 Även om alla behov är viktiga för oss, så finns det de som är mer grundläggande än 
andra. Maslow ordnar behoven i en slags hierarki, där de behov som befinner sig högt upp 
kan tillfredsställas endast om de grundläggande behoven är tillfredsställda.14 De behöver dock 
inte vara tillfredsställda till 100 %.15 Det nämns också att om ett behov högre upp i hierarkin 
blir tillräckligt viktigt, kan de andra behoven få ge vika för det. Hungerstrejk och anorexia ges 
som exempel. Här nedan räknar jag upp de fem nivåer Maslow delar in behoven i. Nummer 1; 
Fysiologiska behov, är alltså de som är mest grundläggande och nummer 5; Behov av 
självförverkligande, är högst upp i hierarkin.14 En person vars behov briser inom alla 
kategorierna, är i första hand inställd på att stilla hunger än att förverkliga sig själv. I extrema 
fall kan dessa andra behov till och med anses vara helt obetydliga för personen själv.15

 
1. Fysiologiska behov. 
Hit hör att människan först och främst vill tillfredsställa hunger, törst, sömnbehov, rörelse 

med mera.15 Att göra någonting annat medan man är hungrig, är svårt. I vår del av världen är 
detta oftast inget stort problem. Men vi får inte glömma bort de barn som själva måste göra i 
ordning sin frukost på morgonen därhemma. Vissa barn klarar detta, andra gör det inte. Därför 
är det inte självklart att alla barn har detta behov tillfredsställt när de kommer till skolan. 
Kanske stoppar barnet i sig godis i stället och om detta pågår länge för det med sig trötthet, 
slöhet och kanske till och med bristsjukdomar.14 Denna sorts behov är de som enklast kan 
lokaliseras till en del av kroppen och de är relativt oberoende av andra behov. Men det bör 
påpekas att en person som äter, kanske inte enbart är ute efter att stilla hunger. Det kan också 
tillfredsställa andra behov som tröst eller trygghet.15

 
2. Behov av trygghet och säkerhet. 
Att känna sig trygg innebär att man slipper vara rädd, att man har beskydd och även att 

omgivningen är stabil och att det finns gränser.15 Det måste finnas normer och regler att följa 
för barnen, och de måste vara konsekventa. Man vill gärna veta ungefär vad som ska hända 
och att det alltid finns någon som kan hjälpa till när det blir svårt.14 De behöver rutiner och en 
struktur i vardagen som de kan räkna med alltid finns där. Barn som möts av orättvisor eller 
                                                 
14 Imsen, G. (2000) 
15 Maslow, Abraham H. (1970) Motivation and personality USA; Harper & Row Publishers Inc 
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inkonsekvens kan bli ängsliga och otrygga. Detta därför att världen helt plötsligt blir 
oförutsägbar och opålitlig.16 Hemsituationen och kamratsituationen spelar också in. Det är 
slitsamt att hela tiden oroa sig för obehagligheter hemma eller kanske mobbning i 
kompiskretsen.17 Gräl, skilsmässor, vredesutbrott eller hot om straff, är saker som påverkar 
tryggheten hos barnet negativt.16 En lärare med oberäkneligt humör eller olämpligt agerande 
när eleverna gör eller svarar fel, kan också förstöra trygghetskänslan för eleverna. Motsatsen 
till trygghet kan man säga är ångest. Det är någonting som eleverna till varje pris vill undvika. 
Det kan till och med bli viktigare att bli kvitt rädslan för att misslyckas, än det är att faktiskt 
lyckas.17 Ett sätt för människor att söka trygghet är att hålla sig till det som är välkänt för 
individen, hellre än sådant som är främmande.16

 
3. Behov av kärlek och social anknytning. 
När känslan av trygghet infunnit sig, vaknar behovet av kärlek och gemenskap. Det finns de 

som menar att människan behöver gruppen för att skydda sig mot fiender. Men Maslow 
menar att människan helt enkelt är en social varelse. Behov av gemenskap är inte 
åldersrelaterat, utan finns hos alla människor. Hos det lilla barnet är den närmsta familjen 
viktigast för att tillfredsställa detta behov. Lite senare blir kompisar också en viktig del, och i 
tonåren kan ”gängen” bli den viktigaste källan till gemenskap.17 Barn som flyttar ofta och på 
så vis måste skaffa sig nya kamrater påverkas negativt. De är alltid nykomlingar, saknar rötter 
och riskerar att bli ensamma.16 För den vuxne är familjen och arbetskamrater viktiga. Om 
behovet inte tillfredsställs genom familjen, kan diverse föreningar fylla denna funktion 
istället.17

 
4. Behov av uppskattning och positiv självuppfattning. 
Människan behöver ha en positiv uppfattning om sig själv. Hon behöver tro att hon är värd 

någonting och kan uträtta bra saker. Vi vill vara självständiga och respekterade av andra.16 

Alltså behöver vi det som den så kallade ”jantelagen” säger att vi inte ska ha. Maslow menar 
att vi både vill ”duga till något”, samt att vi vill ”vara någon”. Att duga till något innebär att vi 
känner att vi kan klara av att utföra vissa uppgifter självständigt – att vi har någon slags 
kompetens. Att vara någon betyder att vi blir värdesatta av våra medmänniskor och att vi blir 
respekterade. Vi är beroende både av vår egen uppfattning om oss själva, samt av andras 
uppfattning om oss.17 När dessa behov brister känner sig människan svag, underlägsen och 
hjälplös.16

 
5. Behov av självförverkligande. 
Här handlar det om att vi behöver syssla med något som vi klarar av och där vi kan använda 

vår kompetens fullt ut.17 Varje människa är unik och det varierar mycket mellan vad man 
väljer att bli. Någon vill bli en ideal mamma, medan någon annan brinner för musiken eller 
poesi. En person måste vara sann mot sin egen natur, menar Maslow.16 Detta kallas för ett 
växtbehov (se nedan). Det är inte nödvändigt för direkt överlevnad, utan uppstår då vi så att 
säga har mat och trygghet. Vad vi väljer för utbildning och yrke beror mycket på vilket stöd vi 
får från omgivningen. Självförverkligandet ligger alltså inte enbart inom personen själv. 
Vilket socialt samhällskikt, kultur och kön man tillhör spelar också en viss roll.17

 
Man kan säga att det enligt Maslow finns två typer av behov; de som är livsnödvändiga och 

de som ligger utanför det, som att exempelvis upptäcka världen. De kallas för ”bristbehov” 
och ”växtbehov”.17 Brister inom ett växtbehov, är inte lika förödande för personen som de 
inom bristbehoven. Att bli respekterad av andra människor skulle kunna anses vara en lyx, 
                                                 
16 Maslow, A. (1970) 
17 Imsen, G. (2000) 
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jämfört med att ha mat för dagen. Däremot genererar växtbehoven en lycka och 
tillfredsställelse som bristbehoven inte kan. Att få äta sig mätt och att få sova ger i bästa fall 
människan en känsla av lättnad och avslappning.18 Även om miljön runt omkring oss också 
påverkar vårt liv och våra handlingar, menar Maslow att våra inre behov ändå är det som styr 
mest. Läraren kommer att behöva arbeta så att dessa behov tillmötesgås.19

 

4.3 Vilka faktorer påverkar elevers motivation i matematikundervisningen? 

4.3.1 Undervisning 
Detta avsnitt handlar om vilka faktorer i själva undervisningen som spelar en roll för 

elevernas lust till matematik. Rubriken Arbetsformer handlar om hur själva arbetet i 
klassrummet kan organiseras, medan Arbetssätt mer handlar om specifika metoder och 
hjälpmedel. Slutligen finns en särskild rubrik, Att förstå, som behandlar vikten av elevernas 
förståelse för motivationen. 

Arbetsformer 

Arbete i grupp 
För människan är grupper någonting viktigt och de finns överallt i samhället. Det kan till 

exempel vara familjen, kamratgrupper, skolklasser eller en förening. Vissa grupper är vi bara 
medlemmar i för en begränsad period, medan andra finns i vårt liv länge. En grupp skapas då 
medlemmarna behöver arbeta tillsammans för att lösa ett problem eller på annat vis få utbyte 
av varandra. I skolan händer det förstås att elever tvingas in i grupper de inte skulle ha valt 
själva. En sådan grupp kallas för en formell grupp, och där blir det centrala uppgiften som ska 
utföras.20

 
En grupp består av minst två personer, vilket ju också kan benämnas som ett par. Det finns 

ingen direkt övre gräns, men för att samarbetet ska kunna fungera, samtidigt som det finns 
variation i gruppen, bör den inte vara större än sju medlemmar.20 Kanske kan ca 3-4 elever 
räcka.21 I en alltför stor grupp bildas så småningom undergrupper, och det är svårt att hålla 
samman den. Dessutom blir den enskilde elevens ansvar för gruppens arbete mindre ju större 
gruppen blir. När man går in i en grupp måste man alltid anpassa sig till den. Deltagarna 
tilldelas eller skapar sig roller, såsom ledaren, den tysta eller kanske pajasen.20 Själva 
sammansättningen av gruppen måste bli bra och den får inte ändras för ofta. I gruppen måste 
man lära sig att lita på varandra så att det skapas en trygghet. Detta fungerar inte om 
grupperna byts för ofta.21

 
Man brukar säga att helheten är mer än delarna. Detta innebär att när man för ihop ett antal 

elever i en grupp, skapar de tillsammans något som är mer än bara de själva, något som finns 
bara då gruppen är samlad. Björn Nilsson jämför detta i sin bok Individ och grupp med 
bakning. Var för sig är ingredienserna ingenting särskilt, men när de blandas ihop på rätt sätt 
kan det bli något väldigt annorlunda!20

 
Men vi kan inte på förhand vara säkra på hur en grupp kommer att fungera, eftersom det 

beror på så många olika faktorer. Det finns tillfällen då arbeta i grupp inte är någon bra idé. 
                                                 
18 Maslow, A. (1970) 
19 Imsen, G. (2000) 
20 Nilsson, Björn (1993) Individ och grupp Lund; Studentlitteratur 
21 Nämnaren TEMA (2000) Matematik – ett kommunikationsämne Göteborg; NCM 
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När det gäller just matematiska problem, tycks det vara bättre att jobba i grupp, även om de 
kanske tar länge tid på sig än när man jobbar enskilt. Fyra ögon ser mer än två, brukar man 
säga och det är lättare för en grupp att finna felaktigheter i resonemang än det är för en 
enskild individ.22 Gruppen ger eleven tillfälle att reflektera över sitt tänkande.23 Dessutom är 
den samlade kunskapen större i en grupp.22 Eleverna måste få träna sig att lyssna på varandra 
eftersom även detta är en viktig del av ett samtal. De elever som inte gärna deltar i 
gruppsamtalen måste stödjas och uppmuntras, så att de vågar detta.24 Men det är inte alltid 
som kommunikationen fungerar bra. Ibland har elever svårt att förklara hur de tänker och 
ibland kan en metod, även om den är riktig, ignoreras av de övriga. De kan behöva hjälp även 
av läraren för att reda ut detta.25

 
Gruppen måste ha ett gemensamt mål att arbeta mot, eftersom det är detta mål som styr 

deltagarnas handlingar. Är man överens om detta mål och om hur man bäst uppnår det, blir 
gruppen effektiv och präglas av god sammanhållning. Sådana mål som gruppen har 
gemensamt kallas för gruppmål. Det kan vara till exempel att lösa ett problem eller utöka sina 
färdigheter. Förutom detta kan naturligtvis medlemmarna ha egna individuella mål som att till 
exempel att ha någon att prata med. Om gruppens mål är konkreta, blir medlemmarna mer 
motiverade att uppfylla dem. De måste ha den inre motivationen att vilja uppnå dessa mål om 
det ska vara möjligt att göra det.22

 
Det är viktigt att eleverna kan hjälpa varandra, samtidigt som man förstås ska kunna klara 

sig på egen hand ibland. Eleverna måste få stöd till att samarbeta och diskutera idéer och 
matematiska lösningsförslag med varandra.26 Ännu idag är det mycket enskilt räknande som 
gäller ute i skolorna. Unenge menar att det är svårt att få bort detta, eftersom tidigare 
läroplaner pekat på detta som något mycket viktigt i undervisningen.27

 
Samarbete är mycket viktigt i en grupp. Inbördes tävlan skapar misstänksamhet och 

minskad motivation till att uppnå gruppmålen. Därför är det viktigt att se till att gruppen 
fungerar som ett lag. I lagen måste man känna till varandras starka och svaga sidor för att 
använda dem på bästa sätt. Då löser man uppgifterna på ett snabbare och bättre sätt.22

 

Individualisering och nivågruppering 
Detta tycks vara ett riktigt dilemma i dagens skola. Samtidigt som lärarnas medvetenhet om 

vikten av individualisering ökar, minskar skolans resurser och klasserna blir allt större. Men 
trots detta är det något som är nödvändigt i dagens skola. Vi kan inte ställa krav på elever utan 
att ha en uppfattning av vad denna elev rimligtvis kan klara av. Även om våra värderingar har 
ändrats mycket lever fortfarande traditionen att alla elever ska göra samma sak samtidigt. 
Men en skillnad är att förr i tiden behövde man inte ta hänsyn till dem som inte var 
studiebegåvade, det måste vi idag. Ett barn kan dessutom vara begåvat på så många olika sätt. 
Och den sorts intelligens som krävs innanför skolans väggar är inte nödvändigtvis den som 
kommer att hjälpa dem bäst i livet. Steinberg beskriver i sin bok Det är bråttom Howard 
                                                 
22 Nilsson, B. (1993) 
23 Olsson, Ingrid. (2000) ”Att skapa möjligheter att förstå” i Nämnaren TEMA Matematik från början Göteborg; 
NCM 
24 Nämnaren TEMA (2000) Matematik – ett kommunikationsämne 
25 Wistedt, Inger (2000) ”Matematiska samtal” i Nämnaren TEMA Matematik – ett kommunikationsämne 
Göteborg; NCM 
26 Holden, I. (2001) 
27 Unenge, Jan (1999) Skolmatematiken – i går, i dag och i morgon Borås; Natur och kultur 
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Gardners så kallade ”sju intelligenser”. Förutom den logisk-matematiska begåvning som 
oftast lönar sig bäst i skolan, kan barn vara kroppsligt eller musikaliskt begåvade. Sedan finns 
det de barn som är mycket bra på att tala för sig eller att umgås och samspela med andra 
människor. I skolan har vi mycket skriftliga tester och prov som gynnar vissa barn, men långt 
ifrån alla. Det finns de barn som kämpar förtvivlat men ändå misslyckas, för att de kanske är 
mer verbalt begåvade. Skulle man i stället ha ett samtal med dem, kan de säkert förklara en 
hel del! Vi måste fundera över vad det egentligen är vi vill testa när vi ger prov. Meningen 
med skolan är ju att klara livet och då måste vi lära oss att uppskatta alla former av 
begåvningar.28

 
Individualisering kan betyda många olika saker. Det kan vara att eleverna räknar i olika takt, 

men på samma sätt och mot samma mål. Men det kan också betyda att eleverna får angripa 
olika områden och problem på olika sätt. Olika böcker kan användas, och alla elever kanske 
då inte behöver göra allt.29 Barnen behöver olika mycket tid på sig för att lära, men de 
behöver också möta innehållet på olika sätt. Ofta hålls stora genomgångar med hela klassen, 
vilket leder till att kanske hälften inte förstår.30

 
Det är inte lätt för lärare att tillmötesgå alla elevers behov när det gäller en för dem optimal 

inlärningsmiljö. Vissa barn vill kanske lyssna på musik, medan andra inte kan koncentrera sig 
om det inte är tyst. En del behöver samarbeta med kamrater, när det för andra kan vara nästan 
omöjligt. Det finns också dem som behöver röra på sig med jämna mellanrum och kanske 
småäta på något. Dessutom är det inte alla människor som är pigga och alerta klockan åtta på 
morgonen när skolan oftast börjar. Men om vi som lärare i skolan åtminstone känner till 
barnens små egenheter är det lättare för oss att hjälpa de barn som har det svårt i skolan.28 Om 
läraren tidigt försöker ta reda på deras styrkor och svagheter, är det lättare att undvika att 
lusten att lära matematik försvinner.31

