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Sammanfattning
Jag ville få en större förståelse för varför det är så många elever som anser att matematik är ett tråkigt ämne.
Frågeställningarna som detta arbete har fokuserats kring är elevernas uppfattningar och attityder om matematik och vad det
är som gör dem motiverade i ämnet.

Resultaten visade att det framför allt var sådan matematik som de kände att de hade användning av i vardagslivet som gjorde dem
motiverade. Eleverna hade blandade uppfattningar till exempel så ansåg de att matematik var tråkigt och ibland roligt. Områden som
eleverna kände var bra att kunna var till exempel procent och huvudräkning. Algebra och ekvationer var det ingen som förstod vad
man skulle med det till. Det var flera elever som ansåg att ekvationer var onödigt att kunna. En vanlig lektion för eleverna var ofta en
kort genomgång och sedan enskilt räknande. De fick samarbeta med bänkkamraten om de gjorde det tyst enligt eleverna. Det var
sällan som läraren hade grupparbeten, men ett par per läsår blev det. Matematikboken ansåg de var sådär till att vara bra. Det fanns ett
fåtal uppgifter i läroben som väckte deras intresse. Några elever sa att det berodde på humöret hur mycket det blev gjort på
lektionerna. Vissa var trötta på eftermiddagen och då orkade de inte med att räkna på de lektioner som låg på eftermiddagen. Det
pratades mycket på lektionerna som inte handlade om matematik enligt eleverna. De hade svårt att gå vidare om de körde fast utan de
väntade på att få hjälp av läraren och det kunde ta tid ibland. Då satt eleverna bara och väntade utan att räkna och ibland så pratade de
medan de väntade med bänkkamraten. Detta innebar att vissa lektioner hade de bara räknat något enstaka tal. Eleverna i årskurs nio var
mer nöjda med matematikboken än eleverna i årskurs sju. Läraren försökte stärka elevernas tilltro till sin egen förmåga genom att ge
eleverna kortsiktiga mål som är möjliga för eleven att nå.  I Skolverkets rapport om ”Lusten att lära – med fokus på matematiken” har
kommit fram till att eleverna behöver känna relevans för det som de ska lära sig för att kunna bli intresserade av området.
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Inledning
Alla har vi olika attityder till matematiken. De kan vara positiva eller negativa. En del av oss
tycker det är intressant medan en del är ointresserade. En del får ångest bara de hör ordet
matematik medan andra ser matematiken som konst. Själv så hör jag till dem som tycker det
är roligt, på grund av att när jag väl har förstått så sitter det och jag behöver inte lära mig
något utantill, som krävs i andra ämnen. Tyvärr är det många elever som är ointresserade av
matematiken. Detta har flera olika undersökningar visat, bland annat Skolverkets rapport om
”Lusten att lära”1 och det är elevernas matematikintresse som jag är intresserad av och vad
det kan bero på.

Hur många elever det är som upplever skolmatematiken som ett misslyckande och som minns
matematiken med aversioner och blockeringar vet man inte riktigt. Många av dessa elever har
kanske matematiksvårigheter och skulle ha behövt ett annat undervisningssätt. Det uppskattas
att andelen elever som har allmänna svårigheter är omkring 15-20 procent och de som har
specifika svårigheter ungefär 1-4 procent av samtliga elever. Ytterligare ett sätt att benämna
matematiksvårigheter är att utgå från de elever som inte får godkänt i matematik i
grundskolan. Skolverket har efter de nationella kvalitetsgranskningar som gjordes 1998 sett
att det blir fler och fler elever som inte når upp till godkänt i matematiken.2

Enligt Ahlberg krävs det att eleverna har tilltro till sin egen förmåga för att eleverna ska
kunna bli intresserade och upptäcka matematikens möjligheter. Därför måste läraren alltid
sträva efter att stärka elevernas tillit och att tro på elevernas möjligheter. I denna strävan är det
viktigt att uppmärksamma elevernas inställning till matematiken. De skapar tidigt
uppfattningar om sina möjligheter att lära sig matematik och även attityder och bestämda
åsikter om skolmatematiken. Det är viktigt att eleverna får en positiv syn på sina möjligheter
att lära sig matematik och att de finner den intressant för att det ska gå bra för dem längre
fram i deras matematikstudier. Har eleverna inställningen att matematik är ett glädjeämne
istället för ett ämne som man misslyckas med går det mycket lättare att lära sig, för då har
man inga blockeringar i ämnet.3

Bakgrund
När jag har varit med på många matematiklektioner på högstadiet under praktiken och även
hållit egna matematiklektioner, har jag lagt märke till hur många elever som är ointresserade
av matematiken. Det är ett fåtal av eleverna som tycker att matematiken är intressant. Förra
året gjorde min VFU-skola en enkätundersökning där en fråga löd: ”Vad tycker du om
matematik?”, ”Motivera!” På den frågan svarade eleverna likartat, oavsett om de hade det lätt
eller svårt för matematiken. Eleverna tyckte det var tråkigt, ”urtrist” och några tyckte det var
roligt. En del tyckte det var bra att kunna. Några elever tyckte det var kul på tisdagar och det
fick mig att bli nyfiken på vad dessa elever gjorde då. Det ger inte enkäten svar på, tyvärr.

En vanlig matematiklektion för dessa elever är att läraren oftast har en kort genomgång på
tavlan och därefter får de räkna uppgifter i matematikboken. Läraren går sedan runt och
hjälper till när de räcker upp handen. En del av eleverna samarbetar med varandra och ber inte
om hjälp förrän de själva har försökt först medan andra räcker upp handen direkt utan att ha
försökt lösa uppgiften.

                                                  
1 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik.
2 Ahlberg, A (2001) Lärande och delaktighet, s. 104f.
3 Ibid., s. 131.



6

Vissa elever som har det svårt kämpar på för att de måste komma upp till godkänt
matematikbetyg. Dessa elevers motivation är att klara målen i matematik, men hur tänker de
elever som inte arbetar med matematik på lektionerna, utan bara sitter av dem? Vet de hur de
skulle vilja ta sig an matematiken så att lusten till att lära kommer tillbaks igen? Det är även
många duktiga som jobbar på en stund men som sedan sitter och ritar för att antingen vänta in
de andra eller för att de inte känner för att jobba mer på just den lektionen. Hur skulle man
kunna väcka glädjen att utforska matematiken för dessa? Vet eleverna själva vad som krävs
för att matematiken ska bli mer givande för dem?

Jag vill med denna studie försöka få reda på hur eleverna skulle vilja arbeta med matematiken
så att de behåller lusten att lära sig och blir nyfikna och vill veta mer i matematikens värld.

Syfte och problemformulering
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka några högstadieungdomars tankar och
upplevelser kring matematiken. Vad det är som gör att de blir intresserade av matematik och
vad det är som gör dem motiverade att arbeta med matematiken i skolan.

Frågeställningar
Den centrala frågan är:

• Hur upplever elever i grundskolans senare år matematiken?
Underfrågor:
– Vilka attityder har eleverna till matematiken? (Socioemotionella aspekter)
– Hur är det med elevernas motivation/intresse för matematiken? Vad beror detta på?

Metod
Jag har bedrivit en kvalitativ undersökning/forskning i form av semistrukturerade intervjuer
och fokusgruppintervjuer med elever i årskurserna sju och nio. Semistrukturerade intervjuer
innebär att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till frågorna som man har ställt till
intervjupersonen.4 Fokusgruppintervju används när man har flera deltagare i en grupp som får
diskutera frågeställningar tillsammans med deltagarna i gruppen. Frågorna rör ett väl
avgränsat område vid fokuserade intervjuer.5 Den kvalitativa undersökningen har
fenomenografisk inriktning. Anledningen till att jag har valt ett kvalitativt förhållningssätt
beror på att jag i undersökningen vill fokusera på elevernas upplevelser och inre tankar kring
matematiken och vad elevernas attityder till matematiken kan bero på.

Kvalitativ forskning används då forskaren vill försöka förstå och analysera helheter, det vill
säga då forskaren söker efter ”djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta
erhålls när vi använder kvantitativa metoder”.6 Genom en kvalitativ forskning används
språket som verktyg för att ta del av varandras erfarenheter.7 Den kvalitativa undersökningen,
med inriktningen fenomenografi har som huvudsyfte att beskriva företeelser eller objekt i vår

                                                  
4 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 127, 300-304.
5 Ibid., s. 127 och 325.
6 Patel, R & Davidson, B (1994) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en
undersökning, s. 99.
7 Patel, R & Tebelius, U (1987) Grundbok i forskningsmetodik, s. 45.
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omvärld och hur dessa uppfattas av oss människor. När vi tänker eller gör något agerar vi
alltid utifrån ett sammanhang som vi känner till. Detta sammanhang utgörs av ett innehåll och
det är mot detta som vi riktar vårt medvetna. Vår uppfattning delas upp i en vad –aspekt och
en hur –aspekt. Med vad –aspekten menas de tankar som riktas mot ett objekt eller en
företeelse, med hur –aspekten menas hur våra tankar är riktade, det vill säga att de är av
processkaraktär. I fenomenografin hör vad –aspekten och hur –aspekten ihop, de är inbördes
beroende av varandra och bör därför inte säras på. Fenomenografin gör skillnad på
uppfattningar som kan tolkas som åsikter och uppfattningar som syftar på förståelse av
företeelser eller om objekt i vår omgivning. En gemensam nämnare i fenomenografin är att
den utgår från att vi alla har olika uppfattningar om företeelser i vår omvärld. Olikheterna i
hur vi uppfattar vår värld förklaras av att vi alla har olika erfarenheter och därför får vi olika
relationer till vår omvärld. Fenomenografin undersöker variationer i de uppfattningar som vi
människor har som sedan blir resultatet hur de olikheterna tar sig i uttryck.8

Undersökningen består dels av intervjuer och dels av en litteraturstudie.

Jag hade ett antal frågor till intervjupersonerna och när det behövdes ville jag kunna ställa
följdfrågor och valde därför att genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med några
elever. Det blev två elever i årskurs sju och fyra elever i årskurs nio som ställde upp på de
semistrukturerade intervjuerna. Jag genomförde en semistrukturerad intervju med elevernas
matematiklärare. Jag hade färdiga frågor som jag ställde och jag ville även här kunna ställa
följdfrågor och därför valde jag att genomföra en kvalitativ undersökning.

Jag fick förslag på litteratur till litteraturstudien av min handledare som jag läste och valde ut
det som var relevant för mig. I dessa böcker fick jag även idéer om ytterligare litteratur. Jag
sökte också efter litteratur på biblioteket och valde den litteratur som passade bäst. Jag utgick
från mina frågeställningar (se sidan 6) när jag gjorde litteraturstudien och fann då att det var
flera faktorer som hade betydelse för hur eleverna uppfattade matematiken. Jag har gjort en
sammanställning av begrepp som har påverkan på elevernas intresse och motivation.

Urval
Jag började med att beskriva mitt examensarbete för eleverna och talade om att de skulle få
vara helt anonyma och det inte skulle vara möjligt att spåra vem som sade vad eller vilken
skola jag gjorde undersökningen på. Därefter frågade jag om det fanns några elever som ville
vara med i min undersökning. Jag påpekade att det var helt frivilligt men att jag uppskattade
om de ville deltaga i undersökningen eftersom den bygger på elevernas uppfattningar i
matematik. Jag skrev upp de elever som ville vara med och bestämde mig för att intervjua alla
som ville deltaga. Det var tjugotvå elever totalt som deltog, tolv stycken från årskurs nio och
tio stycken från årskurs sju. Jag gjorde förslag på grupper och vilka som jag ansåg skulle
passa att intervjua individuellt. Jag diskuterade sedan med min handledare på fältskolan vilka
som hon ansåg skulle passa ihop vid gruppintervju och individuellt. Jag gjorde några
ändringar och sedan var det bara att planera när det var möjligt att genomföra intervjuerna.
Det var viktigt att sätta ihop grupperna på ett sådant sätt att alla skulle våga säga sin åsikt. Till
de individuella intervjuerna valde jag ut de som hade god verbal förmåga. Anledningen till att
jag utgick från deras verbala förmåga var att jag ansåg att jag skulle få mer användbar data på
så sätt.

                                                  
8 Starrin, B & Svensson, P – G (red)(1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s.  112, 118fff.
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Jag genomförde fyra fokusgruppintervjuer med fyra i varje grupp. Det blev två grupper från
varje klass och det var totalt två klasser som jag gjorde intervjuerna i. Grupperna från 9: an
bestod av bara flickor men grupperna från 7: an bestod av både pojkar och flickor. Inför de
semistrukturerade intervjuerna frågade jag de elever som jag hade valt ut om de ville vara
med på det och det var ingen som tackade nej till det. Jag genomförde också en intervju med
matematikläraren som har de här klasserna.

Avgränsningar
Jag har inte studerat om elevernas uppfattningar skiljer sig åt beroende på om de är flickor
eller pojkar. Jag har heller inte studerat om elevernas upplevelse skiljer sig åt beroende på om
de är låg- eller högpresterande i matematik.

Genomförandet av intervjuerna
När jag intervjuade grupperna och de enskilda eleverna satt vi i ett grupprum som tyvärr hade
glasrutor ut till korridoren. Vid ett par tillfällen blev vi störda av elever som var i korridoren
men eleverna var duktiga med att snabbt komma igen och fokusera på intervjun. Jag hade
talat om för eleverna att de skulle få vara helt anonyma och att skolans namn inte skulle
finnas med i min undersökning. Jag spelade in intervjuerna på band men antecknade också då
det visades sig att bandspelaren var opålitlig. Den spelade bara in ibland. Eleverna verkade
dock inte störas av att jag antecknade vid intervjuerna. De ville däremot höra hur deras röst lät
på bandet och det lät jag dem höra. Det var bara en gruppintervju som det inte blev så mycket
diskussioner i. I gruppintervjuerna ställde jag olika påstående som eleverna fick diskutera. Jag
ställde dem i samma ordning i alla grupperna. Några av frågorna var samma som använts i de
individuella intervjuerna, detta på grund av att jag upptäckte att eleverna i grupperna klarade
av att diskutera de frågorna bra. Det blev livligast diskussion i de två grupperna där eleverna
gick sista året på grundskolan. En av grupperna med elever från sjuan i fungerade inte så bra,
de gav varandra lite spydiga kommentarer ibland när de hade en åsikt. Jag fick säga åt dem att
sluta med det och att allas åsikter var lika mycket värda. Gruppintervjuerna tog ungefär en
halvtimme per gång att genomföra. De individuella intervjuerna tog ungefär en kvart per elev.

Analys
Jag transkriberade bandinspelningarna och sammanfattade dem under intervjufrågorna. Jag
vill få fram kategorier och har därför gjort en enkel transkribering. Det som jag antecknade
tog jag också med om det inte redan fanns med i det som jag transkriberade. Tyvärr så blev
inte inspelningen bra på grund av att den bara spelade in ibland, men med stöd av mina
anteckningar gick det bra att få ett sammanhang i det som fanns med på bandinspelningarna.

Litteraturstudier
Många elever har inställningen att matematik är roligt och att det är ett viktigt ämne. Men det
finns elever som uppfattar matematiken som tråkig och svår, ungefär en femtedel.9 Det finns
elever som redan efter de första skolåren tappar tron på att de kan klara av matematiken.
Dessa ger efterhand upp alla sina försök att lära sig matematik. Att eleverna får känna att de
lyckas är viktigt för det fortsatta lärandet i matematik, om de känner sig odugliga leder det till
att de till slut avskyr matematiken. Då kan man börja undra vad det beror på att elevernas
intresse och nyfikenhet och lusten till att lära försvinner så fort. En orsak kan vara att

                                                  
9 Skolverket (1993b) Den nationella utvärderingen av grundskolan, våren 1992, s. 71.
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matematikundervisningen upplevs som segregerande och att detta gör att en del elever
upplever olust och tappar sin tilltro till sin egen förmåga.10

I läroplanen står det följande:
”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att
vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”…” Personlig
trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men skolan har en viktig roll
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”. 11 Skolan ska
också ”sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga”.12

De attityder som eleverna har till matematiken spelar stor roll för hur eleven förhåller sig till
ämnet, men även de känslor som eleven har inför matematiken påverkar elevens
förhållningssätt till problemlösning i matematik.13 När en person har lust och är motiverad till
att lära sig kan det innebära att hela kroppen och själen är absorberad i uppgiften eller att
han/hon känner en aha-upplevelse över att förstå ett samband. Lusten kan beskrivas som en
glädje som berör hela personens utveckling både känslomässigt, mentalt och socialt. Det är
många elever som upplever lust i sitt lärande när de har praktiska och estetiska ämnen.14 I
kursplanen så står det följande:

”Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven

möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematikens mönster, former och samband samt
uppleva den tillfredsställelse som ligger i att kunna förstå och lösa problem.” 15

En studie visade att när eleverna blev helt absorberade av sitt arbete, vilket kallas för ”flow”,
blev följden att de eleverna klarade sig bättre i skolan.16  Inspektörerna som gjorde
kvalitetsgranskningen med fokus på ”Lusten att lära – med fokus på matematik” enades om
denna definition på begreppet ”lust att lära”:

”… den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen
hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap.” 17

Matematiken har tradition om sig att vara svår och abstrakt och att den skiljer ut de
”snabbtänkta” och smarta från de ”tröga och obegåvade”. Förr ansågs det självklart att inte
alla elever kunde lära sig matematik på grund av att de var obegåvade.18

När det gäller dagens matematikutbildning anses det att alla kan lära sig men att det krävs
olika arbetssätt för att lyckas med detta. Det förutsätter att läraren kan nå alla elever på just
deras nivå och bygga vidare därifrån.19

Enligt Stendrup är matematiken ett ”förståelseämne” där begreppslig kunskap och
symbolhantering av verkligheten betyder mycket för matematiken. Det leder till att

                                                  
10 Ahlberg, A (2001) Lärande och delaktighet, s. 124.
11 Lpo 94, s. 8.
12 Lpo 94, s. 8.
13 Wyndhamn, J m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 222.
14 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 8.
15 Skolverket (2000) Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, s. 26.
16 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 8.
17 Ibid., s. 9.
18 NCM (2002) Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik, s. 2.
19 Ahlberg, A (2002) Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande, s. 25.
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undervisningens synsätt på matematiken blir ett kunskapsområde och det är detta som blir
avgörande för hur eleverna uppfattar matematiken och sig själva som lärande elever.
Författaren menar att med stark betoning på förståelse bortser man från matematikens
tyngdpunkt som är de matematiska begreppen. Genom att låta eleverna diskutera begreppen
och betona detta för eleverna fokuserar man på deras förmåga att lära sig matematik och på så
sätt flyttar man fram de svårigheter som eleverna kan uppleva till själva undervisningen
istället för på dem själva. För det är viktigt att eleverna inser att det går att lära sig matematik
enligt Stendrup. När elever har fått problem med matematiken säger de nästan alltid att de är
”dåliga” i matematik, men de säger aldrig att de är okunniga. Om eleverna hade sagt att de
var okunniga hade det inneburit att de trodde på sina möjligheter till utveckling i matematiken
men också att de ansåg sig vara utbildningsbara i matematik. Inom matematiken finns ett
tydligt samband mellan undervisningen och intellektuell självförståelse, det beror på att det
anses vara möjligt att förmedla matematiken till eleverna, genom matematikundervisningen.
Matematiken anses också vara ett förståelse- och begåvningsämne.20

”Förståelse – det är väl när man inte behöver komma ihåg det som man måste
minnas för att kunna?”

                                                Andrejs Dunkels

Behov
Det är svårt ”att beskriva begrepp som behov, intresse och motivation motsägelsefritt och
utan att hamna i cirkelresonemang, så utgör de kärnelement när det gäller att förstå
exempelvis hur en elevs möte med skolan och lärande kan bli en börda och inte en tillgång.
Mycket allmänt kan sägas att människan mår dåligt av att inte få grundläggande behov
tillfredsställda.” 21

Behov betyder enligt Bra Böckers lexikon att det finns ett bristtillstånd hos individen som
personen reagerar på genom att försöka rätta till detta.22 Behov kan delas upp i två delar,
nämligen samhällsbehov och individbehov. De kunskaper som eleverna tillägnar sig i skolan
ska täcka både ett behov som samhället har just nu men även för behov i framtiden. Eleven
kan känna ett behov över att förstå meningen med det som eleven försöker lära sig.23

Behov kan också indelas i olika kategorier. Wyndhamn med flera delar in behov i statiska och
dynamiska behov. I statiska behov ingår; 24

• Kroppsliga behov
• Trygghetsbehov
• Gemenskaps- och tillgivenhetsbehov
• Behov av självkänsla.

Med dynamiska behov menar författarna ”motivationsskapande faktorer”. Alltså är de
dynamiska behoven kopplade till de inre behoven hos individen, till exempel behovet att
prestera bra eller att känna ansvar. I dynamiska behov ingår också; 25

                                                  
20 Stendrup, C (2001) Undervisning och tanke, s.14 och 17.
21 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 235.
22 Bra Böckers lexikon (1991) band 2, s. 258.
23 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 226.
24 Ibid., s. 229ff.
25 Ibid., s. 229ff.
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• Behov av uppskattning
• Behov av självförverkligande.

I matematiken kan behovet av välbefinnande och stabilitet tillgodoses på ett statiskt sätt,
genom att eleven lär sig en mall. En del elever lär sig en modell för att kunna lösa vissa
problem och det upplevs som positivt för de här eleverna.26

Stendrup anser att den utbredda och starka olusten mot matematik är symtom på att elevernas
intellektuella behov inte tillgodoses, det behöver utvecklas och om det inte får det så kan
eleverna känna en olust för matematik.27

”Elever som har svårigheter med matematiken har inte främst behov av att träna mera, utan
lära på ett annat sätt, där processen och inte svaret blir den viktiga vägen mot att utveckla
begrepp av högre kvalitet”.28

Intresse
I Bra Böckers lexikon står det att intresse betyder bland annat uppmärksamhet och det kan
också betyda fängslande företeelse men även lust.29  Uppmärksamhet är inte någon isolerad
kraft utan ett uttryck för samarbete ”mellan intellektuella och emotionella faktorer”. Ett
intresse kan vara långlivat eller kortlivat och det ”är inte alltid detaljerat utan omsätts eller
inriktas på konkreta önskningar, specifika ambitioner och energiska satsningar”.30 Intresse
anser många forskare utvecklas från individen i samspel omgivningen. De forskarna anser att
det finns tre generella förklaringar av begreppet enligt Lindahl. En tolkning är att intresse är
något personligt eller ett inre intresse som finns hos individen under en längre period.
Exempel på detta kan vara ridning eller att ha ett stort intresse för datorer. Det kan också vara
att intresse är en personlig egenskap, som till exempel nyfikenhet. En annan förklaring är ett
intresse som skapats av situationen som då kallas yttre. Exempel på yttre faktorer är
skolmiljön, lärare och läroböcker. Den tredje förklaringen är ett psyksikt tillstånd som
produceras i samspel mellan individens intresse och omgivningens intresse, tillexempel när en
elev blir fascinerad av ett speciellt innehåll i ämnet som eleven redan är intresserad av.31

En elev kan vara allmänt intresserad av matematik eller vara intresserad bara av att använda
miniräknaren på matematiklektionerna. Andra lägger ner energi på det som de anser är viktigt
att lära sig och på så sätt visa intresse för uppgiften. Behovet att lära sig något kan ha inre
eller yttre relevans eller bero på vetgirighet som har betydelse för elevens framtida studier.
Ibland används begreppet ”intresseområde” i matematikundervisningen men Wyndhamn med
flera använder ordet situationsmatematik istället. Begreppet används för att beskriva hur
lärandets kognitiva och emotionella sidor kan integreras, till exempel en beräkning. För att en
beräkning ska kännas meningsfull för eleven kan själva uträkningen lindas in i en
ändamålsenlig kontext som eleven har erfarenhet av, men också intresse för. Det innebär att
problemet upplevs som meningsfullt för eleven. Olika intresseområden kan vara modellbygge
eller olika sporter men också miljöproblem.32

                                                  
26 Wyndhamn, J m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 229ff.
27 Stendrup, C (2001) Undervisning och tanke, s. 15.
28 Ahlberg, A (2001) Lärande och delaktighet, s. 144.
29 Bra Böckers lexikon (1991) band 11, s. 353.
30 Wyndhamn, J m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 231.
31 Lindahl, B (2003) Lust att lära naturvetenskap och teknik, s. 52.
32 Wyndhamn, J m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 231.
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I klassrummet är matematikundervisningen ofta inriktad på elevernas kunskaper och
färdigheter, men om eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga behövs en annan fokusering,
där läraren blir mer intresserad av bland annat hur eleverna uppfattar matematiken. Eleverna
måste få uppleva att just deras sätt att uppfatta matematiken accepteras för att eleverna ska få
tilltro till sitt eget tänkande och få möjlighet att lära matematik. För att elever ska våga
framföra sina idéer krävs det att eleverna i klassen är öppna för andras idéer och en
accepterande miljö. Det ska vara en miljö som verkar för elevernas ska få tilltro till den egna
förmågan (kapacitet) och lusten till att lära.33

Löwing och Kilborn anser att man kan dela in begreppet kunskap i två delar, nämligen
kompetens (att eleven förstår begreppet) och färdigheter (numeriska operationer). 34  Ibland är
dessa delar inte i fas hos eleven, till exempel kan eleven ha kommit längre i sin kompetens,
men att färdigheterna släpar lite efter. Om eleven hela tiden kommer i kontakt med uppgifter
som kräver större färdighet än eleven klarar av kan det leda till att hon/han tappar modet och
kanske tror att det är begreppet hon/han inte förstår. Det kan i sin tur leda till att eleven blir
lågpresterande på grund av att eleven inte tror på sig själv längre.35

PISA- undersökningen, som bland annat studerade matematik bland femtonåringarna visade
att sjuttio procent av de lösningarna som var felaktiga kunde förklaras med att dessa elever
hade problem med läsförståelsen.36 För att kunna förstå en faktatext eller en roman så krävs
det att personen har semantisk förståelse (förstår innebörden i boken). För att förstå
matematiska texter krävs det också att personen har kunskap om vad kvantitativa termer har
för betydelser, till exempel vad ”mindre än” betyder. Det är också viktigt att personen som
ska lösa matematiska problem kan skapa en mental bild av matematikproblemet. Om inte
eleven kan samordna information som är inbäddad i problemet på ett riktigt sätt kan det
innebära att eleven misslyckas med uppgiften. Det är därför viktigt att elever får öva
läsförståelse och lära sig hur man kan tolka texten i matematiska problem om eleven har svårt
med den semantiska förståelsen.37

För att en elev ska kunna få tilltro till sin egen förmåga, lust och intresse för matematiken
anser Ahlberg att perspektivet måste vidgas. Det innebär att elevens tidigare erfarenheter tas
till vara och även elevens förväntningar på lärandet, men även sociala och strukturella
faktorer har betydelse för skolans arbete. 38 Ett sätt som kan ge möjligheter och göra eleverna
intresserade är att läraren börjar med en introduktion som sker några dagar innan man
presenterar området som ska behandlas. Den här första introduktionen är till för att göra
eleverna nyfikna och få lust för själva lärandet för att på så sätt få igång ett tänkande som
leder till att eleverna blir förberedda på det som ska komma. Efter några dagar presenterar
läraren området/ämnet och syftet med det är att få eleverna att engagera sig i uppgiften.
Därefter är det eget arbete för eleverna och detta kan ske i grupp eller enskilt. Sedan är det
utvärdering av vad eleverna tycker att de har lärt sig som de inte kunde innan. De ska bara
jämföra sig med sig själva i denna utvärdering. Kullberg anser att själva lärandet som leder till
att eleven utvecklas är mer viktigt än den kontroll som sker med ett prov.39