 
Ett möjligt sätt för oss lärare att individualisera är att ta tillvara på barnens intressen. Om det 

finns en fotbollsintresserad pojke i klassen, kan vi kanske låta fotboll vara temat för honom ett 
par lektioner. På så vis kan vi få dem mer intresserade av ämnet, eftersom vi kopplar 
matematiken till något som finns i elevernas vardag.32 Vi måste naturligtvis också anpassa 
uppgifternas svårighetsgrad efter elevens förutsättningar. Alla elever kan inte mötas av 
samma krav. Ängsliga elever behöver känna sig trygga med de uppgifter de får. Detta betyder 
att de behöver känna sig säkra på att klara av dem. De uppskattar rutinuppgifter mer än vad 
elever i allmänhet gör, eftersom de är lätta. Sedan får man gradvis öka svårighetsgraden och 
förväntningarna i takt med att elevens självförtroende ökar.33 Alla elever ska inte vara 
tvungna att räkna precis samma saker.34 Fröken Flink, en amerikansk lärare vars arbetssätt 
presenteras av Holden, menar dock att lärare alltid borde ha höga förväntningar på alla elever, 
även de svaga.35 Elever som möts av höga förväntningar, ökar faktiskt sin förmåga att lära 
matematik.29

 

                                                 
28 Steinberg, J. M. (1996) 
29 Wallby, Karin, Carlsson, Synnöve & Nyström, Peter (2001) Elevgrupperingar Stockholm; Skolverket 
30 Runesson, Ulla (2000) ”Olikheter i klassen – tillgång eller problem”? i Nämnaren TEMA Matematik – ett 
kommunikationsämne Göteborg; NCM 
31 Skolverket (2003) 
32 Ahlberg, A. (2001) Lärande och delaktighet Lund; Studentlitteratur 
33 Imsen, G. (2000) 
34 Unenge, J. (1999) 
35 Holden, I.(2001) 
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Traditionellt verkar det vara så att lärare anser att för barn med svårigheter, är 
nivågruppering i det närmaste ett måste.36 Dessa grupperingar görs ofta efter hur långt 
eleverna har kommit i matteboken.37 Man tror att barnen i en mindre grupp, tillsammans med 
andra barn med liknande svårigheter, får sina behov bättre tillgodosedda. Förutom att det blir 
lättare för läraren, skulle de också slippa känna sig underlägsna och våga mer i gruppen. 
Andra lärare menar dock att grupper där eleverna är mindre jämna är bättre för 
undervisningen. Här kan de som är duktiga hjälpa dem som är svagare och de lär sig av 
varandra på ett annat sätt.36 Hur man än gör är det dock mycket viktigt att kraven på eleverna 
inte blir för låga. Om en elev med svårigheter möter alltför låga förväntningar kan det i 
framtiden bli ännu mer problem med matten.37 En slags gruppering som verkar vara på väg 
tillbaka är indelningen i pojk- och flickgrupper. Detta görs inte med tanke på kunskapsnivå, 
utan för att flickorna ska få större plats i klassrummet. Även pojkgrupperna tycks bli något 
lugnare utan flickor. Men det är naturligtvis inte bara positivt att göra en sådan åtskillnad på 
könen.38

 
Lärare verkar vilja undervisa så jämna grupper som möjligt, för att man på så vis lättare kan 

nå fler elever med sin undervisning. Det blir också färre kunskapsnivåer för läraren att möta 
och ta hänsyn till. Det anses också att eleverna skulle må bättre av att slippa jämföras med 
duktigare kamrater hela tiden. Tyvärr är det dock så att på vissa skolor tas de elever som 
behöver mest stöd hand om av dem som inte är utbildade mattelärare. Det är ju de som har det 
svårast, och vars motivation tryter, som verkligen kräver stor undervisningsskicklighet och 
goda kunskaper från lärarens sida. Men det kan ibland vara svårt att placera eleverna i rätt 
grupp. En elev som har problem inom ett område, kanske klarar sig bra inom ett annat. 
Dessutom kan det vara svårt att byta grupp senare, eftersom man ofta jobbar med olika saker. 
Generellt kan man säga att de elever som ligger precis på gränsen mellan två undervisnings-
grupper, får mest utbyte av att undervisas i den ”bättre” gruppen. Det ska också påpekas att 
själva gruppen i sig inte ger bättre resultat för eleverna, utan det är den undervisning som 
bedrivs i dem som kan ge resultat.38

 
Om elever med svårigheter undervisas i en mindre grupp får läraren mer tid för eleven. Men 

om alla eleverna i den mindre gruppen har stora svårigheter, finns det ingen garanti för att det 
blir en lugnare miljö för dem.36 Det är dessutom sällan som dessa grupperingar ger upphov till 
andra arbetssätt, vilket mycket väl skulle kunna vara möjligt. Ofta handlar det bara om mer 
enskilt räknande i läroboken.37

 

Arbetssätt 
Vissa saker måste man öva in så att man sedan kan använda dem automatiskt, så som vissa 

algoritmer. Men Holden menar att detta ska ske först efter att eleverna förstått nyttan med den 
och varför den fungerar att använda. Holdens fröken Flink menar att det egentligen inte finns 
några tråkiga uppgifter, bara de presentas på ett bra sätt av läraren. När hon undervisar tänker 
hon inte särskilt på att skapa motivation, utan att ha roligt i klassrummet.39

 
I skolan finns fortfarande kvar arbetssätt från den tiden då läraren var den auktoritära 

ledaren. Som exempel ges i Unenges bok den så kallade katederundervisningen, där läraren 
frågar och eleverna svarar. Här är det läraren som styr helt och hållet vad som händer, vilket 
                                                 
36 Ahlberg, A. (2001) 
37 Skolverket (2003) 
38 Wallby, K. m fl. (2001) 
39 Holden, I. (2001) 
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resulterar i att eleven inte engageras i någon högre grad. Initiativen och lusten blir från 
elevernas sida mindre med denna metod.40 Men det är enkelt för lärarna och används bland 
annat då man vill ge information eller då man inleder ett arbetsområde.41 Med Lpo -94 menar 
Unenge att det egentligen inte finns några gränser för vad man som lärare kan hitta på i 
klassrummet för att stimulera till lärande. Nu finns det ju också moderna uppfinningar, som 
miniräknare och datorn som kan vara till stor hjälp.40

 
När det gäller räknestrategier, måste barnen kunna flera olika. Vissa räknestrategier är klart 

olämpliga i vissa fall. Som exempel kan vi nämna att vid uträkning av talet 301-2 är det 
väldigt ineffektivt att räkna uppåt från 2 för att se hur mycket vi behöver lägga till för att 
komma upp till 301. För att det ska flyta smidigt och för att man inte ska behöva lägga ner 
onödigt mycket tid på uträkningar, måste man alltså lära sig flera strategier. Man måste också 
lära sig att se när det är lämpligt att använda dem. Barn med svårigheter har oftast bara ett 
fåtal strategier som de håller sig till.42

 

Problemlösning 
Det finns många anledningar till att man i skolan använder sig av problemlösning. 

Matematiken i vardagen blir tydligare, samtidigt som eleverna kan upptäcka sambandet 
mellan olika räknesätt. Sker problemlösandet i grupp blir det också en övning i social 
kompetens och att sätta ord på sina tankar.43 Problemlösning bidrar till att eleverna lär sig att 
planera och det utvecklar också deras logiska tänkande, kreativitet och självförtroende. 
Problemlösningen ger eleverna träning i att klara sig i livet och kan ses som en sorts brygga 
mellan den abstrakta matematiska världen och den riktiga världen.44 Under senare år tycks 
problemlösning ha fått en allt mer framskjuten roll i skolans matematikundervisning. Detta 
kan betyda att lärarna har gått ifrån synsättet att själva räknandet är det viktiga, till att 
förståelsen har störst betydelse.42

 
Ett problem är bara ett problem om eleven måste ta sig förbi något slags hinder på vägen. 

För ett barn i första klass kan problem som ”Kalle har fem kronor och får två till”, vara ett 
problem. Men för äldre elever har det blivit till en rutinuppgift.43 Det finns ett antal faktorer 
som bestämmer hur svårt ett matematiskt problem är. Till att börja med har antalet ord i 
problemet, dess svårighetsgrad samt formuleringarna betydelse. Sedan spelar det roll hur 
många påståenden det finns med, samt om alla termer är kända eller inte. Om en eller flera av 
dem är okända blir problemet svårare att lösa. Att lösa problem underlättas också om man har 
konkret material, som exempelvis pengar eller klossar tillgängligt.42 På så vis kan man som 
lärare anpassa problemen efter eleven. 

 
För att läraren ska kunna hjälpa elever vid problemlösning, måste han/hon veta hur eleven 

tänker. Det måste alltså finnas tid till att lyssna på elevens tankar om problemen, istället för 
att med ett antal frågor lotsa eleven genom problemet. Sådan lotsning garanterar nämligen 
inte att eleven förstår problemet.42 En stressad lärare tenderar att lotsa mer och eleverna lär sig 
efterhand att ställa frågor som hjälper läraren att snabbare lotsa denne. Fällan är lätt att hamna 
i eftersom man ju gärna vill hjälpa barnen.45 Men vid sådan lotsning får eleven inte möjlighet 

                                                 
40 Unenge, J. (1999) 
41 Wallby, K m fl. (2001) 
42 Ahlberg, A. (2001) 
43 Olsson, I. (2000) 
44 Nämnaren TEMA (2000) Matematik – ett kommunikationsämne 
45 Stendrup, Conny (2001) Undervisning och tanke Stockholm; HLS förlag 
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att analysera problemet utifrån egna erfarenheter, eller att prova sig fram. En framgångsrik 
problemlösare måste nämligen först förstå problemet, vad det är han/hon ska ta reda på. Sedan 
måste de ha en strategi för att lösa det, utföra beräkningarna och slutligen kunna bedöma om 
svaret är rimligt eller inte. Om man är en god problemlösare tar själva beräkningarna inte så 
lång tid, utan då lägger man istället tiden på att förstå problemet.46 De upptäcker ofta fel tidigt 
och kan åtgärda dessa, eftersom de oftare kontrollerar sina lösningar. Men detta är något som 
växer fram genom mycket övning av många olika problemlösningsuppgifter som tar olika 
lång tid, där eleverna får använda olika strategier och där det ibland finns mer än ett svar. Man 
kan även ge dem problem där det saknas uppgifter, eller där det finns uppgifter som inte 
behövs för att lösa problemet. Man kan variera problemen på många olika vis.47 Dessutom 
kan eleverna få formlera egna problem som de sedan kan byta med kamraterna. Att skapa ett 
eget problem gör att elevens förståelse för den måste vara fullständig. De måste veta exakt 
vilken information som måste vara med och de måste vara tydliga så att andra kan förstå den. 
Detta blir en språklig övning såväl som en matematisk.48

 
Rutinuppgifter och problem där sannolikheten att lyckas är hög, motiverar inte eleverna i 

någon högre grad. Men de får heller inte vara omöjliga för dem att lösa. För maximal 
motivation krävs det alltså uppgifter där det är möjligt att lyckas, men där det fortfarande 
finns ett visst mått av osäkerhet inför den. På så vis sporras de till lärande. Men enbart lagom 
svårighetsgrad är dock inte tillräckligt för att väcka motivationen. Det måste finnas ett värde i 
uppgiften, någonting meningsfullt för eleven.49 Problemen som eleven möter skolan ska ha 
någon koppling till det de känner till från sin vardag. Intressant att notera är att 
vardagsproblem tycks vara lättare för eleverna att lösa än de problem de stöter på i skolans 
matteböcker. Detta kan bero på att de i skolan oftast är hänvisade enbart till sitt eget tänkande, 
eftersom man oftast arbetar ensam, samt att man gärna använder sig av andra hjälpmedel i 
vardagen, till exempel miniräknaren. Detta är tänkvärt eftersom skolan är till för att ge elever 
redskap för att klara av vardagens matematiska problem!46

 
Eleverna måste få använda sig av olika sätt att nå ett svar. I stället för att bara skriva kan de 

också få rita och diskutera. Detta kan ge dem en ny syn på problemet i fråga.50 Låt dem vara 
kreativa och rita eller göra konstruktioner. De kan säga eleven mer än en uträkning på ett 
papper.51 Teckningarna bör vara enkla, med streckgubbar och bildsymboler, så att eleverna 
inte fastnar i själva ritandet. Men motståndet mot att rita är bland eleverna ganska stort. Om 
de någon gång skulle göra det, suddar de bort teckningen så snart svaret är funnet.48

 
Lärarens inställning är mycket viktig när det gäller problemlösning. Fokuserar läraren på 

processen - hur vi söker efter svaret, eller produkten - svaret i sig? Dennes inställning ger 
konsekvenser också för hur eleverna ser på detta. Att alltför tidigt lägga stor vikt vid att räkna 
med algoritmer kan leda till att eleverna automatiskt använder sig av dessa vid 
problemlösning, utan att egentligen tänka på vad de gör. De försöker kanske inte ens förstå 
problemet, utan använder sig automatiskt av de räknestrategier skolan lärt dem. Om eleven 
istället får utveckla egna huvudräkningsstrategier, blir resonemangen om talen och talvärlden 
tydligare i klassrummet.50 Dessutom bör läraren inte fokusera på hur prydliga elevernas 

                                                 
46 Ahlberg, A. (2001) 
47 Nämnaren TEMA (2000) Matematik – ett kommunikationsämne 
48 Olsson, I. (2000) 
49 Imsen, G. (2000) 
50 Ahlberg, Ann (2000) ”Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande” i Nämnaren TEMA Matematik från 
början Göteborg; NCM 
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slutresultat är, utan istället se hur eleven resonerat och räknat. En felvänd fyra borde inte spela 
någon roll här.52 Man ska inte överdriva vikten av de matematiska symbolerna. De avskräcker 
många elever. De yngsta eleverna borde inte tvingas öva välskrivning av siffror.53

 
Problemlösning i grupp är ett tillfälle för eleverna att kommunicera matematik med 

varandra och med läraren. När de konfronteras med varandras tankegångar och 
lösningsförslag kan deras förståelse för matematiken ändras. De kan till exempel finna att 
kamratens strategi kanske passar dem bättre. Att tala om för någon annan hur man tänker ger 
också eleven mer insikt om sina egna tankegångar.54 Lärare som deltar i diskussionerna, 
måste vara öppna för elevers tillvägagångssätt även om dessa är nya även för dem själva.55 
Ibland kan det även vara skönt för eleverna att samtala om problem utan att det rätta svaret är 
viktigt. Detta ger dem större tilltro till sin egen förmåga att lösa problem, och gör 
matematiken mer lustfylld. Ahlberg menar att det är just denna inriktning på vad som är rätt 
och fel som påverkar många elevers attityd till matematiken negativt.54

 
Man får inte stressa eleverna när de löser problem, eftersom de då får mindre tid att sätta sig 

in i och förstå problemen de löser. Det finns då heller inte tid att prova nya vägar till svaret, 
utan de använder sig då av sina egna välkända strategier, som kanske inte alltid är de bästa 
tänkbara.54 Man måste lära eleverna just detta att problemlösning tar tid, och att man inte 
alltid finner svaret, eller vägen till svaret omedelbart.52 

 
Problemlösning är svårt att undervisa om, just därför att det är så komplext. Det finns inga 

metoder som lärare kan följa för att lära barnen att bli goda problemlösare. Men han/hon 
måste vara tydlig med att problemlösning är någonting viktigt och något intressant. Eleverna 
behöver dock lärarens hjälp på vägen till att bli problemlösare, det är mycket få barn som 
klarar detta helt själva.56 Även om barn är problemlösare av naturen, behöver läraren hjälpa 
dem med att finna nya lämpliga strategier att använda.52

 

Läroboken 
Matematiken är det ämne som oftast är mest knutet till läroboken, detta både på gott och 

ont. Boken styr både undervisningens innehåll och organisation och kan leda till en begränsad 
syn på matematik både hos lärare och hos elever.55 Många lärare tycker att matematiken är 
enkel att undervisa i på så sätt att läroboken står för hela planeringen.54 Att enbart låta 
eleverna räkna i boken gör att de uppfattar matematiken som tråkig och monoton. Men 
förekomsten av en lärobok ger dock inte automatiskt en negativ effekt på barnens 
motivation.55 Tvärtom tycker många barn att det är både roligt och spännande att arbeta i 
matteboken när de börjar skolan. Men boken tar inte utgångspunkt i det enskilda barnets 
föreställningsvärld och den kan distansera dem från matematikens praktiska användning.54