                                                  
33 Ahlberg, A (2001) Lärande och delaktighet, s. 67 och 129.
34 Löwing, M & Kilborn, W (2002)
35 NCM (2002) Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik, s. 72.
36 Ibid., s. 92.
37 Ibid., s. 93.
38 Ahlberg, A (2001) Lärande och delaktighet, s. 105.
39 Kullberg, B (2004) Lust- och undervisningsbaserat lärande, s. 77.
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I ett forskningsprojekt som kallades ”Ungdomars livsprojekt och skolan som arena” ansåg
ungefär sextio procent av eleverna att läroböckerna i skolan var tråkiga. Det är inte bra att
eleverna tycker så för det är många ämnen som är starkt styrda av läroboken, till exempel i
matematik är oftast läraren mycket styrd av läroboken.40 Resultatet från PISA-
undersökningen visade att flickor i Norge, Österrike och Sverige har lägst matematikintresse
av de länder som deltog. Svenska pojkarnas matematikintresse var större än de svenska
flickornas men de hamnade bland de lägsta i alla fall.41

Attityder
Ordet attityd betyder inställning42  men är också ett viktigt begrepp inom socialpsykologin.
Där definieras begreppet ”attityd som en inställning eller ett förhållningssätt som en individ
har och som kan yttra sig i både ord och handling”.43

Attityd och intresse används i studier som forskare har gjort med olika innebörder. Orden är
vanliga i vårt vardagliga språk som vi använder instinktivt med en viss nyansskillnad. Ibland
så är de begreppen synonym med motivation, åsikt och värdering. Attityd är vanlig begrepp
inom psykologin och många psykologer enligt Lindahl anser att attityder består av tre olika
komponenter: emotionella (affektiva), kognitiva och intentionella komponenter. Medan andra
psykologer anser att det räcker med kognitiva och affektiva eller bara den emotionella. Den
affektiva komponenten innehåller individens känslor och vilka känslor som individen har mot
ett objekt, för eller emot. Olika händelser stärker eller försvagar känslan. Den kognitiva
faktorn innehåller vad man vet om objektet eller tror och det kan vara ett föremål, en person
eller en företeelse. Den intentionella uppträder i samklang med de två andra delarna.44

Enligt Lindahl säger Koballa att även om man lyckas förbättra elevers attityder, kan man inte
förvänta sig att elevernas prestation ökar. De elever som är positiva till ämnet ska man inte ta
för givet att de kommer att prestera bäst för det stämmer inte alltid har tillgänglig forskning
visat enligt Koballa.45

Motivation
Forskarna är inte helt överens om hur man ska definiera begreppet motivation. Inom den
väletablerade forskningen ses motivation som en strävan mot ett personligt mål som är viktigt
för den enskilde och som kan ligga i framtiden eller i nuet. Motivation kan också ha
innebörden att någon är intresserad av studier, har ambitioner och engagemang i sina
studier.46 Vissa forskare menar att motivationen till en aktivitet beror på att människan har
otillfredsställda behov. Motivation innebär att människan vill få sina behov uppfyllda och det
är detta som driver människan till aktivitet. Genom att stimulera eleven utifrån hans/hennes
egen förutsättning kan motivation uppstå enligt Bergsten.47 Andra motivationsforskare menar
att motivation är en ”kognitiv (lärande) process”. Motivation är ett komplext begrepp och

                                                  
40 Andersson, B – E (2002) Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, s. 31.
41 PISA 2000, s. 68f.
42 Bra Böckers lexikon (1991) del 2, s. 53.
43 Lindahl, B (2003) Lust att lära naturvetenskap och teknik, s. 52.
44 Ibid., s. 52f.
45 Ibid., s. 37.
46 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 8.
47 Bergsten, B (1979) Vilja lära i skolan, s. 42 och 53.
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man behöver ta hänsyn till de kognitiva processerna men också elevernas känslor och de
kulturella förhållanden som eleverna befinner sig i.48

Bara att eleven arbetar innebär inte att eleven är motiverad för uppgiften utan det kan vara för
att göra läraren nöjd. Yttre motivation är enligt Bergsten när eleven får stjärnor, beröm och
betyg för arbetet som hon/han har utfört. Inre motivation är när eleven har intresse och
engagemang för uppgiften som han/hon är sysselsatt med. Bergsten anser att skolan mest
ägnar sig åt yttre motivation och att det är det som är det stora problemet i skolan, för det
leder till ointresserade elever.49  Wyndhamn berättar att i Leppers undersökningar upptäckte
man att elever som hade en inre motivation tyckte om ”lagom utmanande problem”. Dessa
elever hade benägenhet att välja energikrävande strategier, som krävde logiskt tankearbete vid
problemlösning. Detta innebar enligt Lepper, att eleverna gavs möjlighet till ”djupinlärning”.
Medan elever som använde sig av yttre motivation valde lätta uppgifter. De här eleverna ville
ha mycket belöning med så lite arbete som möjligt.50

Det är inte alltid som inre motivation leder till aktiviteter som beror på en önskan att lära
enligt observationer som Brophy gjorde. Han såg att lärande kunde ske utan att eleverna
upplevde att uppgiften var lustfylld. De uppskattade lärandet för dess egen skull och Brophy
hänsyftade på de underliggande processerna vid lärandet. Själva lärandet uppfattas som
sammansmält med individens mognad, självinsikt och idéer om behov och intressen. Det är
viktigt att eleven har valmöjligheter och kan känna att hon/han har kompetens men det är
även viktigt för eleven att vara delaktig i det som händer i klassrummet.51

Enligt Skolverkets rapport är den vanligaste motivationen på högstadiet att eleverna måste ha
betyg för att kunna komma in på gymnasiet. Det är också många elever som inser i nionde
klass att de kommer att ha nytta av matematik och det gör dem då motiverade att arbeta. 52

Skolverkets rapport för årskurs 9 var det ungefär 53 procent av eleverna som gav upp när de
fick en för svår uppgift.53

Meningsfullhet
Wyndhamn med flera skriver att enligt Dahlgren så innebär meningsfullhet att det som
studeras har relevans men också att det är begripligt. För att eleverna ska känna att
undervisningens innehåll utvecklar deras kunskaper krävs det att det som ska studeras känns
relevant och begripligt. Begreppet relevans kan man dela in i två nivåer, där speciell relevans
innebär att uppgiften kan ingå i ett sammanhang som eleven känner igen eller ett ämne som
eleven är intresserad av. Generell relevans innebär att en uppgift kan leda fram till en generell
lösningsmetod som är användbar i ett vidare perspektiv på ett moment i matematiken.54 För
att eleverna ska uppleva att ämnet är meningsfullt behöver eleven förstå innebörden av det
eleven studerar, han/hon behöver också uppleva intresse och användbarheten i det som
studeras. Meningsfullhet ligger som grund för att man ska kunna minnas det man har studerat.
Om eleven inte uppfattar någon mening i det som studeras ger det upphov till ytinlärning och

                                                  
48 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 8f.
49 Bergsten, B (1979) Vilja lära i skolan, s. 52f.
50 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 234.
51 Ibid., s. 234.
52 Skolverket (2003) Lusten att lära –med fokus på matematik, s. 20f.
53 Skolverket (1993b) Den nationella utvärderingen av grundskolan, våren 1992, s. 30.
54 Unenge m fl. (1992) Lära matematik, s. 10f.
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ointresse för ämnet. Meningsfullhet är olika för olika människor och den utgår från individens
egna premisser och förkunskaper som hon/han har.55

Ett exempel på ytinlärning inom matematiken kan vara enligt Wyndhamn med flera när
eleven använder en algoritm. Djupinlärning tror man uppstår när eleven förstår meningen med
det han/hon håller på och lär sig och det leder till att eleven känner ”meningssammanhang”.56

För att eleverna i en klass ska kunna uppleva engagemang i samma företeelse krävs det att
arbetsuppgiften har en sådan innehållsrikedom och öppenhet att varje enskild elev i klassen
kan vinkla uppgiften och hitta en egen infallsvinkel efter sin egen förmåga. Enligt Bergsten
ska arbetsuppgiften vara så konstruerad att varje elev kan ta sig an uppgiften och på samma
gång kunna uppleva uppgiften som meningsfull. Att få eleverna att känna meningsfullhet kan
man lyckas med om man som lärare utgår från verkliga ”fenomen” och har öppna
problemställningar. I matematik passar det med öppna frågeställningar och att på så sätt
utveckla elevernas ”kritiskt konstruktiva tänkande”. Bergsten menar att det är viktigt att
eleverna får ett kritiskt konstruktivt tänkande för att kunna tolka och värdera information från
massmedia och statistiska uppgifter.57

Självförverkligande
När man talar om en person som är självständig, har god självkänsla och tar ansvar gör man
det i termer av ”självförverkligande”. Enligt Wyndhamn med flera anser Maslow att det finns
två olika vägar för att nå självförverkligande, dels behovet av trygghet men också behovet att
växa. När en person är nyfiken eller vill ha bekräftelse att personen duger är exempel på
behovet att växa. När en person värjer sig mot att lära sig något nytt eller värnar om
traditioner är det ett exempel på personens behov av trygghet. Dessa behov står i
motsättningar till varandra. När en person vill växa måste personen släppa delar av
tryggheten.58

Enligt Wyndhamn med flera har Moxnes en vidare syn på de två behoven på trygghet och att
växa, än vad Maslow har. Förenklat så kan Moxnes modell skrivas så här:
”växande          frihet          mod        jag         fruktan          mening         trygghet”59

Att en person har behovet av frihet kan vara att han/hon vill ha valmöjligheter eller vill ha
självbestämmande. En person som har mod tar ibland risker och han/hon har kraften att
motstå negativa konsekvenser. Att någon känner fruktan kan leda till att person drar sig undan
i sig själv och stänger sig inne. I behovet av mening ingår behovet av rättvisa, ordning och
värderingar. Hela tiden får vi människor göra val enligt Moxnes. Människan kan reagera med
svarsmekanismer eller med mekanismer för växande. Blir vi tvungna att välja blir det oftast
behovet av trygghet som vinner. Allt detta förutsätter att personen har självmedvetenhet, men
det är också viktigt att personen har kunskaper om sig själv. Självet kan man räkna in i tre
delar. Den första delen är den kognitiva, personens självuppfattning, den andra delen är den
emotionella och där ingår personens självkänsla och självvärderingar och slutligen den sista
delen som är den aktiverande, självreglerande.60

                                                  
55 Bergsten, B (1979) Vilja lära i skolan, s. 82f.
56 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 54.
57 Bergsten, B (1979) Vilja lära i skolan, s. 91 och 102f..
58 Wyndhamn m fl. (2000) Problem som metafor och praktik, s. 236.
59 Ibid., s. 236.
60 Ibid., s. 236f.
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Wyndhamn med flera anser att självsäkerhet och självtillit ingår i begreppet självkänsla. En
individ kan ha bra eller dålig självkänsla. Om individen har god självkänsla så innebära det att
han/hon har en positiv självvärdering men också att individen har en positiv tilltro till den
egna förmågan och kan hantera problemen som kan uppstå i livet. Det finns olika inriktningar
på begreppet självkänsla. En inriktning benämner begreppet själveffektivitet och det betyder
att en individ är duktig på att planera och organisera men han/hon är också duktiga på att
utföra de åtgärder som krävs för att hantera olika situationer. När en person har god
själveffektivitet så känner han/hon att det är de själva som har kontrollen över situationen
enligt Wyndhamn med flera. Andra benämningar som också används är självstyrande och
självreglerande. När elever är självstyrande har de fått en bra studieteknik och de ser till att
deras resultat på lärandet uppfyller deras studiemål. Pajares har enligt Wyndhamn iakttagit att
själveffektiviteten ökar hos elever som har upplevt framgångar medan själveffektiviteten har
sjunkit hos de elever som har upplevt misslyckanden. Sinnesstämningar påverkar elevernas
tro på den egna effektiviteten till exempel så påverkar stress och trötthet, eleven negativt.61

Elever kan ha hög självkänsla även om deras själveffektivitet för ämnet är lågt, enligt
Lindahl.62

Självvärdering utgår från en norm som man jämför med. Faktorer som kan påverka
självkänslan enligt Wyndhamn med flera kan vara:

• Utvärdering av prestation.
• Utvärdering av personens karaktär.

När till exempel en elev blir värderad efter sin prestation och får kanske bedömningen att
han/hon är svagpresterande och det i sin tur påverkar känslan av bedrift eller framgång. Att få
höra att man är lat påverkar personens integritet. Integritet betyder att man har rätt till sin
personliga särart och att personens inre sfär blir respekterad. När eleven upptäcker att den
strategi som han/hon brukar använda vid till exempel problemlösning inte fungerar längre kan
leda till att elevens självtillit/självförtroende förändras. Självtillit innebär tron på sin egen
förmåga.63 I kursplanen i matematik så står det att:
”Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt

tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan”...64

Elevers framgångar eller misslyckande påverkar elevernas självsäkerhet. I begreppet
självkänsla ingår självtillit enligt Wyndhamn med flera men också självsäkerhet räknas hit.
För att en person ska kunna uppleva/uppnå självförverkligande så krävs det att personen har
bra självkänsla.65  Enligt Stendrup är det viktigt med att tillägna sig begrepp för den egna
intellektuella självkänslan. Det är viktigt att eleven ges en möjlighet att skapa en mening och
utveckla sin förmåga att tänka och detta gäller inte bara i matematiken utan över huvud taget.
Många barn, ungdomar och vuxna har en mycket dålig ”självförståelse” och självkänsla som
lärande i matematik. För författaren innebär ”självförståelse” att dessa människor känner sig
intellektuellt otillräckliga i matematiken och hos vissa har det blivit som en diagnos att de kan
inte lära sig matematik helt enkelt. Dålig självkänsla menar Stendrup är en emotionell
förstärkning på dålig självförståelse och då har personen accepterar bilden av sig själv att man
inte kan lära sig matematik. Vissa elever kan uppleva att de blir kränkta på grund av att de
inte känner sig kompetenta till att lära sig matematik och känner sig odugliga.66 Enligt

                                                  
61 Wyndhamn m fl. (2000) Problem som metafor och praktik, s. 238f.
62 Lindahl, B (2003) Lust att lära naturvetenskap och teknik, s. 38.
63 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 237f.
64 Kursplanen i matematik (2000-07)
65 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 238.
66 Stendrup, C (2001) Undervisning och tanke, s. 14 och 16.
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Wyndhamn med flera anser Deci och Valås så beror elevernas självkänsla på hur läraren
kontrollerar elevernas arbeten. När läraren arbetar på ett sådant sätt att eleverna får utveckla
sin självkontroll så klarar eleverna av att arbeta mera självständigt.67

Det finns ett tydligt samband mellan prestation och självuppfattning hos eleverna enligt PISA
undersökningen. Sverige är ett av de länder där elevernas självuppfattning är som lägst i
matematik i jämförelse med andra OECD-länder.68 Det finns studier som visar att flickor har
både sämre självuppfattning och tilltro till sin egen förmåga i matematiken än vad pojkarna
har enligt Ahlberg. Flickornas självuppfattning blir bara sämre ju äldre de blir.69

Ångest
Det finns elever som har utvecklat ångest inför matematiken. Begreppet ångest beskriver en
person som har fått obehagliga känslomässiga upplevelser. Istället för att säga att eleven har
matematikångest kan man också säga matematikfobi. Ångest kan vi alla uppleva mer eller
mindre starkt vid olika tillfällen. När vi känner ångest som är en normalreaktion på yttre
omständigheter och beror på att individens nervsystem larmar när vi upplever en hotande
fara.70

När lärare diskuterar ångest menar de att det är ett sjukligt fenomen. Den ångesten som de
talar om är inlärd hos eleven enligt bland annat Wyndhamn med flera. En elev kan ha fått
kunskapsluckor som har lett till att eleven har fått negativa upplevelser med skolarbetet
tillsammans med lärare. Om inte eleven får chansen tillsammans med läraren att lösa
kunskapsluckorna kan det leda till att eleven hamnar i en ond cirkel och upplever mer ångest
och känner sig hjälplös. Så att misslyckas med skolmatematiken innebär att eleven känner att
den intellektuella lusten blir till en intellektuell olust istället och vissa elever uppfattar ångest
inför matematiken. Att ha matematikångest innebär att eleven känner sig hotad.71 Även stress
eller personliga problem som kan förknippas med ett skolämne kan leda till att eleven får
ångest. De intervjuer som bland annat Wyndhamn med flera har gjort så talade lärarna om
elevernas ångest som att eleven får som en klump i magen eller att eleven upplevde att
huvudet kändes alldeles tomt.72 För elever som ofta får svårigheter i matematiken finns risken
att de utvecklar ångest och rädsla för matematiken och då får en sämre självbild. Det är lätt att
dessa elever hamnar i en ond cirkel och det innebär att elevens självbild blir bara sämre och
sämre. De elever som har dyslexi får ofta problem med delar av matematiken, men en del
delar går alldeles utmärkt. För de elever som har dyslexi är det viktigt att de får rätt hjälp så
att de inte hamnar i en ond cirkel och får en dålig självbild av att de alltför ofta misslyckas
med skolmatematiken.73 Enligt Wyndhamn med flera beror elevernas olust och ångest på att
undervisningen inte är rätt utformad för de här eleverna och det verkar som om många lärare
inte har tänkt på detta. Wyndhamn med flera anser att problemet inte ska läggas på eleven, att
det är eleven det är fel på och inte det är inte fel på matematiken utan problemet är
undervisningen. Ferguson har lagt märke till att när elever möter matematik som är abstrakt,
upplever en del ängslan för det abstrakta. Enligt Wyndhamn anser Magne att det kan bero på
att eleverna inte har haft tillräckligt med förkunskaper för att klara av det nya kursmomentet.

                                                  
67 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 240.
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70 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 246.
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72 Wyndhamn m fl. (2000) Problemlösning som metafor och praktik, s. 245f.
73 NCM (2002) Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik, s. 88.
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En stor del av matematikångesten skulle kunna undvikas genom att ta hänsyn till eleverna när
läraren börjar ett nytt kursmoment i matematiken, att presentera det på ett bra sätt så att
eleverna inte uppfattar det som omöjligt redan vid genomgången.74

Hjälplöshet
Begreppet ”Inlärd hjälplöshet” kan innebära att eleven inte tror på sig själv och sin förmåga
och anser att den tid som han/hon har lagt ner på skolarbetet inte har gett den framgång som
eleven förväntade sig. När eleven då upplever att det inte lönar sig med allt arbete som
han/hon har lagt ner, så sjunker elevens ansträngningar och motivationen lika så.75 Seligman
talar om ”inlärd hjälplöshet” och det kan bero på bristfällig undervisning. Det kan bli så när
elever får arbeta med uppgifter som de inte har förutsättningar för att klara av och detta kan i
sin tur leda till att dessa elever ger upp och försöker inte själva längre utan ber om hjälp. Får
detta ske hela tiden, kan det leda till att eleverna så småningom tappar modet och utvecklar en
sämre självbild och det ger dem ytterligare svårigheter.76

Ofta har läraren en kort genomgång och sedan ska eleverna lösa problem för att på så sätt
befästa den begreppsliga kunskapen. Detta anser Spendrup är en anledning till att eleverna
anser att de är dåliga på matematik. För det är inte många elever som lyckas lösa problem
omedelbart efter genomgången. Eleverna måste vara så bekanta med begreppen att det är
möjligt att lösa problemen. Så ges inte eleverna den möjligheten leder det till att eleverna får
en dålig självkänsla. Elever kan känna sig dumma när de ofta räknar fel och ofta så hinner inte
läraren föra en diskussion med eleverna utan lotsar fram dem till rätt svar och det leder till att
eleverna känner sig otillräckliga och de har fortfarande inte förstått utan bara fått rätt svar.
Detta kan leda till att eleven känner sig hjälplös.77 Elever som känner sig hjälplösa kan skolas
om enligt Wyndhamn med flera till duktiga elever igen för ingen elev som börjar i skolan i
första klass har någon tanke på att de kommer att misslyckas, utan hjälplöshet är något som
eleven har lärt sig senare i skolan. För att vända detta så behöver läraren förstå att eleven
skyddar sitt inre genom sitt agerande. Läraren kan hjälpa eleven genom att invänta ett
lämpligt tillfälle där eleven får tänka på varför saker händer. Läraren ska uppmuntra eleven
och ge erkännanden när till exempel en läxa är fint gjord och då tala om för eleven att du som
lärare har förstått att det ligger mycket arbete bakom läxan. Då har man uppmuntrat eleven
som då förhoppningsvis känner lite motivation inför nästa uppgift.78 Om elevens omgivning
är positivt präglad så leder det till att eleven får tilltro och lust att lära enligt Kullberg. Om
elevens omgivning är den motsatta kan det leda till att eleven känner osäkerhet och oförmåga.
Osäkerheten kan visa sig som stamning eller ilska. Det är därför viktigt att rikta in sig på att
ha en positiv anda ute på skolorna.79 För att kunna förstå elevernas reaktioner som aggression,
nedstämdhet eller giltighet på framgång eller misslyckande i skolan så behöver man få
kännedom om den ”socialpsykologiska termen attribution” enligt Wyndhamn med flera.80
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Attributioner
”Attributionsteorin utgår – enligt NE – från att individen inte uppfattar ett socialt beteende
som slumpmässigt utan vill gärna förklara det med hjälp av faktorer dels i miljön (yttre
attributioner), dels inom en individ (inre attributioner som personlighetsdrag, motivation,
attityd och sinnesstämning).”81

Wyndhamn med flera skriver att Weiner anser att de redan när eleverna börjar skolan för
första gången formas deras tankar om orsaker till de framgångar eller bakslag som de har
upplevt. Weiner delar upp elevernas skäl i fyra olika huvudkategorier, dessa är; 82

1. förmåga eller begåvning
2. ansträngning eller bemödande
3. uppgifters karaktär och svårighetsgrad
4. tillfälligheter eller slump

Teorin delas också in i två dimensioner, där den första dimensionen är yttre eller inre och den
andra dimensionen är stabilitet som kan vara stabila eller instabila attributioner. Med en stabil
attribution menas att eleven har en övertygelse att det som hände inte ändras i framtiden, till
exempel ett resultat på ett prov förändras inte. En instabil attribution innebär att eleven är
övertygad att det som orsakade händelsen är av tillfällig art. Inre stabil attribution kan vara
elevens förmåga och då menas den själsliga delen, till exempel när eleven anstränger sig.
Exempel på yttre stabil attribution kan vara svårighetsgrad och yttre instabil attribution kan
menas att det är en tillfällighet. Enligt Wyndhamn anser Weiner att den enda kategori som
personen kan kontrollera själv är vilka ansträngningar som personen är beredd att göra. När
eleven har hög motivation på grund av framgångar är det en inre attribution medan vid låg
motivation blir det en yttre attribution. De elever som ser sina misslyckande som utslag av
stabila faktorer ger ofta upp om de misslyckas flera gånger medan de elever som ser sina
misslyckande som att de inte hade gjort sitt bästa, upplevs som högmotiverade. Dessa elever
har den inställningen att bara man jobbar tillräckligt hårt så får man framgång. Det har visat
sig att de elever som tror att det går att arbeta sig till framgång har bättre resultat än de elever
som känner att de inte behärskar situationen. En elev som är duktig och har framgång med
studierna ser det som ett tecken på framgång och att ansträngningen har gett resultat, därmed
så ökar elevens självkänsla men vid misslyckande så ser eleven det som att hon/han hade otur
och det påverkar inte elevens självkänsla. De här eleverna väljer oftast lagom svåra problem
att lösa. En elev som är omotiverad tror inte på sin förmåga och när de får lite framgång så
tror de inte att det beror på dem utan på något som ligger utanför deras kontroll. Dessa elever
väljer antingen alldeles för svåra uppgifter eller för lätta.83

Uppfattningar
Matematikrelaterade uppfattningar, beliefs, berör elevernas och lärarnas subjektiva kunskap.
Deras tysta kunskaper styr kvaliteten på undervisningen och matematikinlärningen enligt
Pehkonen. Begreppet uppfattningar har olika innebörd för olika forskare. En forskare anser att
uppfattningar utgör en beståndsdel i attityderna, medan några andra anser att uppfattningar
och attityder inte alls har någon gemensam faktor. Pehkonen anser att uppfattningar hänsyftas
på individens stabila subjektiva kunskaper, (även känslorna ingår), om en viss händelse. En
individs matematikrelaterade uppfattningar kan delas upp i olika delar enligt Pehkonen. Dessa
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20

kategorier kan vara uppfattningar om vad matematiken egentligen är för något och hur
individen lär sig matematik och hur man uppfattar sig själv som lärande i matematik.84

På matematiklektionerna bildar elevernas och lärarnas matematikrelaterade uppfattningar en
viktig påverkansfaktor när det gäller kvaliteten på undervisningen och inlärningen. Eleverna
påverkas av läroboksförfattarens uppfattningar, men också föräldrar och släktingars
uppfattningar påverkar inställning till ämnet. Det är lärarens uppfattningar som styr
lektionernas upplägg.  Om läraren har den uppfattningen att matematik är ett räknesystem, då
blir följden den att eleverna får räkna mycket under lektionerna. Däremot är det elevernas
uppfattningar som avgör deras insatser vid själva inlärningstillfället. Om eleverna anser att
matematik handlar om att räkna och använda sig av färdiga formler får eleverna svårigheter
med problemlösning.85

Enligt Pehkonen så fann Thompson och Frank följande uppfattningar efter genomförda
intervjuer: 86

• Det ”är svaret” som är det viktigaste i matematik.
• Det är viktigt att ha löst uppgiften på ”rätt sätt”.
• ”Ett svar på en matematisk fråga utgörs vanligtvis av ett tal.”
• Lösningen till en lyckosam problemlösningsstrategi är att man vet och kommer ihåg

vad som ska göras.”
• Matematik är räkning.
• Matematiska problem bör lösas snabbt i bara några få steg.
• Målet för matematikstudier är att det ”rätta svaret”.

En del forskare samtalar om ett uppfattningssystem och enligt Pehkonen har Green kunnat
urskilja tre kännetecken som detta system har, nämligen:

• Kvasilogik och med det menar man sambandet mellan olika uppfattningar inte kan
vara logiskt i ett uppfattningssystem, eftersom uppfattningar grundar sig på hur
individen själv uppfattar sambanden. Det är individen själv som avgör vilka de
ursprungliga uppfattningarna är och utifrån dessa härleds de andra uppfattningar av
individen. Denna ordning är speciell för varje individ och avspeglar personens tankar
och värderingar.87

•  Psykologisk vikt: För individen är vissa uppfattningar viktigare än andra och varje
uppfattning har sin egen psykologisk styrka, det vill säga vilken grad av övertygelse
den har för individen.88

• Klusterstruktur, med det menar man att våra uppfattningar återfinns i kluster som inte
behöver ha några samband, men de kan vara löst kopplade till varandra. Green har
uttryckt sig så här, enligt Pehkonen: ”Ingen har en uppfattning som är oberoende av
alla andra uppfattningar. Uppfattningar förekommer alltid tillsammans i aggregat
eller grupper”. 89 Denna klusterstruktur gör individen i stånd att omfatta motsägande
uppfattningar i sitt uppfattningssystem. Klusteregenskapen kan bidra till att förklara
vissa inkonsekvenser som vi ibland finner i en individs uppfattningssystem. Pehkonen
skriver att Abelson har framhållit att uppfattningssystem till stor del grundar sig på
värderande och emotionella faktorer. Detta uppfattningssystem innehåller ofta både
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goda och dåliga begreppskategorier, som till exempel kärnkraftsfrågan. På grund av
denna känslomässiga dimension är uppfattningarna inte lätta att förändra.90

Det har forskats mycket på (till exempel Schoenfeld, enligt Pehkonen) vilken roll elevernas
uppfattningar spelar in på lärandet. Forskarna har kommit fram till att elevernas uppfattningar
har stor betydelse för hur de lär sig och använder sig av matematiken. Deras uppfattningar kan
också vara ett hinder för att kunna lära sig matematik ett effektivt sätt. Elever som har
negativa och fastlåsta uppfattningar om matematik blir ofta passiva och lägger mer vikt vid
memorering än vid förståelse vid inlärningen.91

De bakgrundsfaktorer som påverkar elevernas uppfattningar har avgörande betydelse för
elevernas tankar och handlingar. När eleven använder sina kunskaper i matematik kommer
hennes/hans uppfattningar att påverka tillvägagångssättet. Däremot är inte alltid som
elevernas motivation och behov i matematik är sammankopplade med deras uppfattningar om
matematik enligt Pehkonen. Eleven blir påverkad av alla i sin omgivning till exempel
föräldrar, vänner och lärare. De har sina uppfattningar om matematik och de påverkar eleven
med sitt synsätt mer eller mindre mycket, oftast på ett motstridigt sätt. Matematiklärarens
undervisning i och om matematik påverkar också elevernas uppfattningar om ämnet. Den
matematik som förmedlas via uppfattningar som eleven uttrycker ger oss en bra uppfattning
om hans/hennes erfarenheter av undervisningen och matematikinlärningen.92