 
Tyvärr händer det att barnen, istället för att lära sig matematiken, lär sig läroboken. Det vill 

säga, de lär sig lärobokens ”mönster”. Är de inne på kapitlet om multiplikation, multiplicerar 
de automatiskt siffrorna i uppgiften utan att tänka på vad de egentligen gör.57 Detta är också 

                                                 
52 Olsson, I. (2000) 
53 Unenge, J. (1999) 
54 Ahlberg, A. (2000) 
55 Skolverket (2003) 
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en form av lotsning.58 För vissa lärare verkar det vara mycket viktigt att eleverna räknar alla 
uppgifter i denna lärobok.59 Kriteriet för att vara duktig i matte tycks bland eleverna också 
vara att ha hunnit långt i boken, och att ha räknat många uppgifter rätt.60 De tävlar mot 
varandra för att inte ligga sist, och på så vis slippa känna sig dum. När barnen har så bråttom 
reflekterar de inte särskilt mycket över vad de gör och förståelsen riskerar att bli ytlig och 
dålig.58 Det är lätt att man som lärare fastnar i detta mönster i sin undervisning och det 
ifrågasätts kanske inte av någon.60 Men vi kan inte nå målen för matematik om alla elever 
alltid sitter tysta och räknar för sig själva. Att argumentera och diskutera blir det ingen tid till 
när lektionerna domineras av läroboksräknande. Dessutom blir det väldigt ineffektivt när 
läraren ska handleda alla elever om samma sak men vid olika tillfällen.61  

 
Många lärare anser att för att kunna arbeta utan lärobok måste man ha många års erfarenhet 

bakom sig. Dessutom tycks den traditionella undervisningen med lärobok vara någon sorts 
trygghet som underlättar för lärarna att se till att elever når de uppställda 
undervisningsmålen.62 Eftersom läroboken är en trygghet för lärarna, kan de inte förväntas 
släppa den direkt. Att undervisa utan lärobok är en process som måste få ta sin tid. Det är 
dock inte säkert att en lärare som använder bok för den skull är helt bunden av den.63

 

Konkret material 
Laborativt material används ofta i den inledande matematikundervisningen, både för att ge 

barnen stimulans och omväxling. Materialet gör undervisningen mer konkret.63 Forskning 
visar att barn som får hantera någon form av föremål i matematikundervisningen, lyckas 
bättre.64 Särskilt kan det vara positivt för de barn som upplever svårigheter. Dock kan det vara 
så att barnen inte vill använda konkret material om det känns pinsamt inför kamraterna.63 

 
En nackdel med speciellt tillverkat material kan vara att eleverna inte har eller kommer att 

stöta på detta utanför skolans värld. Eleverna kan se andra saker i materialet än vad läraren 
har tänkt sig, och därför måste det finnas vissa ”regler”.65 Malmer menar att ett konkret 
material ska användas till att synliggöra elevernas tankar och att göra upptäckter med, och ska 
alltså inte vara ett mål i sig. Därför finns ingen anledning att inte använda sådant 
specialmaterial.66 Däremot bör de få använda sig av olika material, så att deras tänkande inte 
knyts alltför hårt till ett enda. Då kan det senare bli jobbigt för dem att klara sig utan det.63

 
Här nedan presenterar jag kort två olika sorters färdigproducerade konkreta material. Det 

finns naturligtvis fler, men av utrymmesskäl begränsar jag mig till dessa. Konkret material 
kan dessutom också vara sådant som barnen samlat in själva, såsom knappar, kottar och 
dylikt.63

 
Cuisenairestavar är ett användbart relationsmateriel, skapad av George Cuisenaire. Det 

består av tio färgstavar, där den minsta är 1 cm och den längsta är 10 cm lång. Varje stav 
däremellan blir hela tiden 1 cm längre. Stavarna har var sin färg, men är dock inte indelade i 
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 17



några enheter. Meningen med detta material är först och främst att barnen ska lära sig att se 
talrelationer. Varje stav ska alltså kunna representera vilket tal som helst. Dock är det vanligt 
att lärare ändå tilldelar stavarna ett värde, att den minsta staven får representera 1, och så 
vidare. På detta vis kan de också användas till att räkna med. Med stavarna kan man öva att 
jämföra. Har man flera uppsättningar cuisenairestavar, är det lätt för barnen att till exempel se 
att två röda stavar är lika långa tillsammans som en rosa stav. Samband mellan helhet och 
delar kan upptäckas genom att lägga ”mattor” med stavarna. Genom att bara låta barnen helt 
fritt leka och bygga med stavarna, kan de upptäcka mycket. Detta är bara exempel och det ges 
fler i boken Räkna med barn.67 För bilder av cuisenairematerialet se bilaga 1. 

 
Talblock är ett material utarbetat av Gudrun Malmer själv. Det består av ett antal olika 

block för talen 1-10. Dessa block är indelade i kvadratiska enheter på ena sidan, men blank på 
den andra. Kvadraterna ligger ordnade parvis och på det sättet blir det mycket enkelt att se 
vilka tal som är udda och vilka som är jämna. Detta material kan användas till att både öka 
förståelsen för helheten såväl som delarna.67 Genom att sätta samman två block eller ta isär 
dem, kan barnen få en uppfattning om addition och subtraktion och sambandet dem emellan.68 

Precis som med cuisenairestavarna kan talblocken också användas till att jämföra, mäta och 
upptäcka relationer mellan tal. Detta kan man göra genom att till exempel bygga ”hus” av 
blocken. Man bestämmer ett tal, exempelvis 8, och ska sedan bygga detta med hjälp av minst 
två block. Även här ges fler bra exempel på övningar med talblock, som jag inte kommer att 
redogöra för här.67 För bilder av talblocksmaterialet se bilaga 2. 

 

Miniräknaren och datorn 
Sedan 1980-talet har miniräknaren funnits tillgänglig. Denna spar mycket tid, då man 

slipper ställa upp och räkna ut talen på papper. Sådant kallar Unenge för ”själsdödande 
arbete” och han menar att elever kan använda detta hjälpmedel redan från första klass. Dock 
finns det i skolorna ett stort motstånd mot detta, då lärare anser att eleverna först måste lära 
sig att räkna.69 Trots att de är billiga och mycket vanliga har de ännu inte ”slagit igenom” i 
skolan. Att räkna med algoritmer är en djupt rotad tradition, som inte låter sig brytas hur som 
helst. Användandet av miniräknare anses till och med ibland som rent fusk.70 Det finns dock 
ingen forskning som visar att eleverna på något sätt skulle bli sämre på vissa färdigheter bara 
för att de får använda sig av en miniräknare. Tvärtom kan mycket förbättras om den används 
på ett riktigt vis. Förutom att det är roligt, kan även elevernas taluppfattning fördjupas 
samtidigt som de kan upptäcka relationer mellan tal. Positionssystemet blir för barnen 
tydligare i och med användandet av en miniräknare. Även något så abstrakt som negativa tal 
dyker naturligt upp då eleverna ges tid att leka med miniräknaren.71 Matematik behöver då 
inte läras ut hierarkiskt, med addition först och sedan subtraktion osv. Låt barnen använda 
miniräknaren, och låt dem då räkna det som roar dem att räkna.69

 
Ofta får eleverna med miniräknaren mer uträttat på lektionerna och de blir mer 

koncentrerade på problemlösandet. Detta ger en lugnare och skönare klassrumsmiljö för 
barnen att vistas i. Läraren behöver heller inte lägga ner tid på att hjälpa elever med 
uppställningar, utan kan fokusera på att hjälpa eleverna förstå själva problemet.70 Därmed är 
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det inte sagt att skriftliga räknemetoder helt spelat ut sin roll. Det är inte alltid vi har en 
miniräknare tillgänglig ute i verkliga livet när vi måste lösa ett problem.72

 
Denna lilla uppfinning hjälper många elever som upplever svårigheter i matematiken. Där 

det tidigare var hopplöst att klura ut rätt svar, blir det plötsligt mycket enklare. Detta leder till 
att dessa elever vågar utforska matematiken mer.73 De hinner lösa fler problem och blir 
skickligare problemlösare. Matematiken blir mindre räkning och dess kvalitet höjs.74 
Dessutom blir det inte, som man kanske skulle tro, att eleverna använder den till alla 
uträkningar. Vissa saker går ju snabbare att räkna i huvudet, än att slå in på miniräknaren!73 

När det rent räknetekniska är snabbt avklarat blir det istället mer tid över till matematiska 
diskussioner och förklaringar. Dessutom behöver inte de yngsta barnen då begränsa sig till de 
små talen, utan utforska de större om detta intresserar dem.75 Dock bör undervisning med 
miniräknaren kombineras med att barnen får göra en rimlighetsbedömning av svaren. Detta 
kan göras med hjälp av huvudräkning och överslagsräkning.76

 
Det finns då heller ingen begränsning i vilket räknesätt eleverna kan använda sig av. 

Läraren behöver inte undervisa barnen i att använda miniräknaren, utan kan gott låta eleverna 
upptäcka dess möjligheter själva. Men de måste dock få klart för sig att symbolerna på 
miniräknaren ofta skiljer sig något från lärobokens.75

 
Även datorn används ganska lite i undervisningen idag. Enligt Unenges undersökning i 

mitten av 90-talet används den endast ca 40 min i veckan per elev. Men han menar också att 
det ännu finns dåligt med utmanande matematiska program till den.73 I Joakim Samuelssons 
bok Nytt på nytt sätt, ger han bilden av att datorn används ännu mindre än så i 
matematikundervisningen. Det finns ett antal faktorer som påverkar hur mycket datorn 
används under dessa timmar. Först och främst spelar det naturligtvis roll hur god tillgången 
till datorer är på skolan och vart de är placerade. Vidare är det viktigt att det finns tid till att 
bekanta sig med nya matteprogram. Det måste också finnas bra och relevanta matteprogram 
tillgängliga, samt möjlighet till teknisk support när så behövs. Sist men inte minst, spelar 
lärarens egen datakunskap roll.77 Ofta är det så att lärare som anser sig själva som okunniga 
när det gäller datorer, undviker dessa i sin undervisning. Genom fortbildningar på skolorna 
kan man öka lärarnas kunskaper och intresse för datorn.72

 
Det finns olika sorters program som används beroende på vad läraren har för syfte med 

matteundervisningen. Den vanligaste sortens program tycks vara rena övningsprogram, där 
eleverna övar färdigheter så som huvudräkning, överslagsräkning eller begreppskunskap. 
Eleverna kan tycka att sådana ”drillprogram” är roliga, eftersom det i alla fall är en omväxling 
från det vanliga räknandet i boken.77 Fördelarna med dessa övningsprogram är att eleverna 
slipper sitta och skriva av uppgifter i räknehäften, samt att de får en omedelbar respons på sitt 
arbete. Datorn talar direkt om för eleven huruvida svaret är rätt eller inte.75 Vidare kan 
eleverna även uppskatta att få tävla mot sig själv och andra, i de fall där det finns tidtagning 
inbyggt i programmet. Det kan också sporra dem till att hela tiden försöka finna nya metoder 
som löser problemet snabbare. Men som lärare får man se upp, eftersom eleverna i vissa fall 
enbart är intresserade av att få fram rätt svar, så att de kommer vidare i programmet. I dessa 
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fall existerar det knappt någon dialog om strategier elever emellan. Risken finns att eleverna 
chansar mer eftersom de blir stressade av att det finns en tidsgräns. Ett populärt 
övningsprogram tycks vara ”Cheops pyramid” som anses vara bra av många lärare.78 Dessa 
program är oftast väldigt lätta att anpassa efter eleven, när det gäller själva svårighetsgraden 
på uppgifterna. Tyvärr är de dock oftast rena läroboksuppgifter, inprogrammerade i ett 
dataprogram.79

 
En annan typ av program är verktygsprogram, där elever exempelvis kan rita figurer eller 

utföra beräkningar. Som exempel kan nämnas kalkylprogrammet ”Excel” som finns inlagt på 
många datorer. Att rita en figur eller diagram på datorn går snabbare än att göra det för hand 
och det blir dessutom oftast snyggare. Det är enkelt att sudda och börja om ifall det skulle bli 
fel. Därmed blir det mer tid över till att tolka och analysera figurerna och diagrammen. Det 
finns då mer tid för resonemang, både mellan elever och mellan elev och lärare.78

 
Datorerna används ibland av lärarna som en form av belöning som eleverna får när de har 

uppfört sig. Den blir en morot, som får eleverna att jobba på bra även när det gäller räknandet 
i böckerna. Det blir också en avkoppling både för läraren och för eleverna från den vanliga 
undervisningen. Vi måste dock tänka på att många elever ofta spelar dataspel hemma och är 
vana vid en snygg grafik. Om dataanvändningen i skolan ska upplevas som rolig och 
motiverande måste de program vi använder kunna tävla med dessa spel.78

 
Elevernas kunskaper blir förhoppningsvis med datorns hjälp större inom områdena 

begreppsförståelse och reflektion. Precis som med miniräknaren kan de med datorns hjälp bli 
mer benägna att utforska och prova sig fram. Då kan också intresset för själva uppgiften hålla 
i sig längre.78 En skillnad mellan datorer och miniräknare är dock att datorerna ibland kräver 
mindre matematisk förståelse än miniräknaren. Detta eftersom många datorprogram 
tillhandahåller instruktioner som eleverna bara behöver följa. När det gäller miniräknaren 
måste eleven alltid fatta alla matematiska beslut själv.79 Med ett tekniskt hjälpmedel till hands 
kan eleverna fokusera på det som lärare anser är svårt, nämligen att avgöra vilket räknesätt 
som ska användas i vilken situation och hur man kan gå tillväga för att lösa problem. Datorn 
och miniräknaren gör ju inte allting åt eleven, utan han/hon måste fortfarande tala om för 
datorn vilka räkneoperationer den ska utföra.78

 
Med dessa hjälpmedel tillgängliga i skolan kan man kanske ifrågasätta om det fortfarande är 

lika viktigt att de yngre barnen ska tillbringa så mycket tid med att lära sig räkneregler och 
algoritmer i skolan. Bara för att en elev tekniskt klarar av att utföra en beräkning, betyder ju 
inte det att han eller hon har förstått de begrepp som används, eller klarar av att använda dem i 
en ny situation. Skulle algoritmräkningen skäras ned, blev det istället tid över för eleverna att, 
till exempel, konstruera egna huvudräkningsstrategier eller öva överslagsräkning.80 Kaye 
påpekar dock att ett hemgjort brädspel kan träna en färdighet minst lika bra som ett 
dataprogram, och dessutom kostar detta mycket mindre. ”Datorer är bra men de är inte ett 
pedagogiskt mirakel” menar hon. (Kaye, P. 1994 sid. 249) Ska man satsa på matteprogram på 
datorn, ska man vara noga i urvalet. Det finns både bra program som stimulerar, och dåliga 
program som frustrerar.81
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Lekar och spel 
Att spela spel och leka lekar i matematikundervisningen är mycket användbart. Det får 

eleven att både slappna av och koncentrera sig. En elev som spelar spel tycker inte att det är 
jobbigt att upprepa vissa procedurer eller fakta. Det hör ju till spelet. Det engagerar barn på ett 
sätt som arbetsböcker inte kan, och är bra för både den som är duktig och den som är svag. 
Dessutom tränar spel samma saker som ett läromedel gör – men på ett roligt sätt!82 Lekar och 
spel kan öva barnen i samarbete, symboliskt tänkande, problemlösning och rumsuppfattning.83 
Peggy Kaye ger i sin bok Mattelekar förslag på hela 56 olika lekar i varierande svårighetsgrad 
för årskurserna 1-3. Man kan även efter eget huvud anpassa dessa efter barnet så att de blir 
antingen lättare eller svårare. Spel är en bra aktivitet både som inledning och avslutning på en 
mattelektion, samt som sysselsättning då läraren är upptagen med en annan grupp elever. Det 
kan även användas vid introduktion av nya begrepp, träning för att öka färdigheter, repetition 
eller bara som ett komplement till den vanliga undervisningen.82 Förutom att bara spela spel, 
kan barnen även vara med och utforma dem. Att tillverka spel kräver också matematiskt 
tänkande. Det ska bestämmas storlek på spelplan, antal spelare, hur lång tid det ska ta att spela 
det och så vidare.83