Undervisningsmiljöer
I Skolverkets kvalitetsgranskning var det en modell som var helt dominerande i
matematikundervisningen som inspektörerna träffade på. Den dominerande modellen bestod
av att läraren ibland hade genomgångar och därefter fick eleverna arbeta enskilt i
matematikboken. När eleverna hade räknat kapitlet fick de göra diagnos eller alternativt prov.
Läraren går runt i klassen och hjälper eleverna en och en. Inspektörerna upptäckte att det var
ovanligt med diskussioner mellan elever och lärare kring matematiska problem på
lektionerna. Det fanns få undantag men där de fann dem möttes inspektörerna av engagerade
lärare och elever. På dessa lektioner fanns det utrymme för upptäckarglädje men också för
eftertanke. Eleverna fick arbeta i grupp men också enskilt. De fick föra diskussioner om olika
sätt att lösa uppgifter på. Eleverna hade utvecklat förmågan att reflektera och beskriva
matematiska lösningsprocesser och de hade mest arbetat med uppgifter som inte hade
rutinmässiga lösningar. Lärarna som var engagerade och fick sina elever att känna lust för sitt
lärande visade i sin undervisning att hon/han hade ett mycket medvetet och genomtänkt sätt
att agera på. Läraren var också lyhörd för elevernas lösningar, även för dem som var
okonventionella.93 Skolverkets utvärdering av grundskolan 1992 visade att 83 procent
diskuterade matematikuppgifter i klassen tillsammans med läraren, någon gång varje vecka.
19 procent av eleverna i undersökningen fick arbeta med andra uppgifter än de som fanns i
läroboken. Det var 87 procent av eleverna som deltog i undersökningen där läraren hade
gemensamma genomgångar någon gång varje vecka.94
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I grundskolans senare år har elevens lust till sitt lärande minskat och en del elever har
drabbats av skoltrötthet. Eleverna är inte så värst positiva i sina omdömen om matematiken,
elever som har lätt för matematiken anser att matematikundervisningen ligger på för låg nivå.
För dessa elever blir det mest repetition, ungefär 70-90 procent av undervisningen blir
repetition anser de här eleverna och de upplever matematiken som tråkig. Undersökningen
visade att det som motiverade eleverna på högstadiet var betyget som de behövde i
matematik, inte att de hade lust till att lära.95

Inspektörerna observerade att de flesta eleverna arbetade med matematiken mellan 50-100
procent, men många elever verkade uttråkade. De som verkade uttråkade arbetade mindre än
25 procent av tiden och får inte mycket gjort alls på lektionerna, de hann mindre än en tiondel
enligt inspektörerna. När de frågade eleverna vad den uppslagna sidan i matematikboken
handlade om kunde inte många av dem svara. 69 procent av eleverna ansåg att de hade gjort
sitt allra bästa för att lära sig matematik i Skolverkets rapport 1992. 52 procent av eleverna i
samma undersökning var nöjda med sin prestation i matematik.96 När eleverna behövde hjälp
av läraren väntade de flesta passivt även om de fick vänta länge på hjälpen. Enligt
undersökningen var eleverna utelämnade 95 procent av lektionen till sin egen förmåga att lära
sig matematik. I genomsnitt hinner lärarna prata med varje elev i två minuter per lektion. Det
medför att läraren sällan hinner hjälpa eleven att reflektera och diskutera de elementära
grunderna som skulle behövas för att eleven ska få ett meningsfullt lärande i matematik. Detta
leder till att elevernas lärande blir osynligt och det viktigaste för eleven blir att hinna räkna så
många uppgifter i boken som möjligt och inte har fokus på att de ska förstå och utveckla sina
resonemang. I undersökningen som Skolverket har gjort fick eleverna svara på frågan om
deras lärare ville att de skulle lära sig matematik genom att de diskuterade med varandra. För
år 9 var det bara 24 procent som kände att deras lärare uppmuntrade till diskussioner i
matematiken. Undersökningen visade att det inte var vanligt med grupparbete i
matematikundervisningen.97

I Skolverkets undersökning 1992 så var det 87 procent som fick ha enskild räkning på de
flesta lektioner och 9 procent hade det någon gång varje vecka. 77 procent fick mycket sällan
eller aldrig konstruera egna matematikuppgifter.98 Det var 23 procent som fick vara med och
planera matematiklektionen tillsammans med läraren.99

Vilka faktorer påverkar lusten att lära?
Det som påverkar eleverna positivt när det gäller lusten att lära är när de känner att de kan och
begriper och upplever att de har lyckats och känner att de har lärt sig något. När elever känner
glädje över att ha lyckats med något så är det en stark drivkraft för eleverna samtidigt som det
leder till ökad motivation hos dem. Förhållandet mellan uppgifternas svårighetsgrad och
elevernas motivation följs åt. Matematikuppgifter som är på rätt nivå utmanar eleverna och
deras förmåga och motiverar dem att lära sig matematik. Med rätt nivå menar inspektörerna
att uppgifterna ska vara möjliga att lösa med rimlig ansträngning. Matematikuppgifterna får
inte vara så lätta att uppgifterna känns meningslösa för eleverna, men de får heller inte vara
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för svåra så att eleverna får matematikångest. Enligt studien som Skolverket har gjort
upplever eleverna att matematikuppgifterna har varit för lite utmaning för dem på grund av att
skolan repeterar alldeles för mycket. Detta leder till att eleverna tappar motivationen och
lusten att lära sig matematik. För en del är matematiken på lagom nivå och de har lyckats lösa
lite svårare problem och har då blivit motiverade att välja lite svårare utmaningar, som de har
valt själva. Ungefär en tredjedel ansåg att kraven i matematiken var lagom höga.100 Enligt
Skolverkets undersökning 1992 så gav 15 procent av eleverna upp om matematikuppgiften
var för svår. 48 procent ansåg att de skulle kunna vara bättre i matematik om de ansträngde
sig mer.101

Den allra viktigaste faktorn för lusten att lära var enligt undersökningen att eleverna behövde
ha bra självtillit för att kunna öka sin prestation utöver vad man kan från början. De elever
som har god självtillit till den egna förmågan att lära sig nya begrepp letar själva upp nya
uppgifter som utmanar dem. För de här eleverna är det utmaningen i problemlösningen som
lockar dem, inte att de har nytta av att kunna just detta för att klara sig i vardagslivet. När
eleverna känner att de kan lösa till exempel en ekvation så stärker det deras
kapacitetsupplevelser och det har betydelse för intresset och uthålligheten i matematik. Om
eleverna upplever oro för att inte kunna prestera tillräckligt bra i skolan så beror det inte bara
på att eleverna tvivlar på sin egen förmåga utan de tvivlar även på sig själva som personer.
Studien visade också att det är fler flickor än pojkar som har ängslan över att inte kunna
prestera tillräckligt bra i skolan. Dock så är det inte bara den dåliga självkänslan som inverkar
på prestationsängslan utan också kraven i matematik, som de här eleverna tycker är för
höga.102

En annan faktor som var viktig för eleverna var att de behöver känna att matematikinnehållet
är relevant och begripligt. Undersökningen som Skolverket har gjort visar att det är många
elever som upplever att matematiken inte har någon relevans för dem, utan innehållet känns
meningslöst och eleverna får svårt med att hålla motivationen uppe.103 Det som eleverna har
ansett vara viktigt att kunna enligt Skolverkets studie 1992 var sådan matematik som de hade
nytta av i vardagslivet, det som behövdes för gymnasieskolan och den grundläggande
matematiken var viktig. Hälften av eleverna hade svarat de fyra räknesätten var viktigt och en
fjärdedel av eleverna i undersökningen ansåg att geometri var det. En tredjedel hade svarat
procent, en femte del ansåg ekvationer och var tionde ansåg att multiplikationstabellen var
viktig kunskap.104 När Bergqvist gjorde sin undersökning såg hon att eleverna ibland arbetade
bra, på grund av att de tyckte om sin lärare och ville göra honom/henne glad.105 På högstadiet
finns det många elever som har svårt att förstå syftet med att lära sig algebra och ekvationer.
De här eleverna har svårt att förstå varför det är viktigt att få ett matematiskt tänkande. Anser
eleverna att det är onödigt att kunna algebra så är det svårt för dem att känna någon mening
med den matematiken. Många pedagoger anser att det behövs mer praktiska tillämpningar i
matematikundervisningen för att kunna förstå den abstrakta matematiken och kunna känna att
det är roligt.106

                                                  
100 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 26f.
101 Skolverket (1993a) Den Nationella Utvärderingen av grundskolan våren 1992. En första resultatredovisning,
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103 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 29.
104 Skolverket (1993a) Den Nationella Utvärderingen av grundskolan våren 1992. En första resultatredovisning,
s. 54.
105 Bergqvist, K (1990) Doing schoolwork, s. 19.
106 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 29f.
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De intervjuer som inspektörerna gjorde visade också att undervisningen skulle vara
varierande och flexibel för att eleverna skulle få lust till att lära. Alla elever lär sig inte på
samma sätt så genom att variera undervisningen tillgodoses fler elevers sätt att lära sig på. En
skolledare ansåg att undervisningen inte skulle vara förutsägbar utan eleverna skulle vara lite
nyfikna på vad lektionen skulle handla om den dagen.107

Under de intervjuer som inspektörerna gjorde kom det fram att de elever som har haft
gemensamma samtal i matematiken där läraren har utgått från elevernas funderingar och fått
diskutera olika lösningar är mer positiva till matematiken än de elever som inte har fått den
möjligheten. När elever har fått arbeta med problemlösning i grupp på matematiklektionen så
tycker de att det har varit lärorikt. De har fått tagit del av varandras lösningar och kunnat välja
svårighetsgrad. Enligt enkäterna som eleverna fått fylla i visade det sig att detta att arbeta i
grupp är ett ovanligt arbetssätt ute på skolorna.108 I den nationella utvärderingen som gjordes
1992 i matematik kom det fram att 63 procent arbetade tillsammans med en kamrat på
matematiklektionen någon gång varje vecka och det var 9 procent som fick arbeta med
matematikuppgifter i smågrupper/vecka.109

Många elever anser att det blir roligare i ämnena om de får vara med och påverka innehållet,
hur det ska läras och på vilket sätt arbetet ska redovisas. Det är sällsynt att eleverna får vara
med och påverka matematikens arbetssätt under högstadiet. I Skolverkets undersökning 1992
var det 23 procent av eleverna som fick planera det som skulle göras på lektionen tillsammans
med läraren minst en gång i veckan.110  Det är viktigt att eleverna förstår mål och syftet med
sitt lärande för att klara av eventuella motgångar. Genom att eleverna får en större förståelse
för de mål man ska uppnå i årskurs nio får de se sin egen kunskapsutveckling och får på så
sätt ökad tillit till den egna förmågan att kunna ta till sig ny kunskap. Det är viktigt att
eleverna förstår matematikens syfte och eleverna behöver hjälp med att se vad de kan använda
de förväntade kunskaperna till och vilken roll som matematiken har i dagens samhälle. Enligt
studien så skulle elevernas lust att lära och deras självtillit stärkas om den producerade
kunskapen kom till nytta på ett kreativt sätt. Det är också viktigt med återkopplingen och att
utvärderingsformerna varieras. I matematiken är den vanligaste formen av utvärdering prov
och olika diagnostiska tester. På högstadiet har det visat sig att proven kan öka elevernas
motivation men för en del kan det ha motsatt effekt.111  Enligt Skolverkets studie 1992 var det
60 procent av eleverna som tyckte det var bra med prov i matematik för att då fick de visa vad
de kunde.112

Vad beror det på att eleverna upplever matematiken som intressant eller
ointressant?
”En människa är oförmögen att utveckla fullt engagemang och intresse i en sysselsättning,
som inte kan hänföras till biologiska och sociala behov, om omgivningen är otrygg eller
hotande ur social och biologiskt synpunkt eller om aktiviteten är meningslös.” 113

                                                  
107 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 30.
108 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 30.
109 Skolverket (1993a) Den Nationella Utvärderingen av grundskolan våren 1992. En första resultatredovisning
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110 Skolverket (1993a) Den Nationella Utvärderingen av grundskolan våren 1992. En första resultatredovisning,
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111 Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, s. 31 och 33.
112 Skolverket (1993a) Den Nationella Utvärderingen av grundskolan våren 1992. En första resultatredovisning,
s. 55.
113 Bergsten, B (1979) Vilja lära i skolan, s. 56.
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Eleverna arbetar oftast enskilt och undervisningen är enformig och till stor del inriktad på att
eleverna ska arbeta med matematiska symboler. Detta kan leda till att elever anser att
matematiken är ointressant och att de inte ser någon mening med den. Ute i samhället behöver
man inte använda symboler och om det ät svårt att lösa problemet själv tar man oftast hjälp av
någon och utnyttjar hjälpmedel och/eller redskap.114 De flickor som anses vara lågpresterande
i åldern 11-16 år känner att de inte har någon användning för matematiken i sin vardag. De
anser också att matematikundervisningen är tråkig och enformig. Anledningen till att de
tycker matematiken är enformig är att eleverna bara får sitta och räkna i sina
matematikböcker. Dessa flickor tycker att de är dåliga på matematik och de har inga som helst
planer på att välja yrken där matematiken anses som en viktig kunskap att ha.115

Skolverkets Nationella Utvärdering 1992 ansåg 78 procent att de skulle få nytta av den
matematik som de har fått lära sig i skolan. 91 procent av eleverna som var med i
undersökningen ansåg matematik var ett viktigt ämne.116

Olsson nämner att en orsak till att barn/ungdomar ger upp är att de får höra att de tänker fel
och det leder till att de slutar tänka själva och istället frågar hur de ska gå till väga. På så sätt
tappar matematiken mening för de här eleverna. De elever som lyckas få rätt svar och på så
sätt får en bekräftelse på att de kan, tycker bättre om matematiken men de elever som ofta har
fel upplever ofta misslyckande och får sämre självförtroende i matematiken. När elever får
dåligt självförtroende kan det få konsekvensen att de inte tror att de kan lära sig matematik.117

Det är många läroböcker i matematik som har olika spår som är indelade i till exempel A- och
B- spår ibland även ett C-spår. För de elever som alltid får sitta med A-spåret kan det uppstå
en känsla av att de är dåliga i matematik och på så sätt får de ännu mindre tilltro på sin egen
förmåga.118

De elever som misslyckas kan ibland känna sig mindre värda gentemot de elever som lyckas.
En del av de elever som har misslyckats tar helt avstånd från skolans värld.119  De elever som
är rädda för att misslyckas kan bli hjälpta av att ta del av kamraters lösningar och hur de
tänkte när de löste problemet. Genom att diskussion kan det vara möjligt att en del av
osäkerheten försvinner hos eleven. Genom att ta del av olika lösningar så kanske eleven får en
annan uppfattning om problemet, att de inte är så svåra och på så sätt få ett bättre
självförtroende och kanske försöker ta sig an andra uppgifter också.120

En anledning till att eleverna är ointresserade och oengagerade kan vara att elevernas egen
verklighet inte ligger i fas med skolans värld.121

I Skolverkets rapport om ”Lusten att lära – med fokus på matematik” beskriver man att när
eleverna visade engagemang och intresse, kännetecknades det av att det fanns plats för både
känslor, upptäckarglädje och aktivitet hos både elever och lärare. Dessa elever arbetade både
individuellt och i grupp. De fick också reflektera och diskutera olika sätt att lösa uppgifter på.