 
Man måste anpassa spelet efter barnet och inte envisas med att spela ett spel som 

uppenbarligen är för svårt för det.  Det är däremot inget som hindrar ett barn från att spela ett, 
för dem, lätt spel ibland. Detta ger ju tillfälle till att befästa och repetera kunskaper. Leken 
eller spelet måste ske i en avspänd miljö. Man får inte stressa barnet eller göra det oroligt om 
det skulle få svårigheter i en viss lek. Det är naturligt att barn ”snubblar” lite i början.82 

 
Ibland får man se upp lite med själva tävlingsmomentet som uppstår i vissa spel. Barn i 

allmänhet tycker inte om att förlora och händer det alltför ofta kan det vara smärtsamt för det. 
Läraren måste här känna till hur barnet fungerar, och om det behövs kanske till och med 
förlora avsiktligt ibland. Barn kan bli mycket upprörda då de begår misstag, och de vuxna kan 
då till exempel lätta upp situationen med humor. Frustrationen måste hållas inom rimliga 
gränser då man spelar.82 

 
Ytterligare en vinst med spel i undervisningen, är att det också kan engagera barnens 

föräldrar. Om förälder och barn tillsammans i hemmet tillbringar lite tid varje dag med att 
spela ett mattespel, kan barnens matematiska förmåga öka. Föräldrarna själva behöver inte 
kunna mycket matematik för att spela. Läraren kan anordna en spelkväll för föräldrarna, där 
de får lära sig lite olika spel och lekar och tillverka spelplaner. Ett annat alternativ är att det 
finns spel i klassrummet som barnet kan låna hem några dagar.82 Läraren måste förstå att lek 
är en del av barns lärande och den hjälper dem att förstå omvärlden. Det måste finnas tid och 
utrymme för den.83

 

Att utgå från elevernas tankar och erfarenheter 
I skolan tar undervisningen alltför ofta utgångspunkt i matematikens värld, istället för 

elevens. Ett visst sorts tänkande krävs, och eleverna upplever att deras eget tänkande inte 
alltid duger.84 När barnet kommer till skolan har det redan en egen uppsättning tankemodeller 
och strategier för räknande. Den nya matematiska kunskapen måste grundas på dessa 
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kunskaper barnen redan har, annars blir den meningslös och ytlig för dem.85 För att skapa ett 
gott självförtroende i matematiken måste eleven få känna att han duger och att det finns 
möjlighet att prova sig fram. Den inledande undervisningen borde inte vara så inriktad på vad 
som är rätt och fel, utan vad barnet vill få sagt. Deras tankegångar måste accepteras, och 
läraren måste försöka förstå dem. Om elevernas eget sätt att tänka blir positivt bemött, blir 
eleven mer öppen även för andra strategier och tankemönster.86

 
Alla elever bär med sig kunskaper in i skolan, även om barnen naturligtvis inte kan lika 

mycket som vuxna. Dessa kunskaper är en tillgång och måste tas tillvara och respekteras i 
skolan.87 Problemet är att barnens personliga uppfattningar om matematik inte alltid stämmer 
överens med det som är ”riktigt” inom matematiken. Men deras problemlösningsmetoder och 
tankegångar kan vara väldigt logiska, trots att de är felaktiga. Även här måste alltså läraren 
bemöta eleven positivt, så att deras självförtroende inte sänks.88

 

Att förstå 
Matte anses av alltför många elever i skolan som både meningslös och svårförståelig. Men 

att förstå vad det är man håller på med, anses av eleverna själva vara det som är allra viktigast 
för deras motivation. Det stärker en elevs självkänsla när deras matematiska grund håller att 
bygga på. En god självkänsla tycks öka elevernas prestationsförmåga och känslan av att 
lyckas ökar deras lust att hela tiden söka nya utmaningar.89 I skolan är matematik ett 
”prestigeämne”. Den som är duktig i matematik anses vara intelligent, och den som har 
svårigheter kan därmed känna sig ointelligent. Antingen är svaret rätt eller så är det fel. 
Antingen duger man eller så duger man inte.90 Ska man öka elevernas motivation måste man 
fokusera på förståelse, istället för att försöka få fram rätt svar. I fröken Flinks klassrum spelar 
fel svar en viktig roll, eftersom dessa leder till diskussioner, vilka i sin tur leder till insikter 
och förståelse för eleverna. Det händer dock ofta att felaktiga svar avvisas av lärarna eller helt 
enkelt ignoreras.91

 
När en elev har svårt att förstå, handlar det oftast om de grundläggande begreppen och 

idéerna inom matematiken, menar Unenge. Man har inte riktigt tillägnat sig dessa och då blir 
naturligtvis förståelsen dålig. Som exempel ger han det, för många barn, abstrakta begreppet 
area. Har man inte förstått vad det innebär, är det ju inte lätt att räkna uppgifter med detta 
begrepp.92 Talområdet 1-10 och positionssystemet utgör grunden i undervisningen för de 
yngsta barnen. Det är svårt att gå vidare inom matematiken om man inte först förstår dessa 
grundläggande talbegrepp. Får man kunskapsluckor inom ett moment, hamnar man lätt i en 
ond cirkel. Efter åratal av sådana misslyckanden, kanske man inte vill ha någonting med 
matematiken att göra alls.86 Det bryter ner både barnens självförtroende och deras lust att 
lära.93 Vi lämnar ofta allt för snabbt de grundläggande stegen, även när det gäller barn med 
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matematiksvårigheter som ges extra hjälp.94 Att i efterhand försöka ”reparera” barns 
grundläggande förståelse kan bli väldigt krävande.95

 
Att ibland få lyckas med någonting är alltså oerhört viktigt, samtidigt som ständiga 

misslyckanden ger eleven dåligt självförtroende och minskar lusten.96 Denna inställning följer 
dem som regel också upp i vuxen ålder. Särskilt avgörande är det hur de allra yngsta barnen 
upplever matematiken i skolan. Får man redan från början en negativ bild av sin egen 
förmåga, håller detta lätt i sig länge. Det är de barn som ofta redan har ett dåligt 
självförtroende som riskerar att bli pessimistiska över sin egen förmåga i 
matematiksammanhang. Så fort de stöter på en uppgift som verkar svår, blir de lätt blockerade 
direkt.97 Därför måste de uppgifter som eleven möter ligga på en rimlig nivå. De ska vara så 
lagom svåra att de kan lösas med en liten ansträngning från eleven, men inte så lätta att de 
känns meningslösa. Att möta små utmaningar i undervisningen behövs. Att gång på gång 
repetera gammalt stoff som man redan kan, verkar motivationsdödande på många elever.96 Då 
blir det lätt så att eleverna går långsammare framåt än vad de egentligen skulle kunna, för att 
de känner att räknandet är tråkigt.97

 
För att kunna förstå matematikens abstrakta språk och begrepp, måste eleverna få upptäcka 

mönster och strukturer och sedan tala om dessa. Det är språket som är själva nyckeln till att 
lära sig matematik, och det är också detta som sätter käppar i hjulet för många barn. De kan 
vara duktiga på att räkna, men det hela faller på att de inte förstår matematikens språk. Om 
symbolerna ska få någon innebörd för eleverna, måste dessa först knytas till elevernas 
erfarenhetsvärld. Kanske kan man uttrycka något enkelt vardagsproblem med detta 
symbolspråk. Det bästa är om de uppgifter och problem eleverna möter i skolan är hämtade 
från vardagen.97 På så vis blir de relevanta och förståeliga för eleverna. När barnen förstår kan 
de också konstruera egna lösningsresonemang och behöver inte vara hänvisade till att 
använda metoder som någon annan kommit på. Den elev som inte är intresserad av innehållet 
i matteuppgifterna, kommer enbart att försöka prestera resultat som läraren godkänner. Detta 
har absolut ingenting med lust att göra.96

 
Då läraren hjälper eleven måste han/hon prata med eleven, istället för till eleven. Att skaffa 

sig en bild av hur eleverna tänker vid räknandet är väldigt viktigt.97 Läraren måste också 
kunna förklara för eleverna på elevernas eget språk och inte blanda in onödigt många 
matematiska termer. Då kan det för eleverna både bli intressantare och framstå som mer 
viktigt för dem.94 Lärare har en benägenhet att förklara för mycket och därmed inte släppa in 
eleven i samtalet. Då blir eleven passiv och har inte så att säga huvudrollen. Det är viktigt att 
barnen får försöka sätta ord på problemen.98 När en elev tillåts göra detta blir deras 
tankegångar synliga både för dem själva och för läraren. Missuppfattningar kan rättas till och 
eleven kan också höra själv när ett resonemang inte håller.99

 
Ibland kan det tyckas som om en elev har god förståelse i matematik, därför att han/hon 

ligger långt framme i matteboken och utför korrekta lösningar av problem. Men sådant kan 
man göra utan att man egentligen förstår vad det är man sysslar med. Begreppslig kunskap 
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förutsätter inte förståelse för dem. Men ibland kan barn inför de vuxna, särskilt föräldrar, 
låtsas förstå, eftersom de inte vill att någon ska tro att de är ”dumma”.100

 
För de elever som har svårt att ta till sig matten, är det viktigt med mycket praktiska 

tillämpningar och upplevelser. Att enbart arbeta teoretiskt med matematiken kan vara svårt för 
många barn. Synliga resultat hjälper dem förstå samt ökar dessutom motivationen hos alla 
elever. Det kan till exempel handla om att lära sig geometri genom att få sy mönster på 
kuddar – både roligt och lärorikt.101

 
Unenge menar att ett av matematikens största problem, är att kurserna är mer avancerade än 

vad de behöver vara. En grundskoleelev tvingas ofta att lära sig saker som han/hon aldrig 
kommer att ha någon nytta av senare i livet.102 Det är vanligt att speciellt högstadieelever 
sitter och räknar sådant som de inte vet vad det kan användas till i livet.101

 

4.3.2 Den sociala miljön 
En miljö där elever får lust att lära, är en miljö där det finns utrymme för såväl känsla som 

tanke. Både elever och lärare skall vara aktiva och upptäckarlusten ska stå i centrum.101 Detta 
avsnitt om elevers lust i klassrummet är inte specifika för just matematikundervisningen. De 
kan tillämpas även på skolans andra ämnen, men är ändå intressanta för detta arbete. 

 

Lärarens ledarskap 
Lärarens roll har stor betydelse för hur eleverna kommer att uppfatta matematikämnet. 

Dennes inställning, entusiasm och uppläggning av undervisningen betyder mycket för lusten 
hos dem. Eleven märker tydligt om läraren tycker om ämnet själv.103 På så sätt påverkas 
elevens beteende av läraren. Är en elev ointresserad av matematiken, kan detta vara en direkt 
verkan av lärarens agerande och attityder. Men läraren måste även vara skicklig i att dela med 
sig av sin kunskap och att få eleverna intresserade av att ta emot den.104

 
Det finns olika typer av ledarskap, och grovt kan man dela in dem i auktoritärt-, 

demokratiskt- och låtgåledarskap. Den auktoritäre ledaren styr ensam i klassrummet och 
bestämmer arbetsformer, arbetssätt och gruppkonstellationer utan elevernas medverkan. 
Barnen känner då oftast inte heller till målet med arbetet eller vad som kommer att hända 
härnäst. Genom beröm, kritik och order styr läraren gruppen. Låt-gå ledaren är i princip den 
auktoritäre ledarens raka motsats. Han/hon styr inte gruppen alls och kan till och med verka 
ointresserad av den. Den demokratiske ledaren befinner sig någonstans mellan dessa två. 
Läraren är här mer en vägledare, som genom att leda gemensamma diskussioner i klassen 
beslutar om mål och metoder. Självständighet uppmuntras och elevernas känslor och åsikter 
är viktiga. En grupp ledd av en demokratisk ledare är oftast mer vänlig, mer entusiastisk inför 
arbetet och har en bättre sammanhållning än grupper styrda av någon annan ledartyp.105

 
Enligt Holden är nyckeln till lust humor och att ha roligt. När det känns tråkigt och arbetet 

är alltför svårt eller enformigt, skapas ingen lust till att lära sig. En bra lärare kan lyssna på 
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elevernas förslag och även använda dem i sin undervisning. Eleverna ska känna att de är 
viktiga och att de kan tillföra något i lärandet. Även mindre bra matematiska lösningsförslag 
ska tas upp och inte ignoreras. På så vis skapas en tillit i klassrummet där det inte är så farligt 
att göra eller svara fel ibland.106

 
 Men även om eleverna ska få ta stor plats, får man inte helt sluta styra som lärare. Det 

behövs även ett visst mått av kontroll bredvid friheten och medbestämmandet.106 Detta är en 
balansgång som kanske inte alltid är så lätt. Men det ska inte råda någon tveksamhet kring 
vem det är som är ledaren i klassrummet. Läraren är en förebild för barnen och deras 
agerande, även kroppsspråket, spelar en oerhört stor roll. Varje elev måste få bli sedd varje 
dag, och att till exempel ta i hand varje morgon kan vara en metod.107 Läraren måste bry sig 
om sina elever, och eleven måste känna detta. Av läraren vill eleven bli sedd, respekterad, 
vägledd och uppmuntrad. Dessutom ska inte läraren gömma sig bakom sin roll som ledare, 
utan framstå som en person, någon som är mänsklig.108 Läraren ska också ha tilltro till sina 
elevers förmåga och kunna förklara svåra saker på ett bra sätt, samt vara uppmärksam på vad 
det är barnen inte förstår. Han/hon pratar med eleven, istället för till den, och kan anpassa sina 
metoder och strategier till eleven och dess tankesätt.109 Dessutom har alla människor sin 
personliga uppfattning om hur en bra lärare ska vara, och kraven är ofta höga.107 

 
Det är inte lätt att skapa sig den ”perfekta” lärarrollen och det görs förmodligen inte över en 

natt. Holdens fröken Flink påpekar att den undervisning hon bedriver nu har vuxit fram 
genom erfarenhet från litteratur samt egen och andras undervisning.106 Men det är även viktigt 
att eleverna förstår att även de har ett ansvar att se till att samarbetet mellan lärare och elev 
fungerar samt att undervisningen blir trevlig.109

 

Återkoppling 
Lärarens återkoppling spelar roll när eleven skapar sig en uppfattning om sin egen förmåga 

och om ämnet.110 Återkoppling, eller ”feedback” som det också kallas, talar om för eleven hur 
någon annan, exempelvis läraren, uppfattar det som de gjort. Det kan vara beröm, eller förslag 
till förbättringar i elevens arbete. Detta är en sorts värdering, och alla former av bedömningar 
riskerar att göra eleven defensiv. Därför måste läraren vara både försiktig och tillåtande. 
Atmosfären får inte vara dömande utan trygg, och eleven måste lita på läraren för att kunna ta 
till sig det som sägs. Fungerar återkopplingen på ett bra sätt, kan det fördjupa relationen 
mellan läraren och eleven och även öka förståelsen dem emellan. Avsaknad av återkoppling 
leder till osäkerhet för eleven, som då inte vet hur arbetet och ansträngningarna uppfattas.111 
När det gäller förslag till förbättringar måste läraren vara försiktig. Ett barn som ofta får höra 
att det tänker fel, tappar tron på sin egen tankeförmåga, och börjar istället fråga läraren hur 
man ska tänka.112

 
Återkoppling måste förekomma ofta i klassrummet, men är som mest effektiv om eleven 

själv frågar efter den. Det är viktigt att läraren är så tydlig som möjligt, så att eleven inte 
missförstår vad som menas. Det ska handla om saker som eleven själv kan påverka, och 

                                                 
106 Holden, I. (2001) 
107 Wikberg, E. (1998) 
108 Birnik, H. (1999) 
109 Skolverket (2003) 
110 Wood, David (1999) Hur barn tänker och lär Lund; Studentlitteratur 
111 Nilsson, B. (1993) 
112 Olsson, I. (2000) 

 25



formuleras så positivt som möjligt. Det är bra om återkopplingen ges i så nära anslutning till 
det aktuella arbetet som möjligt.113 När en lärare ger beröm kan hon göra det på flera olika 
sätt; med kroppen, ögonen, genom mimik och rösten. Men det ska inte ske slentrianmässigt, 
utan då eleven verkligen utfört en prestation.114  

 
I skolan bedöms elevernas prestationer hela tiden. De bedöms efter ämneskrav, sin egen 

förmåga och de jämförs dessutom med varandra. Det är inte bara lärare som gör detta, utan 
eleverna själva konkurrerar med varandra. Däremot kan lärarna hjälpa till att mildra den 
ångest som många elever känner inför denna bedömning.115 I de senare åren sker 
återkopplingen mycket genom prov och diagnoser. Detta kan ibland till och med vara den 
enda bedömningsgrund som läraren tar hänsyn till. På så vis blir proven avgörande för 
eleverna och det upplevs som att misslyckanden är slutgiltiga och att inte finns tid eller 
möjlighet att förbättra ett dåligt resultat. Detta minskar elevernas lust.116  

 
Alltför mycket beröm och belöningar kan minska elevernas inre motivation. 