                                                  
114 Ahlberg, A (2001) Lärande och delaktighet, s. 50f.
115 Ahlberg, A (2001) Lärande och delaktighet, s. 116.
116 Skolverket (1993a) Den Nationella Utvärderingen av grundskolan våren 1992. En första resultatredovisning,
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117 Olsson, Ingrid (2000) Att skapa möjligheter att förstå, s. 179f.
118 Stendrup, C (2001) Undervisning och tanke, s. 51.
119 Bergsten, B (1979) Vilja lära i skolan, s. 18.
120 Ahlberg, A (2001) Lärande och delaktighet, s. 130.
121 Bergsten, B (1979) Vilja lära i skolan, s. 19.
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Eleverna hade övat upp sin förmåga att kunna reflektera över olika lösningsprocesser och de
arbetade mycket med uppgifter som inte hade rutinmässiga lösningar. De fick också ibland
använda ett undersökande angreppspunkt vid problemlösning. Eleverna fick också visa upp
sina lösningar för kamraterna och förklara hur de hade kommit fram till just den lösningen.122

Resultat av intervjuerna
Jag har sammanfattat resultaten under varje fråga, ibland har jag citat för att visa vad de
spontant sa först när de fick höra frågan/påståendet. Intervjun med läraren har jag inga citat
utan det är sammanfattningen som står under frågorna.

Intervjufrågor
Jag har använt mig av fingerade namn. Adam och Bertil står för elever som går i sjunde klass.
Cesar, David, Elin och Fredrik står för elever i årskurs nio.
Grupp A och B står för elever från årskurs sju.
Grupp C och D står för elever från årskurs nio.

Frågor till eleverna
Anledningen till dessa frågor är att jag vill få reda på vad eleverna anser och se om de själva
kan komma på vad som skulle göra matematiken intressant, och jämföra med forskningen
som har sett att visst arbetssätt verkar stimulera eleverna.

Vissa frågor hade en del av eleverna svårt för att svara på. Frågan om motivation var svår för
flera av eleverna. Men frågan om vad de gjorde på matematiklektionen hade alla lätt för att
svara på.

Inledande fråga (när jag inte har gruppintervju)

Vad tänker du när du hör ordet matematik?

Adam:
– Jag tänker på procent och delar av det.

Bertil:
– Tråkigt och långsamt ämne!

Cesar:
– Jag tänker på matematiska tal och ekvationer!

David:
– Boring!

Elin:
– Siffror och jobbigt!

Fredrik:
– Räknesystem!

                                                  
122 Skolverket (2003) Lusten till att lära – med fokus på matematik, s. 14f.
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Huvudfrågor
Vad gör ni på matematiklektionerna?

Adam:
– Arbetar mest med boken!
Klassen har haft två teman arbeten. Ett av temat hade arbetslaget som deras lärare ingick i
gjort och då ingick de klasser som arbetslaget hade hand om.

Bertil:
– Jobbar i boken och ibland så snackar jag med en kompis.
Det var inte matematik som pratades vid dessa tillfällen.

Grupp A:
– Pratar!
– Jobbar!
Tre av eleverna gjorde inte så mycket utan pratade istället för att jobba med matematikboken.
En i gruppen arbetade större delen av lektionen, men blev väntan lång på hjälp blev det lätt att
eleven pratade med bänkkamraten. Var de trötta så blev det inte mycket gjort utan då satt de
av tiden. De var ofta trötta på eftermiddagarna. Genomgångar var det två elever som inte
tyckte om att för de ville räkna på sitt sätt och oftast hade de redan gjort det som läraren gick
igenom på tavlan. De skulle hellre vilja ha gruppdiskussioner istället för det trodde de skulle
ge mer.

Grupp B:
– Inte mycket!
De räknade lite, men ofta blev det mest prat med bänkkamraten.

Cesar:
Försöker arbeta på lektionerna men om man inte fick hjälp och inte kunde fortsätta med nästa
tal var det ofta som han pratade istället för att räkna.

David:
Eleven satt och arbetade eller ”snackade” med kompisar.

Elin:
Ibland jobbade eleven på lektionerna. Det berodde på humöret om det blev något gjort.

Fredrik:
Eleven pratade och jobbade med boken. Ibland så blev det mest ”snack”, det berodde på
humöret hur mycket det blev gjort.

Grupp D:
– Sover!
Det var en elev som sov ibland. De andra i gruppen försökte räkna i boken. Pratar om det blir
lång väntan på hjälp.
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Är du intresserad av matematik?
- Varför tycker du så? (Beror det på att det är för lätt, svårt, trist vid nej och vid ja beror

det på att uppgifterna är utmanande, du har lätt för matematiken, varierat arbetssätt på
lektionerna)

Adam:
– Ibland!
Eleven tyckte matematik var rätt så roligt. Det var en utmaning i att klara av att räkna ut
uppgifterna ibland. Procent tyckte han var mest intressant för det hade man nytta av i
vardagen.

Bertil:
– Sådär!
Det är intressant när man håller på med ett roligt kapitel.

Cesar:
– Lite!
Det är intressant och kul att arbeta med hjärnan.

David:
– Nej, är usel på matte!
Eleven ansåg att matematik var tråkigt och svårt.

Elin:
– Är det, men är inte bra på det.
Det berodde på att hon kände att det var ett viktigt ämne.

Fredrik:
– Ibland!
Det var intressant med sådan matematik som man hade användning av. Algebra var eleven
ointresserad av, förstod inte varför man skulle lära sig det för.

Hur tycker du att er lärobok i matematiken är? Är den på en lagom nivå för dig? Finns
det uppgifter som väcker ditt intresse?

Adam:
– Sådär! Den är för lätt ibland och lite för tuff ibland.
Det var ibland svårt att hitta rätt nivå. Den blå kursen är ibland för lätt och det är ett större
hopp till den röda kursen och då blir den för svår. De flesta uppgifterna ser inte roliga ut, det
var roligt med läs uppgifterna när man förstod texten.

Bertil:
– Den är sådär!
Matematikboken är ganska bra på grund av de två nivåerna. Oftast passar ett av dem.

Cesar:
– Mycket bra! För den har steg för steg.
Det går att klara uppgifterna. Dock så ansåg eleven att det blå spåret var lite för lätt, lättare än
grundövningarna och det röda spåret är ibland lite för svårt. Tyckte att det blå spåret skulle ha
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varit lite mer krävande uppgifter. De flesta uppgifterna i boken är tråkiga men det fanns några
som väckte intresse.

David:
– Okey!
Eleven trodde att matematikboken var på lagom nivå. Det var endast ett fåtal uppgifter som
hade väckt elevens intresse.

Elin:
Det var bra att boken hade två nivåer men en massa ”små tal” (med små tal menade eleven
sådana tal som bara var en uträkning och hade inte mycket text) var tråkiga. Var det många av
samma stil så valde eleven ut några av dem. Tyckte om uppgifter som bröt mot mönstret till
exempel att slå en tärning.

Fredrik:
– Jätte bra!
Det som var speciellt bra var verktygslådan. Eleven tyckte att a, b, c uppgifter var roliga för
då går det fort och de är inte så svåra.

Vad gör dig motiverad i matematik?

Adam:
Eleven visste inte riktigt, men att klara av att lösa uppgifter kändes som om det motiverade
honom lite.

Bertil:
– Det vet jag inte!

Grupp A:
Det som gjorde flera av eleverna i gruppen motiverade var att om de arbetade på lektionerna
så var det inte lika jobbigt att träna till provet, för då kunde de redan det mesta. För några av
dem var det att få ett betyg i åttan. Det var också att de kände att matematiken blev användbar
som vuxen som gjorde dem lite motiverade fast det var tråkigt.

Grupp B:
Att man behövde kunna matematik som vuxen. Få ett betyg så att man kan gå vidare till
gymnasiet.

Cesar:
– Att man har nytta av matematiken!
Eleven hade märkt att man hade stor nytta av matematiken när familjen byggde om
sommarstugan. Så det som motiverade eleven var att han såg nyttan av att kunna matematik,
till exempel vid husbygget var det viktigt med vinklar.

David:
– Att klara ett prov!

Elin:
– För att det är nödvändigt att kunna.
Bra att ha när man blir äldre.
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Fredrik:
– Ett viktigt ämne för det har fröken sagt att det är.
Det var viktigt med att få betyg i ämnet, det var också en sporre att arbeta med matematiken.

Grupp C:
Eleverna i gruppen tyckte att deras motivation låg i att klara proven och att få sådana
kunskaper att de skulle klara sig i samhället.

Grupp D:
Att man måste kunna för att klara vardagen när man är vuxen. Vill ha ett så bra betyg som
möjligt, för att vara säker på att komma in på den gymnasieutbildningen som man allra helst
vill gå. En tyckte det var kul att läsa mycket matte, men visste inte vad hon skulle ha det till.

Hur gör man när man inte har förstått?

Adam:
– Läser uppgiften en gång till!
Om eleven fortfarande inte förstod så räckte han upp handen. Var det en mycket lång väntan
försökte han med nästa tal. Ibland hann eleven endast ett par tal på grund av att det var svårt
att få hjälp.

Bertil:
– Frågade läraren eller en kompis.
Ibland så hoppar eleven över den uppgiften som är för svår och försöker med den senare igen.

Grupp A:
Ibland så räckte de upp handen, men fick de inte hjälp hoppade de över det talet och försökte
med nästa. Men oftast gick inte det, för talen brukade bygga på varandra. Ibland så pratade de
istället när det blev för svårt.

Grupp B:
Tittar på exempel och kan man fortfarande så räckte de upp handen. Ibland så försökte de med
nästa tal.

Cesar:
Då räcker man upp handen men ibland så jobbar eleven på även om han inte har förstått.
Ibland så tittar eleven i facit och på så sätt kunna lösa uppgiften. Ibland tar det lång tid att få
hjälp och då tröttnar eleven på att räcka upp handen och då är facit bra att ha.

David:
– Frågar läraren!
Eleven sitter och ”glor” när han får vänta, försöker inte med nästa tal och frågar aldrig
bänkkamraten.

Elin:
– Räcker upp handen!
Om det är många som väntar på hjälp så sitter eleven bara, utan att räcka upp handen.
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Fredrik:
– Räcker upp handen!
Dröjde det innan de fick hjälp så tröttnade eleven på att räcka upp handen och satt och pratade
istället. Om matematikläraren hade förklarat men fortfarande inte förstod, så struntade eleven
i de uppgifterna.

Grupp C:
Då räckte de upp handen för oftast hade deras kompis också fastnat på samma uppgift. Det
var svårt att bara hoppa vidare till nästa tal medan de väntade för det talet byggde oftast vidare
på talet innan och då gick det inte att hoppa till nästa. Ingen i gruppen frågade en kamrat utan
väntade på att få hjälp av läraren. Ibland hann de bara ett eller ett par tal på hela lektionen för
att det dröjde innan de fick någon hjälp. En elev hade råkat på att inte ha fått hjälp alls på
lektionerna och hann därför inte ett enda tal.

Grupp D:
Räckte upp handen eller så satt de och pratade, det berodde på vilket humör de var på hur de
gjorde.

Tycker du att matematiken är meningsfull? Kan du förklara varför du tycker så?

Adam:
– Ja!.
Eleven ansåg att matematiken var ”väldigt” meningsfull på grund av att han såg att den
behövdes i vardagen. Eleven nämnde omvandling från liter till deciliter när man bakar.

Bertil:
– Ja, det är den!
 För den används i vardagen, till exempel när man handlar.

Cesar:
Det som gör att matematiken är meningsfull är att vilket arbete man än har kommer
matematiken att behövas.

David:
– Oftast är matematiken det!
När man håller på med sådan matematik som eleven kände kunde vara till nytta i framtiden.

Elin:
– Ja, särskilt procent!

Fredrik:
– Ja, självklart!
Bra att ha i framtiden men ekvationer trodde inte eleven att man hade någon nytta av utanför
skolan.

Anser du att du har förstått matematiken så här långt eller känns det som om du har
”lärt” dig hur du ska räkna ut vissa typer av tal?
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Adam:
Eleven tyckte att han hade förstått så här långt men han visste inte hur det skulle bli när
matematiken blev svårare.

Bertil:
En del kapitel har eleven inte förstått och vissa kapitel har han förstått.

Cesar:
Eleven tyckte att han lärde sig en metod för att lösa vissa typer av tal, kunde inte självständigt
lösa en uppgift som han inte kände igen sig på.

David:
– Det tror jag inte! Glömmer allt efter provet.

Elin:
Eleven förstår procent men de delar av matematiken som handlar om ekvationer och algebra
förstår inte eleven. Där lär man sig bara för att klara uppgifterna på provet.

Fredrik:
– Både och!
Det som man hade lätt för förstod man men det som var svårt var det inte säkert att man
någonsin förstod.