Tillfredsställelsen av att kunna klara av något minskar och lärarens omdöme blir det som är 
viktigt.115

 

Elevpåverkan 
Att vara delaktig och att ta ansvar är viktiga färdigheter i livet och någonting som man 

måste öva på. De båda begreppen hänger intimt samman och kan inte vara utan varandra. 
Skolan är en viktig plats för barnens utveckling, och att eleverna ska kunna påverka sin 
situation står inskrivet i både skollagen och läroplanen. De måste få prova, och även tillåtas 
att misslyckas. Det tar lång tid och kan också vara svårt att lära elever att påverka och att ta 
ansvar. Elevernas ansvar måste börja med det enkla och lilla och sedan successivt öka i takt 
med barnens ålder. Ska eleverna ha inflytande över arbetssätt och arbetsformer i skolan, måste 
läraren vara öppen för att prova nya saker i undervisningen.117

 
Elevinflytande kan förstås inte tillämpas lika mycket under alla lektioner, men det krävs mer 

än ett klassråd i veckan för att tillgodose detta behov.  Men ofta är skolan fast i traditionella 
mönster där läraren är den som förmedlar och eleven den som svarar på frågor istället för att 
ställa dem.117 Det tycks vara så att just matematiken är det ämne där det är svårast för eleven 
att påverka undervisningen vad gäller innehåll och arbetssätt. Detta kan bero på att 
matteundervisningen styrs av matteboken och av hur traditionell matematikundervisning ser 
ut. Elevinflytande handlar också om att eleverna i hög grad ska känna till de mål och syften 
som omger undervisningen. På så vis får de bättre grepp om sin egen kunskapsutveckling och 
kan bättre hantera de hinder och svårigheter som alltid dyker upp.116

 
I de yngre åren innebär oftast elevpåverkan att eleverna får planera när räknandet ska 

utföras och hur mycket man ska hinna med. Här är det oftast sidor i matteboken som räknas. 
På detta sätt blir undervisningen individualiserad, eftersom eleverna inte behöver vara på 
samma ställe i boken samtidigt. Men det finns också nackdelar, nämligen att eleven mer blir 
hänvisad enbart till sitt eget tänkande och att det viktiga blir att hinna alla sidorna i boken.118 
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Boken blir då det som styr hela arbetet i klassrummet.119 Risken finns att den enda tiden för 
samtal om matematiken blir när de har stött på ett problem, samt att den enda samtalspartnern 
blir läraren själv. Meningen med egen planering är inte att hinna så mycket som möjligt under 
en viss tidsperiod, utan att synliggöra lärandet och lära sig ta eget ansvar över det. Börjar 
eleverna tävla med varandra om vem som hinner längst i boken, blir det inte lika viktigt vad 
de lär sig.120

 

Behov av trygghet 
Atmosfären i klassrummet måste vara trygg, särskilt för de elever som är ängsliga och rädda 

för att misslyckas. Det måste finnas möjlighet att snabbt få hjälp av någon när det inte 
fungerar och läraren ska finnas där och erbjuda stöd och uppmuntran när så behövs. En elev 
med dåligt självförtroende ska inte behöva vara orolig för att bli ”uthängd” inför den stora 
gruppen. Låt istället eventuella misslyckanden förbli så omärkbara som möjligt för 
klasskamraterna. Då är det bättre att jobba med dessa barn i en mindre grupp där det inte är 
lika jobbigt att göra fel.121 De behöver bli jämförda med sig själva och sin egen förmåga 
istället för andras. Även misslyckanden måste bemötas positivt så att barnen inte förlorar tron 
på sig själva.122

 
Relationerna mellan lärare och elever samt elever emellan, måste vara god för att miljön ska 

uppfattas som trygg och trivsam av eleverna.122 Läraren måste vara säker i sin ledarroll och i 
mötet med eleverna. Genom att ha positiva förväntningar på eleverna och gruppen, skapas en 
känsla av förtroende och trygghet hos eleverna.123 Även en tydlig struktur i arbetet där eleven 
vet vad som förväntas av dem skapar trygghet. Särskilt elever som saknar tilltro till sin egen 
förmåga behöver detta. De ska inte behöva ställas inför alltför många valmöjligheter på en 
gång.121 Att läraren är tydlig när hon förklarar uppgifter skapar också trygghet, liksom 
välkända uttryck som till exempel talar om för barnen när det är dags att sätta igång med 
uppgiften. Arbetet ska präglas av tydliga mål och barnen ska veta vilka gränser som gäller i 
klassrummet.123

 
Elever kan vara mycket oroliga för att inte klara av skolans uppgifter. Även om denna rädsla 

inte direkt hindrar eleverna från att utföra uppgiften, kan den ändå verka hämmande på dem. 
Rädslan för att misslyckas är olika stark hos olika personer, och det varierar dessutom 
beroende på situation och uppgifternas svårighetsgrad. Rädslan är oftast som starkast då 
uppgiften är medelsvår. Detta därför att det är uppgifter som eleven av omgivningen förväntas 
kunna klara av. De riktigt svåra uppgifterna skapar ingen sådan ångest, därför att man redan 
på förhand vet att det ligger över elevens förmåga att klara av. Om barnet ofta utsätts för 
alltför höga krav från omgivningen i prestationssituationer, kommer det att känna sig 
otillräckligt, och de börjar förvänta sig kritik och klander i dessa situationer.121 Ett barn som 
ständigt misslyckas hamnar lätt i en ond cirkel, där det inte tror sig kunna lära sig något. Detta 
kan skapa ett ångestfyllt förhållande till matematiken.124

 
Ångestfyllda barn har ett antal olika metoder för att försöka slippa undan känslan av 

misslyckande. Ett av de mindre vanliga är att helt enkelt utebli från undervisningen, att 
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skolka. Mer vanligt är det då att försöka göra sig osynlig i klassrummet, eller att springa runt 
och vässa pennor, dricka vatten och leta efter försvunna saker. En annan metod är att sätta upp 
så orealistiska mål att det ändå inte finns någon chans att lyckas. Detta är för dem mindre 
pinsamt, än att misslyckas med någonting man rimligtvis borde ha klarat av. De kan också 
medvetet låta bli att försöka klara uppgifterna. Också detta är mindre jobbigt, än att 
misslyckas med något man verkligen lagt ner energi på att klara av.125

 
Det händer även att eleverna ställa upp alldeles för enkla mål åt sig själva, bara för att 

verkligen vara säker på att det inte blir för svårt. Eleverna kan också helt enkelt försöka att 
fuska på prov och läxförhör. Men detta kan också vara problematiskt för den berörda eleven, 
därför att förväntningarna ökar ju mer man klarar av i skolan. Att lägga ner orimligt mycket 
tid och ansträngning på sina uppgifter är också en metod. Men också denna metod leder till 
ständigt högre förväntningar och förmodligen ännu mer ångest för eleven.125
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5. Metod 
 
Detta arbete består av en litteraturstudie och av intervjuer med lärare. För att ta reda på vad 

lärare anser vara viktigt för lusten att lära matematik, har jag att använt mig av så kallade 
kvalitativa intervjuer. Denna metod beskriver Jan Trost i sin bok Kvalitativa intervjuer.126 
Trost påpekar att det finns många olika sätt att genomföra en intervju på, och att det synsätt 
som presenteras i boken är hans eget. Alla personer är olika och kommer att utföra 
intervjuerna på sitt eget, personliga vis. 

 
En kvalitativ intervjumetod använder man sig av, då man inte i första hand är intresserad av 

siffror, utan av långa och innehållsrika svar som kan ge en förståelse för den intervjuade. 
Därför får man oftast väldigt mycket material att bearbeta och man kan hitta många olika 
mönster i det. Problemet ligger i att vid kvalitativa studier kan man inte ha ett lika stort urval 
av människor, eftersom det helt enkelt tar för lång tid att bearbeta materialet efteråt. Det 
betyder att ”resultaten” från studien inte blir representativt för befolkningen, eller som i mitt 
fall, för lärarkåren. 

 
Vid denna intervjuform är den så kallade standardiseringen av underordnad betydelse. Hög 

grad av standardisering innebär att man försöker göra intervjuerna så lika varandra i den 
bemärkelsen att man ser till att göra dem i liknande miljöer, under samma tid på dygnet, då de 
intervjuade helst är på samma humör osv. Detta var inte ett mål för mig. Däremot ska 
intervjuaren ha målet med studien helt klart för sig, och ställa frågor som handlar om just 
detta. På detta vis ska strukturen vara god. Men det finns också en annan betydelse av ordet 
struktur i dessa sammanhang. Det kan betyda att man har satt upp fasta svarsalternativ på sina 
frågor, som de intervjuade får hålla sig till. Själv har jag inte använt mig av denna form av 
strukturering, eftersom det direkt skulle ha motverkat mitt syfte att låta lärarna berätta fritt om 
sin undervisning och sina personliga föreställningar om elevers motivation. 

 
Innan intervjun startar är det viktigt att personen känner till studiens syfte, samt att dennes 

svar vid intervjun kommer att vara anonyma. Man ska behandla dem som ställer upp med 
respekt och omtanke. Miljön för intervjun ska vara trygg för den intervjuade, såväl som 
ostörd. Eftersom jag intervjuat lärare, skedde samtliga intervjuer på deras respektive skolor, i 
lokaler som var väl kända för dem. På så vis fanns tryggheten, men tyvärr inte ostördheten i 
samma grad. 

 
När det gäller själva frågorna, menar Trost att man ska ta stor hänsyn till individen och 

situationen och anpassa ordningen på frågorna efter det. Beroende på vad personen berättar, 
kan man ställa passande och personliga följdfrågor. Ingen intervju blir med andra ord riktigt 
den andra lik. Vad man ska undvika, enligt Trost, är att ställa varför-frågor vid intervjun. 
Detta kan tyvärr ofta uppfattas som anklagande och det är inte positivt för relationen mellan 
intervjuaren och den intervjuade. Istället ska man sträva efter en så tillåtande stämning som 
möjligt, där den intervjuade inte ska känna sig dömd eller ifrågasatt. Intervjuaren ska känna 
empati för den intervjuade, även om man inte instämmer i dennes åsikter. Vid intervjuer ska 
man alltid hålla inne med sina egna åsikter och låta den intervjuade stå i centrum. Dessutom 
ska intervjuaren själv vara avspänd när det gäller frågorna. Om denne inte tycker att något är 
känsligt eller pinsamt, minskar risken för att den intervjuade i sin tur ska tycka det. Frågorna 
ska vara enkla och raka, helst fria från negationer eller påståenden. Man ska också noga akta 
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sig för att ställa två frågor på samma gång. De behöver inte vara klart formulerade i förväg, 
bara man har frågeområdena helt klara för sig. Då går det lättare att anpassa frågorna till 
intervjusituationen. Själv hade jag inte klart formulerade frågor innan intervjuerna, men jag 
inledde med samma fråga; ”Hur lägger du upp din matematikundervisning?”. Sedan ställde 
jag fler frågor utifrån deras svar om begreppen lust och motivation. 

 
Andra saker att tänka på är klädval och språkbruk. Med språkbruk menas att man ska kunna 

uttrycka sig på ett sätt som den intervjuade förstår. Man bör undvika krångliga facktermer, 
men inte för den skull försöka härma den andre. Samtalet ska vara så naturligt som möjligt. 

 
Till intervjuerna använde jag mig av en bandspelare, istället för att försöka hinna med att 

anteckna allt som sades. Att sitta med block och penna känns stressande för mig och 
förmodligen också för den jag intervjuar. Min handstil blir också gärna slarvig när jag är 
stressad, vilket kan göra texten svår att tyda efteråt. Med en bandspelare kunde jag slappna av 
och istället lyssna till vad lärarna hade att säga. Men, som Trost påpekar, så finns det 
naturligtvis även nackdelar med att spela in en intervju på band. Det tar lång tid att lyssna 
igenom banden senare och göra anteckningar, samt att det kan upplevas som hämmande för 
personen jag intervjuar. Detta verkade lyckligtvis inte vara något större problem för de lärare 
jag intervjuade. 

 
När mina intervjuer var avslutade skrev jag ut dem i sin helhet. Inte så att varje paus eller 

harkling noterades, utan det som sades. Jag bortsåg helt från talspråk och ”översatte” det 
istället till skriftspråk, eftersom jag i denna studie inte är intresserad av att analysera språk 
utan innehåll. 

 
Själva urvalet var ett så kallat bekvämlighetsurval. Alltså, som Trost uttrycker det; ”man tar 

vad man råkar finna”. (Trost, 1993 sid. 108) Det rör sig om 6 personer från fyra olika skolor i 
två närliggande samhällen. Därför är de resultat jag fått fram, som redan sagts, inte 
representativa för någon grupp med lärare. Samtliga lärare verkade vara positivt inställda till 
en intervju, och ställde genast upp vid förfrågningen. De flesta av dem har varit verksamma 
länge och av dem är fyra kvinnor och två män. Tre av dessa undervisar i skolans år 1-3, och 
de övriga tre i åren 4-6. Längden på våra samtal varierade från ca 15-45 minuter, beroende på 
hur mycket den intervjuade hade att berätta för mig. Att jag inriktat mig på dessa år, beror på 
att det är just dem jag själv kommer att undervisa i som färdig lärare. Under nästa punkt ger 
jag en sammanfattning av de olika lärarnas undervisning och åsikter om ämnet 
lust/motivation. Jag har valt att skriva en berättelse om varje lärare, eftersom jag fann detta 
vara ett trevligt sätt att presentera dem på. Dessutom syftar en kvalitativ studie till att skapa en 
förståelse för personen i fråga, vilket jag anser att en berättelse uppfyller på ett bra sätt. I 
punkt 6.7 delar jag sedan in lärarnas svar i kategorier. De två stora kategorierna i denna punkt, 
Undervisning samt Den sociala miljön är direkt hämtade från litteraturdelen i detta arbete. 
Under dessa två kategorier har jag sedan delat in svaren i ett antal underkategorier som jag 
tyckte mig finna. 
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6. Resultat 

6.1 Lärare A 
Lärare A är detta läsår lärare i en liten 1:a. Det är viktigt att komma rätt redan från början i 

matten. Hamnar man på fel spår kan det vara raka vägen till stora svårigheter. A använder sig 
av de så kallade ”fingertalen”, det vill säga att vänster lillfinger alltid är 1, vänster ringfinger 2 
osv. Med hjälp av fingertalen är det väldigt lätt att se hur talen kan delas upp. Det är 
uppdelningen av talen 1-10 man egentligen jobbar med hela första klass, säger A. Använder 
barnen fingertalen vid enkla uträkningar, exempelvis 3+2, ser de svaret 5 med en gång, 
istället för att de ska behöva räkna ut det. Använder man klossar eller något annat, ser de inte 
svaret på en gång. Då får barnen räkna igen, och denna ”omräkning” är något A försöker 
undvika. Talets delar ska istället sitta i ryggmärgen på dem. När barnen lär sig talen, får de 
först rita fingertalet i en bok, exempelvis talet 7. Sedan får de, med hjälp av cuisenairestavar 
rita ”7-trappan” och ”7-mattan”. (Se bilaga 1.) I början kan denna uppdelning vara svår, men 
snart fixar de detta själva. 

 
A använder aldrig rödpenna i barnens böcker. Inte heller måste alla uppgifter på en sida vara 

rätt, innan de får gå vidare och räkna. A menar att detta att sitta och rätta en massa uppgifter 
är mycket jobbigt för vissa barn. Dessutom kan det ju vara så att de verkligen kämpat och 
ansträngt sig för att ta sig igenom en sida i boken. De sitter tillsammans, läraren och eleven, 
och tittar igenom uppgifterna som blivit fel. När A sedan tycker att det är ok, sätter A sina 
initialer i slutet på sidan, även om inte alla är rättade. Här är det viktigt att föräldrarna är 
informerade om A:s arbetssätt. Nivågruppering är något som A tycker är i det närmaste 
nödvändigt. I matteboken (Lilla Mattestegen) håller hon ihop dem ganska bra, eftersom det i 
den är mycket av vad A kallar ”matteprat”, och mindre av så kallad färdighetsträning. Men 
sedan arbetar A också med mattekort, varpå det finns olika uppgifter, och här kan man då 
individualisera. Matteboken är, menar A, vad man gör den till. Man väljer ut och lägger till 
och man får aldrig vara helt styrd av den. 

 
A anser att få jobba med sina framtida elever redan i förskolan, är en fantastisk möjlighet. 

Då använder A, istället för Mattestegen, materialet Landet längesedan. I det landet finns inga 
siffror, eller enheter, men man kan ändå lösa problem. Det kan vara enkla problem som att 
dela upp 5 köttbullar på 2 barn. Det är viktigt att barnen får sitta och klura och komma med 
förslag, och inget är helt rätt eller fel. En av A:s grundläggande hörnstenar är också att barnen 
får förklara hur de har tänkt och sedan diskuterar de lösningarna. Tanken bakom svaret är 
viktigare än svaret i sig. I förskolan finns då också tid att träna själva förståelsen av begreppen 
på ett annat sätt. De räknar och löser problem mycket konkret och utan några symboler. 

 
Eftersom matematikspråket är så abstrakt, försöker A konkretisera så mycket som möjligt. 

Till exempel så liknas likhetstecknet vid en gungbräda, där det måste väga lika på båda sidor. 
Denna ”gungbräda” kan byggas upp av exempelvis meterlinjalen med någonting under. Det är 
viktigt att barnen förstår vad symbolerna står för, vad de betyder.  

 
Med multiplikationstabellerna, arbetar A så att barnen först får träna på dem. När de sedan 

känner sig säkra på en tabell, till exempel 2:ans tabell, då får de ”köra upp” för A. Klarar de 
detta bra så får de ett ”körkort” på den tabellen av A, där det finns ett kopierat foto på eleven 
samt en text där det till exempel står att ”Lisa har klarat 2:ans tabell”. Dessa körkort samlar de 
sedan i en liten plastficka. A berättar att det inte alls behövs något tjat eller påminnelser från 
läraren för att eleverna ska träna på tabellerna. De gör det ändå, för de vill ju ta körkort! 
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I klassrummet får eleverna gärna hjälpa varandra, men de måste tala med låg röst, eftersom 

visa barn blir störda av för mycket ljud. Att hjälpa varandra som elev, tror A för med sig 
mycket positivt. Den som hjälper känner ju att han/hon klarar av att hjälpa någon annan och 
växer. Dessutom får eleverna då ta del av varandras strategier för att lösa en uppgift, och se att 
det finns olika vägar till svaret. Här styr A en del, eftersom vissa av barnens strategier inte 
håller i alla lägen. Då måste A visa detta för eleven. 

 
Matten måste vara rolig för att barnen ska känna lust att lära sig. Det är vi lärare som gör 

den rolig genom att vara vad A kallar för ”tusenkonstnärer”. Med det menar A att vi får 
dramatisera, leka, sjunga och så vidare i klassrummet. Naturligtvis är vi olika bra på olika 
saker, och vi måste lära oss att använda våra styrkor. Det krävs inte särskilt mycket för att få 
med sig barnen, särskilt inte på lågstadiet, där A arbetar. Bara vi tänker till lite, kanske det 
räcker med att ändra röstläget, så har vi gjort det mer spännande för barnen. Barnen själva 
måste också få vara aktiva och delaktiga i klassrummet. Även de måste få agera och leka, inte 
bara den vuxne. Helst ska de få göra varsin liten sak inför resten av gruppen varje gång A har 
genomgång. Detta fungerar bra eftersom A:s klass detta läsår är väldigt liten. 

 
Det måste låta som om vi själva tycker om ämnet. Läraren är a och o, menar A. Läroboken 

är vad vi lärare gör den till, och om vi tror på den så kan det leda till något bra. Vårt 
bemötande av barnen spelar en stor roll, bland annat hur vi beter oss när barnen svarar på 
frågor. A drar paralleller till hur vi vuxna känner då vi blivit otrevligt behandlade när vi svarat 
på en fråga. Man blir då kanske avvaktande mot den personen senare och tvekar på att svara 
på fler frågor. Läraren ska istället se till att barnet känner att man verkligen lyssnar, och att det 
barnet säger är viktigt. På så vis får barnet självtillit, och det är vår uppgift som deras lärare 
att de får den. Det räcker inte att bara med ord bekräfta barnet, eftersom vi med hela vår kropp 
talar om vad vi egentligen tycker. Vi har så mycket makt som lärare att det är nästan otäckt, 
menar A. 

 
A menar att man, speciellt i de lägre åren, måste konkretisera matten så mycket som möjligt. 

De måste förstå vad det är de gör. Förståelsen är för A viktigare än att barnen mekaniskt kan 
räkna bra. Barnen ska kunna ha saker att plocka med, som är lätt åtkomliga. Miljön i 
klassrummet är viktig, därför får man försöka göra det bästa möjliga av det man har. Ens 
drömmar kan kanske inte gå i uppfyllelse, men man kan göra sitt bästa. Förutom att där bör 
finnas saker som är till hjälp, ska själva atmosfären vara mysig och det ska vara en plats att 
trivas på. Kanske tänder man ljus på morgonen och lyssnar på musik tillsammans. Det ska 
vara barnens klassrum. 

 
Slutligen säger A att variationen i undervisningen är mycket viktig. Vi kan inte bara jobba 

på ett sätt, även om barnen tycker att det sättet är jätteroligt. För jobbar man enbart så, slutar 
det snart att vara roligt. 

 

6.2 Lärare B 
Lärare B undervisar i sin årskurs 2 i huvudsak med hjälp av en mattebok. Under 

mattepassen är barnen ofta indelade i två grupper, så att läraren får mer tid till varje barn. Vid 
tillfället för intervjun, var B i färd med att starta upp så kallad ”fredagsmatte”, med lite 
roligare, uppgifter i form av problem. Att arbeta helt utan läromedel tror B är svårt, eftersom 
att ansvara för en klass ändå kräver så mycket av läraren. Men B menar också att man kan 
integrera matten med nästan allt man gör i klassrummet. Om man gör pappersstjärnor, vilket 
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de skulle göra dagen därpå, kan man mäta på den och se hur många centimeter de ska vara 
och så vidare. Även ute i naturen kan man ha matte, säger B. Det grundläggande i matten är 
viktigt, och här nämner B de fyra räknesätten; plus, minus, multiplikation och division. 
Eftersom jag genomförde min intervju med B några veckor innan jullovet, var de i färd att 
göra en julklappsbok. Här fick de skriva en summa pengar på första sidan i boken, 1000-2000 
kronor ungefär och sedan fick de titta i kataloger och se vad de skulle vilja köpa till sin familj 
och släkt. Detta klippte de sedan ut och klistrade in i boken, skrev upp vad det kostade och på 
så sätt tränar de minus. Här fick de också använda miniräknare. 

 
Det är bra att ha någon som hjälper till i klassen ibland, eftersom man då kan dela in den i 

mindre grupper, och göra lite roligare, fria saker. 
 
För att ett barn ska känna motivation, måste det känna att det duger och att det är omtyckt. 

Grundtryggheten är mycket viktig. Eftersom barn lever i nuet, är det svårt för dem att tänka på 
skolarbetet om de är osams med kompisen eller om det har hänt något hemma. De måste må 
bra, helt enkelt. Ett tryggt barn klarar att ta kritik ibland, medan de som fortfarande är 
”jagpersoner” inte gör det lika bra. 

 
Läraren, ska enligt B, inte försöka vara någon perfekt person som sitter på några höga 

hästar. Vi är ju vanliga människor och gör fel ibland. Han/hon måste vara ödmjuk. Det är så 
man bäst ”vinner” sina elever och dess föräldrar, säger B. 

 
Beröm i klassrummet är viktigt, och det är bra om läraren kan ge beröm så att barnet kan 

växa av det. Man kan säga att ”detta var bra, men om du gör såhär kan det bli ännu bättre”. 
Men ibland får man vara lite hård också, om man vet att barnet kan, men gör ett dåligt resultat 
för att det t ex inte orkar. 

 

6.3 Lärare C 
Lärare C har detta läsår ingen egen klass, men undervisar i vanliga fall i år 4-6. C nämner 

skolans arbetsplan som en viktig komponent i hur undervisningen läggs upp. Dessutom utgår 
C alltid ifrån varje elev och var den befinner sig, för sig. Alla elever behöver med andra ord 
inte göra allting i boken, utan jobbar istället med det som just den enskilda eleven behöver 
jobba med. Detta för att man inte ska behöva lägga tid på sådant man redan kan bra. Ett pass i 
veckan används till vad C kallar för ”praktisk matte”. Då finns tid för att gå i affärer och andra 
saker som har en verklighetsanknytning. Syftet, förutom att verklighetsförankra matematiken, 
är att göra ämnet roligare. 

 
Eleverna måste, enligt C, få jobba med sådant som för dem är utmanande. Om de hela tiden 

får samma sorts uppgifter, som de egentligen redan behärskar, blir det tråkigt. Därför är det 
viktigt att anpassa och se till att barnen hamnar på rätt nivå i arbetet. De måste också kunna 
förstå vad kunskaperna kan användas till i verkligheten. Läraren måste kunna motivera och 
entusiasmera. Han eller hon måste vara aktiv och använda sin personlighet. Om läraren själv 
ser ut som om matte är tråkigt, så smittar det av sig på eleverna. Beröm är viktigt för barnens 
motivation, men på en lagom nivå. Det får aldrig bli tjatigt för då tappar det sin betydelse. 
Berömmet ska komma då man klarat något som var en liten utmaning. Men man bör 
åtminstone försöka ge positiv förstärkning någon gång under varje arbetspass till alla elever.  
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6.4 Lärare D 
I den 1:a klass som lärare D arbetar, används under den första terminen ingen mattebok. 

Detta därför att D anser det vara helt onödigt. De jobbar mycket med räknesagor och att dela 
upp talen 0-10. Det blir mycket praktisk matte i D:s klass genom problemlösning. D försöker 
att inte bli så bunden vid läroboken, utan gör också andra saker parallellt. Barnen ska helst 
inte sitta och jämföra vem som har hunnit flest sidor i matteboken. D tycker det är viktigt att 
barnen förstår vad likhetstecknet står för och detta tycker D inte att matteböckerna uppfyller 
så bra. Där blir det mer av ett mekaniskt räknande och barnen tänker inte på vad de gör. Om 
det fanns mer tid till att göra egna uppgifter utanför boken, skulle D gärna fortsätta arbeta på 
detta sätt utan bok, även högre upp i åldrarna. Men det kräver mycket mer arbete från lärarens 
sida, än att använda sig av ett läromedel. I denna klass arbetar de mest ensamma eller två och 
två när det gäller problemlösningar till exempel. Grupparbete arbetar de inte mycket med 
eftersom D inte tycker att de är riktigt mogna för detta. Dessutom verkar det vara så att 
pararbete är mer uppskattat än grupparbete, i alla fall i de lägre åldrarna. Men det är viktigt att 
barnen känner att de har någon som de kan klura tillsammans med i just matten. Men trots 
detta är det, enligt D, ändå många barn som tycker om att jobba ensamma. 

 
För att känna lust att lära sig måste det, enligt D, först vara roligt. Det ligger på lärarens 

ansvar att göra så att barnen känner glädjen i matematiken. Just på lågstadiet (åk 1-3) tycker 
inte D att detta är så svårt. Då tycker barnen oftast redan att matten är kul, även om de har 
svårigheter. Sedan barnen måste inse att allting inte alltid kan vara roligt, men att man ska 
göra sitt bästa ändå. Det är viktigt att barnen känner sig trygga i gruppen och i klassrummet. 
Man ska kunna göra i princip vad som helst utan att någon skrattar eller tycker att man är 
dum. Både vuxna och barn måste få bli respekterade för den de är, även om man nu inte kan 
tycka om alla människor. Har man fått en bra stämning i klassen har man vunnit mycket. När 
det gäller beröm, anser också D att det är viktigt. Men man får inte ”överberömma”, alltså inte 
alltid säga att allting är bra. Istället ska man, om någonting är riktigt bra, betona detta så att 
barnen känner att detta verkligen är någonting bra. Sedan kan man naturligtvis uppmuntra 
dem när de försöker. Slutligen säger D att variation i undervisningen är viktigt, samt att 
läraren bör ta vara på barnens naturliga nyfikenhet. 

 

6.5 Lärare E 
Lärare E undervisar detta läsår i årskurserna 4 och 6. För E är matematikens grunder väldigt 

viktiga för barnen att lära sig ordentligt, eftersom matten hela tiden bygger på vartannat. För 
att förståelsen ska bli lättare vill E att barnen ska ha lite att ”plocka med” och att det får vara 
lite praktiskt. Också multiplikationstabellen vill E att eleverna ska lära sig ordentligt. E följer 
ett läromedel som heter ”Alma”, som är uppskattat eftersom den blandar räknesätten så att 
barnen inte slutar tänka på vad de gör. Arbetet i boken varvas med ”kluringar” som löses 
grupp- eller parvis.  Det kan vara ganska enkla saker. Ibland tar E upp elevernas 
lösningsförslag i helklass, så att barnen får se att man kan lösa en uppgift på olika sätt. E tror 
att barnen blir lite stolta över att få sin lösning uppvisad och att det inte är genant. När barnen 
har jobbat gruppvis med någon uppgift kan man gärna göra på detta sätt. 

 
Även E säger allra först att barnen måste tycka att det är roligt det de håller på med. Detta 

kan även de som har det svårt känna om de gör små korta framsteg hela tiden. E nämner också 
att det är bra om barnens föräldrar också blir engagerade, till exempel i de små ”kluringar” 
som finns med i veckans hemläxa. De är inte alltid så lätta och kan vara en utmaning även för 
den vuxne. Uppmuntran och beröm behöver barnen, men det får aldrig bli slentrianmässigt för 
läraren. Barn märker med en gång om de egentligen inte gjort sig förtjänta av beröm. I 
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klassrummet ska alla få bli respekterade och barnen får lära sig att alla är olika. Där ska det 
också råda arbetsro, så när man hjälper varandra får man viska. Vad som är mest uppskattat 
av de olika arbetsformerna (enskilt arbete, pararbete, grupparbete) tror E är individuellt, men 
påpeka att variationen mellan dem är viktig. Annars blir det inte roligt. Även ”gammaldags 
genomgång” vid tavlan, som E kallar det, har en funktion att fylla. Läraren måste själv visa att 
han/hon tycker om sitt ämne och även ha bra kunskaper i det. E tillägger också att 
speciallärare är en bra hjälp för klassläraren, eftersom denne kan hjälpa till att anpassa 
studiegången för den som har det svårt. Om flera elever har svårt för samma sak kan ju 
han/hon också ta ut dem i en liten grupp och gå igenom momentet. Har då eleverna respekt 
för varandra, behöver detta inte alls vara något ”skämsigt”. 

 

6.6 Lärare F 
Lärare F undervisar detta läsår i årskurs 4. På F:s skola arbetar de så att man alltid är minst 

två vuxna tillsammans med max tjugo elever på mattelektionerna. Vissa lektioner jobbar de 
åldersintegrerat med till exempel fyror och femmor i samma grupp. Genomgång i helklass har 
man minst en gång i veckan tillsammans med sin klass. De elever som har det extra kämpigt 
har fått en egen liten grupp med bara två eller tre elever i varje, tillsammans med en vuxen. 
De arbetar med annat material än den vanliga matteboken (Mattestegen). Ibland har man på 
skolan också utomhusmatematik, som anordnas av en fritidspedagog.  

 
För F är det viktigt att eleverna visar hur de får fram ett svar med uträkningar och dylikt i 

räknehäftet. Vissa elever har en tendens att vilja sudda ut allt sådant så snart man är färdig. 
Men F anser att det ju inte är svaret som är viktigt, utan vägen dit. Ser man inte hur eleven 
tänkt, kan man heller inte veta om den tänkt rätt, och då kan man inte hjälpa. Gruppmatte har 
de ibland på lektionerna, då en grupp på varierande antal medlemmar får lösa en uppgift ihop. 
De olika grupperna löser den inte alltid på samma sätt, och det är viktigt menar F att man inte 
tror att det bara finns ett sätt att göra saker på. Vet man om flera sätt, kan man sedan välja det 
som passar en bäst. Att arbeta i grupp kan vara frustrerande för dem som är duktiga eftersom 
det kanske inte alltid går fort nog för dem då. Men det kan också vara jobbigt för de svaga 
som kanske inte bidrar så mycket och sitter tysta i stället. Kanske är det bäst att sätta samman 
sådana grupper där medlemmarna är ganska jämna. 