Grupp C:
– Inte alltid!
Eleverna tyckte att de lärde sig ett sätt att lösa uppgifterna på och kunde inte hitta ett eget sätt.
Utan de nötte in ett system som boken hade föreslagit att man kunde göra.

Varför har man matematik i skolan?

Adam:
För att kunna räkna ut vad mat kostar med huvudräkning. Det är också viktigt att kunna
kontrollera sina räkningar att de är rätt.

Bertil:
– För att kunna matematik när man är stor!
För då behövs kunskaperna i matematik.

Grupp A:
För att man behövde kunna matematik när man handlade och för att inte bli lurad och
matematiken används i vardagen. Så det var därför vi hade matematik i skolan.

Cesar:
För att klara vardagen så att man inte blir lurad. Viktigt tyckte eleven var att kunna räkna fram
jämförelsepriser på olika produkter. Ansåg att matematiken skulle vardagsanpassas till dagens
behov i samhället.

David:
För att det är nödvändigt i framtiden.
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Elin:
För att det är bra att kunna när man är vuxen.

Fredrik:
För att alla måste kunna matematik, för att klara sig som vuxen.

Är det viktigt att ha kunskaper i matematik?

Adam:
– Ja, mycket viktigt!
Det var speciellt viktigt med sådana kunskaper som gjorde att man klarade sig i vardagen när
man har flyttat hemifrån För det är mycket matematik ute i samhället till exempel att förstå
sig på de olika mobiltelefonerbjudanden så att man inte blev lurad att köpa en tjänst som var
för dyr för personen.

Bertil:
– Ja, det är viktigt att ha kunskaper i matematik.

Cesar:
– Ja, basfärdigheter!
För eleven ansåg att det inte gick att klara vardagen utan att använda matematik.

David:
– Ja, för matematiken finns överallt.

Elin:
– Ja, det är det.
För det är bra att ha kunskaper om procent och huvudräkning.

Fredrik:
– Absolut!
Det går inte att klara sig utan viss kunskap i matematik. Viktigt med procent tyckte eleven.

Tror du att du kommer att ha någon nytta av matematiken i framtiden? (Till exempel i
vardagen, i arbetet)

Adam:
– Ja, för matematiken finns överallt!
Ja, det ansåg eleven och gav exempel på att det var viktigt med matematikkunskaper om man
var chef och egen företagare för att kunna ge de anställda rätt lön.

Bertil:
– Ja, det har man väll!
Eleven trodde att man behövde matematik både i vardagen och i många arbeten.

Grupp B:
Alla elever ansåg det för det gick inte att undvika matematiken i vardagen och i många
arbeten trodde eleverna att matematiken behövdes.
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Cesar:
– Ja, självklart!
Eleven trodde det på grund av att det var svårt att inte stöta på matematiken i vardagen.

David:
– Ja, det har man väl alltid!

Elin:
– Ja!
Eleven trodde att han skulle ha nytta av matematiken både i vardagen och i arbetet.

Fredrik:
– Ja, det har man nog!
I jobbet och i vardagen trodde eleven att man fick användning av matematiken. Statistik
trodde eleven att man hade stor användning av i framtiden.

Grupp C:
Gruppen trodde att de skulle ha nytta av matematiken i det vardagliga livet. En elev ansåg att
det var bra att ha kunskaper i matematiken när hon skulle hjälpa sina barn med matematiken.

Får ni vara med och påverka upplägget, innehållet och redovisningsform i
matematiken?

Adam:
– Nej!
Läraren gör ett planeringsschema som de ska följa och ansåg inte att han fick vara med och
påverka. Eleven tyckte det var bra att de får diskutera matematikuppgifterna med
bänkkamraten om de gjorde det tyst.

Bertil:
– Ja, ibland!
För ibland får eleven välja vilken nivå som passade honom bäst. Eleven skulle vilja bestämma
vilken kompis som han skulle sitta bredvid, själv.

Grupp A:
– Nej!
Eleverna tyckte inte de fick vara med och påverka och de tyckte inte om att de hade bestämda
platser för de skulle vilja välja den som de ville sitta med själv på lektionerna.

Grupp B:
– Påsätt och vis!
– Nej!
De får välja vilken nivå de vill räkna på i matematikboken.

Cesar:
– Nja, jo lite föresten!
Lite fick de påverka tyckte eleven, vilken nivå som de skulle räkna i boken fick de välja
själva. Provet fick de vara med och bestämma datum men också att det bara skulle vara med
uppgifter på det som alla i klassen hade hunnit räkna på. Ibland fick de har diskussioner men
eleven skulle vilja ha mer diskussioner för det ger mycket.
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David:
– Inte vad jag har märkt!

Elin:
– Ja, ibland!
Vi får vara med och bestämma datum för proven. Tyckte att den planering som läraren gjorde
blev stressigt för henne. Behövde ibland lite mer tid för att hinna och förstå.

Fredrik:
– Nej!
Det tyckte inte eleven att de hade fått göra, men hade heller inte försökt.

Grupp C:
– Nej, inte vad vi vet!
Gruppen ansåg inte att de fick vara med och påverka planeringen utan den var klar när de fick
den. De fick vara med och bestämma datum för prov. De skulle vilja vara med och påverka
hur de skulle arbeta med de olika områdena i matematikboken.

Grupp D:
– Nej!
Det tyckte inte eleverna att de fick, men två elever hade inte tänkt tanken att det skulle kunna
gå att påverka lektionerna utformning och redovisningssätt. De skulle vilja ha större
variationer, som till exempel spel men bara till en viss gräns.. För om det blev ofta spel så
skulle de tröttna på det också. En lagom blandning och mer vardaglig matematik som berörde
dem, inte de vuxna.

Påstående som läggs fram till gruppen och som är tänkta att eleverna
ska diskutera med varandra.
Det blev inte så mycket diskussioner i grupperna. Många gånger sa de var de tyckte och om
någon inte höll med så sa den eleven vad han/hon tyckte. De försökte aldrig övertyga
varandra. Vissa påstående ledde till mer diskussion än andra. Påståendet att matematik är
intressant gav lite livligare diskussioner i alla grupper, likaså påståendet att matematik är
intressant.

Matematik är intressant!

Grupp A:
– Ja!
– Nej!
Här var det delade meningar, hälften tyckte det var intressant och den andra hälften tyckte inte
det. De som var duktiga tyckte att matematik var intressant men de som inte kände att de hade
lätt för matematik var inte intresserade av ämnet.

Grupp B:
– Ja!
– Nej!
– Ibland!
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En elev tyckte inte det var intressant med matematik. Två tyckte att det var intressant ibland
och en elev tyckte att det var det. De tyckte det var intressant med kluriga uppgifter, en elev
tyckte när det var lätta tal blev det intressant.

Grupp C:
– Nja, kanske ibland!
– Ibland!
Matematik var intressant när det gick bra att räkna och när proven gick bra. När det gick
dåligt så tappade eleverna intresset.

Grupp D:
– Ibland!
Det berodde på om de förstod eller inte. Om de inte förstod var det tråkigt och ointressant. Ju
lättare matematiken var, mer intresserade blev de. När eleverna förstod samband så blev
matematiken intressant.

Viktigt med kunskaper i matematik!

Grupp A:
– Ja, typ huvudräkning!
Alla i gruppen ansåg att det var ett viktigt att ha kunskaper i matematik så att man kunde
betala räkningar och se om det man handlade i affärerna var rimligt, så att man märkte om en
vara blev inslagen två gånger.

Grupp B:
– Ja, så man inte blir städerska!
Alla i gruppen tyckte att det var viktigt med kunskaper i matematik. En elev trodde om man
var städerska så hade man dåligt betyg i matematik.

Grupp C:
– Ja, för att klara vardagen när man flyttar hemifrån!
 – Vissa kunskaper, som procent!
Gruppen ansåg att det var viktigt med kunskaper i matematik för att klara vardagen. Däremot
så ansåg de att inte alla behövde kunna ekvationer och algebra. Det räckte med att de som
skulle läsa mycket matematik på gymnasiet hade den räkningen.

Grupp D:
– Ja, självklart!
Ja, det tyckte hela gruppen. De ansåg att det var lättare att känna att man behövde kunskaper i
matematik när man var duktig på det. Flera i gruppen ansåg att det inte var viktigt att ha
kunskaper i Pythagoras sats, ekvationer och algebra. En elev i gruppen ansåg att ekvationer
kunde vara bra att kunna.

Matematik är tråkigt!

Grupp A:
– Ibland!
Alla i gruppen tyckte matematik var tråkig någon gång. Det berodde på vilket område som
man höll på med. De elever som tyckte att matematik var intressant, men samtidigt tråkigt
berodde på enformiga tal, med det menade eleverna likartade uppgifter.
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Grupp B:
– Ibland!
– Ja, på eftermiddagen!
Det höll hela gruppen med om att matematiken kunde vara det ibland, för det hände att
matematiklektionen kändes som en hel evighet. Så kändes det ofta när lektionen var på
eftermiddagen.

Grupp C:
– Tråkigt när man inte fattar och inte får hjälp!
Vissa lektioner när det var många elever som fastnade på uppgifter var det inte alltid som de
hann få hjälp och då kände de att det var mycket tråkigt att ha matematik. När det gick lätt att
räkna och de förstod var matematiken rolig och intressant.

Grupp D:
– Ja!
– Ibland!
En elev tyckte att matematiken var tråkig men de andra tyckte att vissa områden var tråkiga
men det fanns områden som var roliga. Ekvationer tyckte en elev var roligt att jobba med. Två
elever tyckte matematiken var för logisk. Det som var tråkigt med matematiken var att den
inte utmanade fantasin.

Matematikboken är intressant!

Grupp A:
– Nej, tråkig!
– Ja!
– Någon enstaka gång!
En elev tyckte att matematikboken var enformig och tråkig för att det var likadana tal på en
hel sida. En annan elev tyckte det var bra att det var likadana tal för då förstod man till slut.
Eleverna skulle vilja ha lite mer blandning av uppgifterna och mer uppgifter om vardagen
som de kunde känna igen sig i. Det var ett fåtal uppgifter som intresserade dem. Flera i
gruppen tyckte att den blå kursen var för lätt och ibland var den röda kursen för svår. De
skulle vilja ha en kurs som var mellan den blå och röda kursen. En elev tyckte att boken var
på lagom nivå och det var bra med verktygslådan.

Grupp B:
Eleverna tyckte att matematikboken var sådär. Några av dem tyckte att diagram, tabeller och
ekvationer var roligt och det gjorde att när man arbetade med dessa områden tyckte de att
boken var intressant.

Grupp C:
De tyckte bra om sin matematikbok när de jämförde med andra matematikböcker. Det fanns
uppgifter som var intressanta men det fanns också uppgifter som de ansåg skulle tas bort.
Boken var bra uppbyggd och det var bra med olika nivåer så att de inte tappade intresset för
det var för svårt eller för lätt.

Grupp D:
En tyckte att boken var tråkig och de andra i gruppen tyckte boken var intressant och mycket
bra upplägg på boken. Det var bra att läxorna som fanns i boken följde kapitlena och det var
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bra med facit. För genom att titta i facit kan man komma på svaret om de inte fick hjälp av
läraren. Verktygslådan var bra men en elev tyckte att det skulle finnas mer exempel där. Fast
det fanns inte så många uppgifter som de blev intresserade av att lösa. Det var bra att boken
hade så bra ordning, steg för steg.

Matematik är lätt!

Grupp A:
Det som eleverna redan kunde var lätt men det som var svårt kunde man inte och kändes
därför svårt. En elev tog blå kurs när det blev för svårt.

Grupp B:
– Ja, ibland!
– Nej!
– Diagram, tabeller och ekvationer är lätt. Det tyckte två elever var lätta kapitel.
– Procent är lätt! Det tyckte en elev att procent var.
En elev tyckte drömresan var svårt. En elev tyckte att all matematik var svår.

Grupp C:
Matematik var lätt när de hade förstått tyckte eleverna. När de hade fått en aha-känsla så
kunde de lösa svåra uppgifter och allt kändes lätt. Två av eleverna tyckte matematik var oftare
svår än lätt. Det som kändes svårt var ekvationer och algebra för två elever.

Grupp D:
– Procent är lätt!
– Ibland!
En del kapitel i boken var lätta men en del var svåra. Alla tyckte att procent var lätt men
skalor var svårt och bråktal var tråkigt.

Matematik är lätt att förstå!

Grupp A:
Det berodde på vilket område det var om det var lätt att förstå. Några elever tyckte procent
var lätt att förstå, andra tyckte ekvationer var lätt. Men hade man svårt för ett område var det
svårt att komma så långt att de förstod.

Grupp B:
– Ibland, beror på humöret!
Om det var lätt berodde lite på vilket humör man var på. Eleverna gjorde så många tal som
krävdes för att förstå. Ibland gjorde de många tal och ibland bara ett fåtal.

Grupp C:
Det som var lätt att förstå var sådant som de kunde innan de började på högstadiet. Det som
var nytt kände de inte alltid att de förstod utan de räknade en massa och tänkte inte på varför,
utan de var bara glada över att klara proven. En elev tyckte aldrig att det var lätt att förstå
matematik medan en annan elev i gruppen tyckte det var lätt att förstå ibland.

Grupp D:
Om man har talang är det lätt att förstå. Får man uppgifter med tillhörande regler så blir
matematiken lätt. (Här tänkte eleverna på algebra). Två elever tyckte att ”fattar man inte så
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fattar man aldrig”, det finns ingen medelväg. Visa något går bara inte i matematiken, sådana
uppgifter förstod de inte.

Att ha matematik är meningsfullt!

Grupp A:
Alla i gruppen tyckte att vissa delar av matematiken var meningsfull, men de visste inte vad
man skulle med ekvationer till, så det kändes inte meningsfullt.

Grupp B:
– Ja, ibland!
Det som kändes att man behövde i verkliga livet var meningsfullt. De hade svårt att förstå
varför alla behövde räkna ekvationer för det trodde de inte att de skulle få någon användning
av.

Grupp C:
– Ibland!
– Nja!
Två elever sa att de ansåg matematiken vara meningsfull ibland och den andra eleven tyckte
att det var meningsfullt någon enstaka gång.