 
När det gäller läroboken menar F att den inte får vara vare sig för lätt eller för svår för 

barnen. Mattestegen tycker F fungerar bra, eftersom det finns praktiska uppgifter varvade med 
de vanliga. Dessutom kan alla jobba samtidigt med samma område (exempelvis geometri) 
oavsett hur duktig eller svag man är, eftersom boken är indelad i olika steg. F tycker inte om 
när lärare håller ihop hela gruppen på samma kapitel, eftersom det resulterar i att duktiga 
elever får göra massa ”extrapapper” och de svaga får hur mycket hemläxa som helst. 

 
Variation i undervisningen och många vuxna som kan hjälpa till, är viktigt för barnens 

motivation. De ska inte behöva sitta overksamma och vänta på hjälp i tio minuter. Sedan när 
hjälpen kommer är det viktigt att läraren inte lotsar för mycket. Läraren ska alltså inte nästan 
ge dem svaret när eleven inte förstår, utan istället tipsa på hur man kan göra för att komma 
fram till svaret. Annars lär sig eleven i fråga inte mycket.  Därför, säger F, är det viktigt att ha 
utbildade mattelärare i skolan, som förstår att detta är ett problem. 

 
Det måste också finnas möjlighet att få hjälp av en kompis när man kör fast. Men samtidigt 

ska det vara lugn och ro i klassrummet så att man kan koncentrera sig. F säger att om 
klassrummet är knäpptyst, så är det något som är fel. Läraren måste tycka att matte är kul 
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själv, och tala om detta för eleverna. Säger man det tillräckligt många gånger, kanske eleverna 
tror på det till slut. Han/hon måste också ha många olika tips på hur man kan göra saker och 
hur man kan tänka. Stämningen i gruppen påverkar mycket, och det är viktigt att eleverna 
accepterar att man är olika bra på saker och ting. Ingen ska känna sig utskrattad eller oduglig 
för att han ligger sist i boken. Det som är viktigt, menar F, är att de gör sitt bästa. Sedan spelar 
det ingen roll hur fort det går. Hellre noggrann och långsam än snabb och slarvig, säger F. Det 
ska också kännas okej att ibland säga eller göra fel i klassrummet. Detta måste också läraren 
själv bjuda på ibland. Lärare blir också trötta och tänker fel ibland. Beröm är viktigt, kanske 
mest för dem som är lite tysta med dåligt självförtroende. Men även F menar att det inte får 
bli för mycket. Utan istället ska man berömma när de verkligen ansträngt sig och gjort något 
bra. 
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6.7 Resultatanalys 
Här nedan följer en sammanfattning av de olika lärarnas svar, indelade i två olika 

huvudkategorier. Den första kategorin är Undervisning. Vad tycker lärarna är viktigt att tänka 
på för att skapa lust i själva matematikundervisningen? Här under finns två lite större 
underkategorier; Arbetsformer och Arbetssätt, och sedan ett antal underkategorier till dessa 
två. Andra kategorin handlar om Den sociala miljön i klassrummet. Denna kategori är mer 
allmän och skulle enkelt kunna användas direkt även på andra skolämnen. 

 

6.7.1 Undervisning 
 

Arbetsformer 
 
Individualisering; Alla elever ska inte behöva räkna allting. Istället ska man utgå från varje 

elev för sig, så att man slipper sitta och räkna sådant som man redan behärskar. Arbetet ska 
för varje enskild elev vara utmanande. De ska inte tvingas att hela tiden ligga på samma ställe 
som sina kamrater. Vissa är snabba, medan andra behöver mer tid. Den snabba ska inte 
behöva göra en massa extrapapper, och den lite långsammare ska inte alltid ha massor med 
hemläxor. Nivågruppering eller individualisering är viktigt när det gäller själva räknandet. 
Prata matematik kan man däremot göra i helklass. Även gammaldags genomgång på tavlan 
tycks ibland ha en funktion att fylla. Eleverna måste känna att de gör små korta framsteg hela 
tiden, särskilt de som upplever svårigheter i ämnet. 

 
Grupparbete – Ensamarbete; De yngre barnen jobbar mest enskilt eller i par, eftersom de 

flesta inte är tillräckligt mogna socialt för att klara av ett grupparbete. Det verkar också som 
om pararbete uppskattas mer än grupparbete av dessa barn, även om detta är individuellt 
också. Grupparbete är bra för att lära sig samarbete och att dela med sig av sina tankar, men 
kan vara frustrerande för vissa. Därför är det ibland klokt att låta medlemmarna i gruppen 
vara ganska jämna i sitt kunnande. 

 
Fler vuxna; Om man kan vara fler lärare, eller indelade i mindre grupper ger detta läraren 

mer tid till varje elev. Då kan man dessutom göra friare saker i undervisningen. Speciallärare, 
som kan speciellt hjälpa de barn som har det svårt, är också väldigt bra att ha. Med fler vuxna 
i klassrummet behöver barnen inte vänta så länge när de behöver hjälp. 

 

Arbetssätt 
 
Förståelse för det grundläggande; Grunderna i matematiken är viktiga och att eleverna 

kommer rätt från början. Förstår man inte grunderna är det sedan svårt att förstå det som 
kommer senare, vilket kan leda till matematiksvårigheter. Till grunderna räknar lärarna 
uppdelning av talen 1-10, de fyra räknesätten samt förståelse av vad begreppen innebär. 
Lärare D nämner att likhetstecknet är ett av dessa begrepp som är viktiga att förstå. Att arbeta 
med fingertalen, så som lärare A gör, hjälper barnen att lära sig uppdelningen av talen 1-10. 
Man kan också använda sig av cuisenairestavar för att dela upp talen, genom att rita ”trappor” 
och ”mattor”. (Se bilaga 1.) Grundläggande förståelse för matematiska begrepp kan man börja 
med redan i förskolan om man får chansen. Då behöver man inga symboler, eller ens skriva 
några siffror. 
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Process istället för produkt; Öppna uppgifter utan helt rätta svar är viktigt när det gäller de 
yngsta barnen. Lärare A ger här exempel på ”köttbulleproblem”, där fem köttbullar ska delas 
på två barn. Vissa barn delade här den femte köttbullen på mitten, medan andra ”gav bort” 
den till läraren. Inget svar var här fel, utan det är själva diskuterandet och funderandet som är i 
fokus. En lärare får inte ”lotsa” för mycket när han/hon hjälper en elev med en uppgift, utan 
istället se till att eleven förstått uppgiften rätt och sedan tipsa om möjliga vägar. 

 
Att kunna redogöra för sina tankar och att diskutera olika lösningar är viktigare än att själva 

svaret i sig är rätt uträknat. I matteboken är det viktigt att eleverna inte suddar ut de 
beräkningar som görs, eftersom läraren behöver dessa för att se hur den har tänkt. Det finns 
inte en enda rätt väg till svaret och att kunna använda sig av flera strategier är önskvärt. Detta 
för att kunna lösa problem på ett effektivare sätt. Genom att lyssna på kamrater kan man lära 
sig fler strategier. Det är viktigt att barnen förstår att det finns olika vägar till svaret. Men alla 
strategier håller inte i längden, och då måste läraren tala om det för eleven. Ibland tas 
elevernas olika lösningar upp i helklass, så att alla får ta del av deras tankar. De flesta elever 
uppskattar och blir stolta över att visa upp sitt förslag inför klassen.  

 
Att skriva sina initialer i slutet på sidan istället för ett stort R, som lärare A gör, kan vara ett 

sätt att tona ner betydelsen på att räkna allting rätt. För A är barnens ansträngningar viktigare 
än alla rätt. 

 
Variation; Något av det absolut viktigaste när det gäller undervisningen är att den varieras. 

Ett roligt arbetssätt förlorar sin lockelse om det inte används med måtta. 
 
Läroboken ses som ett viktigt tidsbesparande inslag i undervisningen. I början kan man 

klara sig utan en, men i längden kräver det alldeles för mycket tid att konstruera egna 
uppgifter. Men man får dock inte bli helt styrd av den, så att det enda som räknas är hur 
många sidor man hunnit i den. Man får ta hänsyn till den enskilda eleven och anpassa efter 
den. Dessutom är det bra om läroboken blandar räknesätten, så att inte ett kapitel enbart 
handlar om exempelvis multiplikation osv. Annars slutar barnen snart att tänka på vad de gör, 
och utför beräkningar rent mekaniskt istället. 

 
Räknesagor och ”kluringar” är uppgifter som man kan varva läroboksräknandet med. 

Kluringarna kan dessutom också intressera och involvera barnens föräldrar. Andra arbetssätt 
att variera med är utomhusmatematik, som gör arbetet lite roligare, samtidigt som barnen 
kommer ut från klassrummet en stund. Problemlösning anses också vara en trevlig och lite 
roligare form av uppgifter att bryta färdighetsträningen med. 

 
Konkretion och verklighetsanknytning; Läraren måste kunna konkretisera undervisningen så 

mycket som möjligt, eftersom matematiken är ett abstrakt ämne. Här ger lärarna exempel på 
hur de bland annat liknar likhetstecknet vid en gungbräda. Förståelsen är mycket viktigare än 
att snabbt kunna räkna rent mekaniskt. Det ska också finnas konkreta hjälpmedel tillgängliga 
för barnen när de behöver dem. Det är viktigt att ibland göra saker som har en 
verklighetsanknytning. Lärare C ger exempel som att gå i affärer och jämföra priser. Vet man 
inte vad man ska använda matematiken till i vardagen, blir ämnet inte lika intressant. Matten 
finns överallt i vardagen, och läraren måste ta tillvara på dessa tillfällen då det visar sig. Man 
kan ha matematik vad man än gör i klassrummet. Ta tillvara på barnens naturliga nyfikenhet. 
Ett exempel på verklighetsanknytning är lärare B, som lät barnen tillverka en julklappsbok när 
det började närma sig jul. Här fick de klippa ut saker de ville köpa och räkna ut vad det skulle 
kosta och så vidare. 
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Yttre motivation; Nödvändigt, ibland tråkigt arbete görs roligare genom en ”morot”. Lärare 
A lockar eleverna till att träna multiplikationstabeller genom att utfärda ”körkort” på 
avklarade multiplikationstabeller. 

 
Att göra matematiken spännande och rolig; Läraren måste vara en tusenkonstnär och tillåta 

dramatisering, lek och sång i klassrummet. Om vi använder våra styrkor och bjuder till lite, är 
det inte svårt att få med sig åtminstone de mindre barnen på nästan allting. Vi måste göra 
arbetet lite spännande, eftersom det är vårt ansvar att barnen ska känna glädje i matematiken. 

 
Delaktighet; Eleverna måste få vara delaktiga i arbetet. Det är inte bara läraren som ska få 

dramatisera, leka och sjunga, utan barnen också. Det är bra om varje elev får göra någon sak 
varje gång gruppen samlas. Detta kan exempelvis handla om att svara på frågor eller lösa en 
uppgift med hjälp av konkret material. 

 

6.7.2 Den sociala miljön 
 
Föräldrasamverkan 
Barnens föräldrar är viktiga att involvera så att de känner till lärarens arbetssätt, samt att de 

kan klura tillsammans med sina barn. De lite svårare kluringarna som lärare D pratar om är 
ideala att engagera de vuxna i. De är nämligen ofta en utmaning även för dem. 

 
 
Trygghet 
I klassrummet ska barnet känna sig tryggt. Trygga barn klarar av att ta kritik, och vågar göra 

fel. Man ska inte behöva vara rädd för att någon skrattar då man säger eller gör fel. De ska 
känna sig omtyckta och bli respekterade för den de är. Klassrummet ska vara ett ställe där 
man vågar misslyckas. Stämningen i gruppen betyder otroligt mycket. I skolan ska barnet 
känna att det duger och är omtyckt. 

 
Barnen får gärna hjälpa varandra med att finna vägar till lösningarna, samtidigt som det ska 

råda arbetsro. Det är viktigt att de inte känner sig ensamma, utan att det finns någon som de 
kan klura tillsammans med. 

 
Klassrummet ska vara barnens, och där ska det vara mysigt. Man kan, som lärare A ger 

exempel på, tända ljus och lyssna på musik ibland. Det är viktigt att man trivs på det ställe där 
man vistas så många timmar om dagen och klassrummet är ju trots allt även barnens 
arbetsplats. 

 
 
Ledarskap 
Ingen är perfekt, inte heller lärare. Därför ska han/hon heller inte försöka låtsas vara det. En 

ödmjuk lärare, som erkänner sig ha fel ibland, vinner många fler barns och föräldrars 
förtroende, än den som alltid lyckas med allt. Läraren måste visa sin personlighet för barnen 
och själv vara aktiv i klassrummet. 

 
En lärare som tycker om matematik och visar det, vinner otroligt mycket. Men man kan 

dock inte låtsas gilla matte, eftersom eleverna genomskådar sådant snabbt. Dessutom måste 
lärarens matematikkunskaper vara goda, så att han eller hon bättre kan förstå elevers problem 
och föreslå olika lösningsmetoder. 
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Positivt bemötande 
Bemötandet av barnen och av deras arbete är mycket viktigt. Det måste vara accepterat att 

svara fel på frågor och att tänka fel ibland. Elevernas tankar ska vara viktiga och tas på allvar. 
På det viset bygger vi upp barnens självförtroende. Blir en elev otrevligt bemött kanske denna 
i framtiden blir avvaktande mot läraren och tvekar inför att svara på frågor. Viktigt att tänka 
på är att hela vår kropp talar om för eleven vad vi tycker och tänker. Alltså ska vi inte bara 
bekräfta barnet med ord, utan med hela kroppen. Läraren har mycket makt, och måste då 
också vara mycket försiktig. 

 
Att inte använda sig av rödpenna i barnens böcker, är ett sätt att bemöta barnens 

ansträngningar positivt. Lärare A sätter sig ner tillsammans med eleven för att titta igenom de 
uppgifter som blivit fel. Alla behöver inte rättas, utan A tar hänsyn till barnens ansträngningar 
och sätter sina initialer på sidan när den kan anses vara ok. Barn som har det svårt med matten 
ska inte behöva göra om hur många uppgifter som helst. 

 
Beröm är viktigt, men på en lagom nivå. Barnet ska känna att läraren är uppriktig i sitt 

beröm av elevernas arbete. Samtidigt som man berömmer ska man helst ge förslag på 
förbättringar. Betona det som är riktigt bra, så att barnen känner att just denna gång har de 
verkligen lyckats. Läraren ska berömma eleverna när de klarat av någonting som för dem var 
en liten utmaning. Men helst ska alla elever få någon form av positiv förstärkning under varje 
mattepass. 

 
Ibland får läraren också försöka ”pusha” de elever som inte riktigt presterar så bra som 

han/hon vanligen gör. 
 

6.8 Kommentar till resultat 
En kvalitativ studie anser jag vara mycket givande. Men samtidigt är den krävande och 

resultaten blir dessutom inte allmängiltiga på något vis. Men i denna studie har det inte heller 
varit min mening att tala om vad alla lärare tycker, utan snarare visa på hur det kan se ut. 
Därför tyckte jag att sex intervjuer räckte gott och väl. Det är arbetsamt att skriva ut samtalen 
och sedan analysera dem. Sex intervjuer ger en nödvändig variation, samtidigt som materialet 
fortfarande är hanterbart. Ytterligare några intervjuer tror jag inte skulle ha ökat säkerheten 
nämnvärt i mitt resultat.  

 
I min resultatanalys redogör jag inte specifikt för hur många lärare som har talat om de olika 

kategorierna. Vissa saker nämns bara av en lärare, medan andra tas upp av flera av dem. Men 
det är inte så att någon lärare är helt ensam om någon större kategori. Snarare är det så att 
lärarna poängterar olika saker och talar om kategorierna på olika sätt. Någon större skillnad 
mellan de lärare som arbetar i åren 1-3 samt 4-6 har jag inte kunnat urskilja i det material jag 
samlat in. Det är också vanskligt att försöka dra sådana slutsatser med så få intervjuer som 
underlag. Kanske skulle sådana skillnader märkas i en större studie. 
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7. Diskussion 
 
Jag har i denna uppsats försökt att reda ut vilka förhållanden i skolan som bäst leder till 

barns lust att lära matematik. Detta har på intet vis varit enkelt, eftersom själva ordet lust är ett 
komplext begrepp. Lusten är så personlig och handlar om vad vi som individer finner 
intressant och motivationsskapande. 

 
Om vi ser på de läroplaner skolan haft, kan vi se att medan det i Lgr 62 och 69 fanns ett 

särskilt stycke om begreppet motivation, är det i Lpo 94 istället utspritt i hela texten. Min 
tolkning av detta är att barns lust blivit till något viktigt och självklart i skolan. Det behöver 
inte längre behandlas i särskilda stycken, utan genomsyrar hela läroplanen liksom det ska 
genomsyra allt arbete i skolan. Själva innehållet, där det bland annat påpekas att man ska ta 
hänsyn till individens förutsättningar, anknyta till deras erfarenheter, att kunskaper ska 
inordnas i ett sammanhang och knytas till verkligheten, har egentligen inte ändrats mycket 
sedan Lgr 62. Skillnaden, som jag ser den, är att eleverna nu ges en mer aktiv roll, där de ska 
få ta ansvar och känna att deras eget tänkande duger. Dessutom har läraren blivit friare till att 
själva bestämma arbetssätt och arbetsformer i undervisningen. Som Unenge uttrycker det, så 
finns det inga gränser för vad vi kan hitta på i skolan. 

 
Intressant att notera, är även att begreppet motivation bytts ut mot begreppet lust i Lpo 94. 

Även om jag i stort använt dessa två som synonymer i detta arbete, finns det dock en liten 
skillnad. Lust skulle jag vilja säga handlar mycket om spontana känslor, där man utför ett 
arbete för att man vill och därför att det är roligt. Detta är också vad inre motivation handlar 
om. Men, som jag också redogjorde för i början av denna uppsats, finns det också yttre 
motivation. Denna form av motivation har stor plats inom skolans värld i och med betygen. 
Det kan också handla om att vilja få en positiv reaktion från läraren, alternativt försöka slippa 
en negativ. Man skulle i princip kunna säga att en elev kan vara motiverad att utföra en 
uppgift, utan att egentligen ha lust till det. Min personliga uppfattning är att detta ordbyte 
skulle kunna innebära en positivare elevsyn i skolan, där deras känslor inför arbetet räknas. 

 
Varför har jag då valt att skriva om just lust och motivation? I både den litteratur jag läst 

under utbildningen, såväl som under den praktik jag haft, har jag märkt att barns motivation är 
ett vanligt diskussionsämne. Många gånger har jag samtalat med lärare om hur man får barn 
att vilja och hur arbetet ska bli lite roligare för dem. Lust är numera någonting man 
eftersträvar i skolan, snarare än att det ses som någon slags ”bonus”. Utgivningen av 
Skolverkets ”Lusten att lära” kan man se som en fingervisning att detta är både ett aktuellt 
såväl som ett viktigt ämne att diskutera idag. 

 
Även om begreppen lust och motivation nu är personliga och ibland svåra att reda ut, anser 

jag mig ha fått goda svar på mina inledande frågeställningar. Detta har skett både genom 
litteraturen och genom de lärarintervjuer jag utfört. Det visade sig att det finns mycket som 
inverkar på barnens motivation. I arbetet har jag grovt delat in dessa faktorer i ”undervisning” 
samt ”social miljö”. Av alla dessa faktorer försöker jag här nedan hitta några punkter som 
bildar någon slags kärna för vad som inverkar positivt på elevernas lust till matematik. 

 
* Arbetet måste vara roligt. 
För det första måste matematiken vara rolig. Detta påpekar nästan alla mina lärare i 

intervjuerna jag genomfört. Vad som är roligt varierar naturligtvis från person till person. De 
nämner saker som att leka, sjunga och att ha lite mer praktisk matte ibland. Nu kan ju 
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naturligtvis inte alla tycka att matematik är det roligaste som finns. Men om vi lärare 
verkligen anstränger oss för att göra matematiken rolig och lustfylld, kan det åtminstone bli 
ett uthärdligt ämne för alla.  

 
Eleverna måste få känna att de kan och det måste även få gå lätt ibland! Allting i 

klassrummet kan inte ständigt vara en kamp, för då orkar man inte länge. Men som lärare D 
säger; allting kan inte alltid vara roligt. Det finns vissa saker som man måste göra. Men 
många barn idag är vad Steinberg kallar för ”lustmänniskor”, och styrs av sina känslor. Detta 
är både på gott och ont. Jag anser att det är positivt att dagens barn vill veta vad de ska 
använda sina kunskaper till och att de vill bli bemötta som individer. Men samtidigt brister 
deras tålamod och de ger kanske upp alldeles för snabbt ibland. Uthållighet är helt klart 
någonting som lönar sig när man arbetar med problemlösning. Det är inte alltid som man ser 
vägen till en lösning med detsamma, och man kan även få börja om flera gånger. Risken finns 
då att dessa lustbarn tröttnar efter en stund och slutar försöka. Att lösa problem tar tid och 
Ingrid Olsson menar att detta är något eleverna måste lära sig att hantera.  

 
* Arbetsformer och arbetssätt måste varieras. 
Att variera arbetssätten och arbetsformerna är nödvändigt för att eleverna ska tycka att det 

är roligt i längden. Även om de tycker att ett sätt att arbeta på är jättekul till att börja med, så 
minskar intresset om det används alltför ofta. Lärare A berättar om hur man ibland måste 
begränsa sig, även om eleverna tycker mycket om ett sätt att arbeta. Detta för att behålla 
lockelsen till det. 

 
Ett grupparbete kan vara mycket bra när det gäller att sätta ord på sina tankar och tala 

matematik. Men läraren måste, precis som lärare F säger, vara uppmärksam på hur eleverna 
fungerar i gruppen. Vissa kan tycka att det är verkligt frustrerande, medan andra får nyttigt 
utbyte av det. Både för de duktiga och för de svaga eleverna kan det vara en prövning med 
grupparbete. Är man osäker på sin egen kompetens som problemlösare, vågar man kanske 
inte ge uttryck för sina tankar i en grupp, även om denna är liten. Detta medan den som snabbt 
ser svaret, blir otålig då han/hon måste vänta in de övriga medlemmarna. Naturligtvis är 
grupparbete en viktig övning för båda typer, men i en lagom mängd. Dessutom kan de behöva 
mycket stöd från läraren för att våga och för få hjälp till att sätta ord på sina tankar. Även 
enskilt problemlösande har en viktig funktion att fylla. Får eleverna aldrig tillfälle att prova 
sina egna vingar, drar de sig kanske för att göra detta senare i vardagen. Tilltro till sin egen 
förmåga är oerhört viktigt. 

 
Miniräknaren, datorn, läroboken och diverse konkret material är viktiga ingredienser i ett 

lustfyllt lärande, men bara om man använder dem klokt. Läraren måste ha klart för sig vad det 
är man vill uppnå med sin undervisning. Ett alltför ensidigt räknande i läroboken kan leda till 
att det rätta svaret är allt som räknas för eleverna. Men detta kan även ske om läraren 
använder alltför många rena ”drillprogram” på datorn. Jag måste i viss mån hålla med Peggy 
Kaye när hon säger att datorn inte är något pedagogiskt mirakel. Men det kan vara ett bra 
komplement som uppskattas av eleverna. 

 
* Process och förståelse måste vara viktigare än produkt.  
Utan förståelse är det rätta svaret inte värt mycket. Eleverna vill förstå vad de håller på med, 

men ibland motverkar skolans arbetssätt direkt denna önskan. Att stressa eleverna och att 
kräva snygga siffror, kan vara sådant som leder bort elevernas uppmärksamhet från 
förståelsen och mot resultatet. Jag vet själv hur lärare under min skoltid krävde att uppgifter 
skulle göras om, bara därför att siffrorna inte stod snyggt och prydligt i varsin liten ruta i 
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räknehäftet. Med en sådan inställning kan man undra vad som egentligen är viktigast för 
lärarna. Förståelse för ett matematiskt begrepp kan ge barnet en underbar segerkänsla, vilket 
väcker begäret att förstå ännu mer. Jag minns själv den härliga känslan när pusselbitarna så att 
säga föll på plats i huvudet. Då var matematik, åtminstone för en liten stund, det bästa ämnet i 
världen. 

 
Det måste vara tillåtet att använda sig av andra lösningsmetoder än de traditionella 

algoritmerna. Att en schematisk bild av problemet kunde vara så oerhört användbart, var 
något jag insåg först under lärarutbildningen. Som Ahlberg säger; det ger en helt ny syn på 
problemet. Men det var ingen av mina gamla lärare som uppmuntrade oss elever till detta i 
skolan. Det sågs till och med av oss som lite ”fusk” om man inte ”ställde upp” och räknade ut 
talen. 

 
Fler vuxna i klassrummet menar lärare B är positivt, eftersom det blir mer tid för varje elev 

samtidigt som man kan hitta på roligare och friare saker i klassrummet. Själv anser jag att fler 
vuxna också kan motverka den ”lotsning” som pågår i många klassrum. Stendrup menar att en 
stressad lärare lotsar mer, och med färre barn per vuxen, blir det mer tid att se till att eleven 
förstår problemet. Är det många barn som räcker upp handen, hinner man inte alltid att stanna 
kvar och tala om hur eleven tänker. Att läraren är utbildad mattelärare kan också spela stor 
roll. Lärare F säger sig ha upptäckt att lärare med annan utbildning tenderar att lotsa mer. 
Detta kanske därför att de fokuserar på ”fel” saker och tror/tycker att ett riktigt svar är målet 
med matteundervisningen. 

 
* Hänsyn måste tas till individen och dess förutsättningar. 
Individualisering måste vara någonting självklart i dagens skola. Det säger sig självt att alla 

barn inte kan arbeta i exakt samma takt med exakt samma saker. Lärare E menar att 
speciallärare är en tillgång för de elever som har det svårt. När det gäller nivågrupperingar 
och speciella undervisningsgrupper, anser jag att man måste vara väldigt lyhörd för vad 
eleven själv vill. Tycker man att det är väldigt pinsamt att gå ifrån resten av klassen, är detta 
kanske ingen fruktbar lösning.  

 
Vi måste ta tillvara på barnets alla begåvningar och låta det möta utmanande uppgifter. Vad 

som är en utmaning är också det naturligtvis personligt. Det som är grundläggande för en 
elev, kan uppfattas som oövervinnerligt svårt av en annan. Men enligt fröken Flink ska man 
som lärare alltid förvänta sig bra saker av alla sina elever. Om eleverna har någon som tror på 
dem, tror de också mer på sig själva. Har läraren ingen förväntning på eleven, blir det ju 
däremot meningslöst för dem att försöka. 

 
* Miljöer och människor runt omkring måste vara pålitliga och trygga. 
Detta är enligt Maslow ett av de grundläggande behoven hos en människa. Att få känna 

trygghet är något som vi verkligen kan hjälpa till med i skolan. Genom att läraren skapar en 
miljö där man respekterar varandra och där det är tillåtet att misslyckas, vågar eleverna mer. 
Att våga försöka är en självklar förutsättning för att känna lust till arbetet. Man kan tänka sig 
att elever som utsätts för mobbning på skolan, har svårt att koncentrera sig på arbetet. De har 
ju också behov av kompisar och att få höra till. Genom att läraren bemöter eleven på ett 
positivt sätt och ger konstruktiv återkoppling, kan barnet utveckla en positiv självuppfattning. 
Om man känner sig duglig som matematiker får man större lust att fortsätta undersöka 
matematikens värld. Men är man däremot inställd på att försöka minimera misslyckanden, får 
det matematiska lärandet en underordnad betydelse. 
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Mitt i allt detta står då läraren. Det är inte lätt att som lärare vara alla elever till lags. Jag 

skulle till och med vilja säga att det är omöjligt. Men om läraren känner sina elever tillräckligt 
väl, borde hon kunna se till att allas lust väcks till liv tillräckligt ofta. Men det förutsätter ju 
förstås att läraren själv känner lust inför matematiken. Det är svårt att hitta på spännande 
saker att göra i ett ämne som man själv ogillar. Då blir det kanske så att man istället låter 
läroboken styra hela matematikundervisningen. På sätt och vis skulle man kunna säga att 
lärarens motivation styr elevens. Jag skulle vilja hålla med lärare A; Vi har så mycket makt att 
det nästan är otäckt. Våra åsikter om ämnet matematik färgar av sig på eleverna, och kan 
antingen få dem att älska det, eller avsky det. 

 
Lusten kan vara nyckfull och beror förmodligen mycket på elevernas dagsform. Händelser 

hemma, på skolgården eller bara deras allmänna humör kan förstöra deras lust till att arbeta. 
Att människors olika behov styr motivationen till att göra vissa saker, är kanske inte så svårt 
att tänka sig. Enligt Maslows behovsteori är de rent fysiska behoven de mest grundläggande 
för oss. Ett barn som kommer till skolan både trött och hungrig, kan således inte förväntas 
lägga ner någon större energi på matematiska problem. Här ligger naturligtvis ett stort ansvar 
på föräldrarna, men det finns även saker som vi lärare kan göra för att tillfredsställa dessa 
behov. En fruktstund på förmiddagen och en liten stunds avslappning någon gång under 
dagen kan hjälpa till att tillgodose barnens behov. Men ibland är det inte mycket vi som lärare 
kan göra åt detta och då kanske det inte spelar någon roll om vi verkligen ansträngt oss för att 
hitta på något kul och annorlunda just denna dag. Därför kan vi aldrig vara säkra på hur en 
lektion kommer att bli, även om vi planerat den mycket noggrant och tagit hänsyn till alla de 
faktorer som bidrar till barnens lust att lära. 

 
Jag anser själv att de intervjuer jag genomförde gav en positiv bild av hur lärare tänker kring 

begreppen lust och motivation. Det finns mycket goda idéer och intentioner ute på skolorna. 
Lärarnas berättelser tycker jag stämmer bra överens med det jag funnit i litteraturen. Men man 
får ha i åtanke att man inte under en enda kort intervju kan förmedla alla sina tankar och 
åsikter. Säkert finns det mer saker som de enskilda lärarna anser vara viktigt när det gäller 
motivation i klassrummet. Som jag redan har sagt, kan dessa lärare inte ses som representativa 
för lärarkåren, men det ger mig ändå gott hopp om att elevers lust är viktigt för oss. Det som 
verkar sätta käppar i hjulen är att det finns inte tillräckligt med tid. Lärare D uttrycker en 
önskan om att få fortsätta jobba utan en lärobok, men att det helt enkelt inte finns tid till att 
utforma egna uppgifter. Det är alltså som lärare A säger; Man kan inte få allting som man vill 
ha det, men man kan göra det bästa av situationen. 

 
Ett klassrum där elevernas lust får leva, är ett klassrum där eleverna mår bra. Matematik är 

förmodligen ett av de ämnen som skapar mest ångest hos eleverna. Därför är det oerhört 
viktigt att vi som lärare gör vårt yttersta för att motverka denna ångest. Detta kan vi göra 
genom att uppmärksamma alla de faktorer jag redogjort för i denna uppsats. På så vis kan fler 
elever få upptäcka och fascineras av matematikens underbara värld! 
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Bilaga 1; Cuisenairestavar 
 
 
 

 
                    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

1. vit 
2. röd 
3. ljusgrön 
4. rosa 
5. gul 
6. mörkgrön 
7. svart 
8. brun 
9. blå 
10. orange 

 
 
 
                          ”7-trappan”                                                             ”7-mattan” 

               
                   1    2    3    4    5    6    7 
 
 
 
Har man mer än en uppsättning cuisenairestavar kan man även lägga mattor som denna; 
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Bilaga 2; Talblock 

ärger; 

. Orange  6. Svart 

rön 
grön 

 denna bilaga har färgerna ersatts med olika mönster.) 

örslag på några ”8-hus”; 

                     
+0               7+1               6+2              5+3             4+3+1          5+2+1 

 
 
 
 
 

 
       1          2             3             4             5             6             7             8             9            10 
 
 
 
F
 
1
2. Lila  7. Brun 
3. Ljusg  8. Gul 
4. Blå  9. Mörk
5. Röd  10. Vit 
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