Grupp D:
– Ibland är den det!
– Nej, jo förresten ibland!
Alla var överens om att matematiken var meningsfull ibland. Huvudräkning och procent
ansåg eleverna var meningsfullt att kunna. Ekvationer och bråk kände eleverna ingen
meningsfullhet med. De ansåg att det behövdes mer av uppgifter som var verklighetsanknutna
än vad det var nu. Så att de klarade sig och inte blev lurade.

Frågor till matematikläraren
Vad anser du är det bästa med matematikboken som ni har till eleverna?
Läraren anser att boken är strukturerad och det är bra med de olika nivåerna, blå och röd kurs.
Boken har en uppslagsdel som heter verkstad som är bra för eleverna att slå upp begrepp i.
Boken har också små laborativa inslag och den har även tema områden. Läraren tycker att
uppgifterna borde verklighets anpassas för att väcka elevernas intresse. Boken är väldigt
traditionell och det är ordning och reda, detta är viktigt för vissa elever som behöver struktur
för att klara av att arbeta.

Utgår du enbart från matematikboken eller kompletterar du med eget material?
Matematikläraren utgår oftast från läroboken men ibland gammalt material från tidigare år.
Ibland har hon något annat, till exempel spel som över in ett visst moment för att det ska bli
roligare för eleverna.

Har ni haft grupparbete på matematiklektionerna?
Läraren har haft grupparbete någon enstaka gång med sina klasser. Men hon har tänkt att det
vore bra om de fick mer tid för att prata i grupp om olika lösningar för att de ska få en större
förståelse.
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Brukar du diskutera olika lösningar på matematiska problem med eleverna?
Det är sällan som läraren diskuterar olika lösningar på ett matematiskt problem i hel klass
utan det gör hon individuellt med eleverna när hon går runt och hjälper dem.

Hur arbetar du för att eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga i matematiken?
Genom att eleverna får kortsiktiga mål som är möjligt för eleven att nå. Det är viktigt för
eleverna att de får känna att de kan. Om man låter dem växa i små steg och ge dem den tid
som de behöver så tror hon att elevernas tilltro ökar. Det är viktigt att alla elever får synas
även de tysta.

Hur försöker du göra matematiken intressant för eleverna?
Ge eleverna utmaningar ibland som till exempel något laborativt, som att gå ut och mäta.
Eleverna får hoppa fram om det visar sig att de redan kan ett område så att de ska få
stimulans. Läraren skulle vilja variera undervisningen mera men ibland så är det stressigt och
då är det smidigare att arbeta med boken.

Hur ser ett vanligt lektionspass ut?
Oftast har läraren en kort genomgång på tavlan och där efter får eleverna arbeta med
matematikboken själv och i slutet på lektionen sammanfattar hon det som de har arbetat med.

Har ni arbetat tematiskt i matematiken tillsammans med andra skolämnen?
Arbetslaget som läraren tillhör har teman med eleverna. Det här läsåret har de haft ett tema på
höstterminen, flytta hemifrån och ett tema under våren, sportnytt. Det är inte alltid som
undervisningen bryts helt för arbetet. Slöjd och idrott brukar eleverna ha som vanligt.
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Sammanfattning av resultaten i min undersökning
De elever som har deltagit i undersökningen ansåg alla att matematik var ett viktigt ämne och
det oavsett om de var intresserade eller inte. De flesta ansåg att kunskaper i vardagsmatematik
var viktiga att ha inför framtiden. Det var flera elever som tyckte att algebra och ekvationer
var onödigt att lära sig. De såg ingen användning av den matematiken i sin vardag. Det var
bara ett fåtal uppgifter som var intressanta i läroboken.

Det arbetades inte så mycket på lektionerna utan det pratades om annat i väntan på hjälp. Det
berodde på vilket humör de var på hur mycket som blev gjort på lektionerna. Några elever var
trötta på eftermiddagen och orkade därför inte jobba och då kändes matematiklektionen som
en hel evighet. Eleverna fick påverka datum för matematikprovet och de fick själva välja om
de ville räkna blå eller röd kurs. Den blå kursen var lättare än den röda. Ibland var den blå
kursen för lätt och den röda för svår. Det var några elever som ville ha en till nivå mellan den
blå och röda.

Det som motiverade de flesta av eleverna var användbarheten av vardagsmatematiken och att
klara proven. Två elever ville ha gruppdiskussioner i stället för genomgångar som de inte
tyckte gav dem något. Det var sällan som de fick ha grupparbete på matematiken.

Läraren utgick oftast från matematikboken och hade haft några få grupparbeten i klasserna.
Hon tyckte själv att det borde vara mera av grupparbeten och diskussioner kring olika
lösningar. För att eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga ger hon eleverna kortsiktiga mål
som är möjliga för dem att nå. Hon ansåg att läroboken var mycket traditionell och att den
borde verklighetsanpassas för att väcka elevernas intresse.

Resultatdiskussion
Eleverna i min undersökning satt mest av tiden om de inte fick den hjälp de behövde. Ibland
var det humöret som bestämde om de fick något gjort. Skolverkets inspektörer hade också fått
fram att de flesta eleverna satt passiva medan de väntade på hjälp. En klar majoritet av
eleverna ägnade lite tid till räknande men desto mer av tiden till prat, och det var inte
matematik som diskuterades under lektionerna enligt eleverna. Skolverkets rapport ”lusten att
lära – med fokus på matematik” har kommit fram till att eleverna arbetade mellan 50 – 100
procent och de som var uttråkade arbetade mindre en fjärdedel med matematik. Eleverna i
sjunde klass fick inte mycket gjort när de hade lektion på eftermiddagen. En elev sa att det
kändes som en hel evighet att ha matematik på eftermiddagen och det var det flera i gruppen
som instämde i. Eftermiddagen verkade inte vara något bra tillfälle att ha matematik på eller
så behövde de arbeta på ett annat sätt för att väcka deras nyfikenhet så att de glömde bort att
de var trötta. Enligt Stendrup beror det på den enskilda räkningen att elever tycker att de är
dåliga på matematik för det är inte många som kan lösa uppgifterna direkt efter en kort
genomgång. Eleverna behöver vara bekanta med begreppen för att de ska kunna lösa
uppgifterna. I annat fall kan det leda till att de får dålig självkänsla. Jag vet inte om det
stämmer på eleverna som ansåg att de var dåliga på matematik, för jag ställde inga sådana
frågor.

Det var tre elever som inte var intresserade av matematik och av dem var det två som ansåg
att de inte vara duktiga och en tredje ansåg sig vara usel på matematik. Det var därför de var
ointresserade av matematik. Enligt Stendrup (2001) säger eleverna oftast att de är dåliga i
matematik och ytterst sällan att de är okunniga när de får problem med matematiken. Det
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stämmer med de få som uttryckte detta. Några elever var intresserade av matematik på grund
av att de var duktiga men de flesta av eleverna var intresserade ibland. När de var intresserade
berodde det bland annat på att kapitlet var roligt eller att det gick bra att räkna och de fick bra
poäng på proven. Enligt Bergsten (1979) är detta exempel på yttre motivation. När det tog
emot och var för svårt blev de ointresserade. De var mer intresserade av sådan matematik som
eleverna kände att de hade nytta av. Detta är exempel på yttre faktorer som styr elevernas
intresse, enligt Lindahl (2003). Enligt PISA-undersökningen ligger Sverige mycket lågt när
det gäller matematikintresse i jämförelse med andra länder. Jag tycker inte att de här elevernas
matematikintresse var så svagt som i PISA- undersökningen, för kände eleverna relevans med
det som skulle läras så var de intresserade. Det var endast tre av tjugotvå som var helt
ointresserad av matematik. När en individ säger att hon/han är usel på matematik innebär det
att själveffektiviteten har sjunkit hos eleven efter många misslyckanden, men individen kan
fortfarande ha hög självkänsla även om själveffektiviteten är låg enligt Lindahl (2003). Enligt
Stendrup (2001) har många ungdomar dålig självförståelse, känner sig otillräckliga och har
dålig självkänsla i matematik. Men enligt Lindahl så behöver det inte vara det, utan eleverna
kan ha bra självkänsla även om de uppfattar sig som dåliga i ett ämne. Enligt Wyndhamn med
flera (2000) anser Weiner att när eleverna har hög motivation på grund av framgångar är det
en inre attribution och om det är tvärtom är det exempel på yttre attribution.

Det var många som ansåg att deras lärobok var sådär och det var inte många uppgifter som
hade väckt deras intresse. Grupperna C och D var mer positiva än de andra i undersökningen.
Det var bara ett fåtal som ansåg att läroboken var tråkig. I forskningsprojektet ”Ungdomarna,
skolan och livet” var det sextio procent som svarade att läroböckerna var tråkiga. Här blev
mitt resultat lite mer positivt än forskningsprojektets. Min undersökning är så liten så det kan
bero på det att mitt resultat i den frågan skiljer sig. Jag räknade inte in de som sa att
matematikboken var ”tråkig ibland”. En anledning till att eleverna i årskurs nio var så pass
nöjda med matematikboken kan vara att de har blivit påverkade av andras uppfattningar. Till
exempel kan en positiv uppfattning om boken från lärarens sida spridas till eleverna. Eleverna
i nian jämförde med andra matematikböcker de hade haft och den här boken var den bästa av
dem. Det påverkade deras uppfattning om att läroboken var bra.

Det som gjorde eleverna motiverade att arbeta med matematiken var att klara proven,
användbarheten, betygen och att det var ett viktigt ämne. Eleverna som är intresserade och
tycker det är roligt har en inre motivation enligt Bergsten (1979). Det var elever i min studie
som tyckte om utmanande uppgifter och tyckte det var roligt med matematik och enligt
Wyndhamn med flera (2000) hade Lepper i sin undersökning sett att elever med en inre
motivation gärna valde lagom utmanande uppgifter. När deras motivation är att klara proven
har eleverna en yttre motivation. Det är intressant att min studie som bara 22 elever deltar i att
det går och se ungefär samma sak som forskningen har sett. Jag vet inte om de elever som
tyckte om utmanande uppgifter väljer lagom utmanande uppgifter. För att se det är man
tvungen att göra en annan form av undersökning. Enligt Skolverkets nationella utvärdering
1992 så var det betyg och att kunna ha nytta av matematiken som motiverade eleverna. Det
ansåg flera i min undersökning också. Speciellt var det användbarheten som gjorde dem
motiverade.

Fyra elever ansåg att matematik var meningsfull jämnt och resten ansåg att den var det ibland.
De tyckte att matematiken blev meningsfull när de märkte att de skulle komma att ha nytta av
den i framtiden. Det var flera elever som inte såg ekvationer som något meningsfullt att
kunna. Enligt Unenge med flera (1992) upplever eleverna meningsfullhet när det som ska
studeras har relevans. Det var just kunskaper som procent och huvudräkning som kändes
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relevant för eleverna. Det var en elev som upptäckte vad det var bra med geometri när man
byggde om huset och det tyckte eleven var viktigt att kunna. Flera elever hade inte förstått
ekvationer och de såg inte heller någon mening med att lära sig det. Om det är relevansen som
motiverar eleverna är det inte konstigt om de blir omotiverade av den matematik som de inte
ser någon nytta av. Det kan vara svårt att motivera eleverna till ekvationer, för det är inte alla
elever som kommer att ha så mycket matematik på gymnasiet att de ser vad det kan användas
till. Alla elever i min studie ansåg att matematik var ett viktigt ämne och det berodde på att de
ansåg att det inte gick att klara sig utan matematiken som vuxen. I Skolverkets undersökning
1992 svarade eleverna att de ansåg att matematik som fanns i vardagen var viktigt att kunna.
De ansåg att procent, fyra räknesätten och geometri var viktiga områden att kunna. När
eleverna märker att det är nödvändigt att kunna vardagsmatematik, då innebär det att de
känner ett behov av att lära sig denna form av matematik. Det kan då ses som
motivationsskapande faktor enligt Wyndhamn med flera (2000). Även samhället har behov av
att eleverna lär sig matematik eftersom det är många yrken där goda matematikkunskaper
behövs. Att kunna vardagsnära matematik är viktigt för den enskilda så att de inte hamnar i
ekonomiska svårigheter. Därför är det glädjande att eleverna inser att de behöver kunskaper i
matematik.

Eleverna fick inte vara med och planera annat än när provet skulle vara. De hade inte kommit
på att det kunde vara möjligt och hade därför inte försökt påverka planeringen. Eleverna fick
själva avgöra vilken nivå de skulle räkna. I Skolverkets utvärdering 1992 var det 23 procent
av eleverna som var med och planerade tillsammans med läraren. Om eleverna får vara
delaktiga i planeringen av lektionerna kan det göra att de känner sig mer motiverade och
intresserade av matematik. Det är viktigt för lärandet att eleverna får vara delaktiga i
klassrummet enligt Wyndhamn med flera (2000). Här finns det mycket att göra, en fördel med
att involvera eleverna är att undervisningen passar alla elever någon gång. När inte
undervisningen varieras når man inte alla elever eftersom vi lär oss på olika sätt. Det jag
undrar över är varför datorn används så lite i matematikundervisningen. Det borde finnas bra
datorprogram som är lärorika och intresseväckande att använda i undervisningen. En orsak till
att det inte används kan vara att skolorna inte har pengar till detta. Det beror också på, tror
jag, att många lärare anser att man bara lär sig när man räknar uppgifterna i boken.

Det var ingen som uttryckte att de hade ångest inför matematiken. När jag frågade eleverna
vad de tänkte på när de hörde ordet matematik så svarade de bland annat att de tänkte att det
var tråkigt, jobbigt och ett långsamt ämne.

I Skolverkets rapport om ”lusten att lära” fann inspektörerna att den vanligaste
undervisningen var att läraren hade en kort genomgång flera gånger i veckan och därefter
enskild räkning. I Skolverkets rapport från 1992 var det 87 procent av lektionerna som hade
genomgång och sedan tyst räkning. Eleverna var till större delen (ungefär 95 procent) av
lektionerna utelämnade till sig själva. Läraren i min undersökning svarade att hon hade en
kort genomgång och sedan fick eleverna räkna enskilt. Eleverna fick diskutera matematik med
bänkkamraten om de gjorde det tyst. I Skolverkets undersökning 1992 var det 50 procent som
hade svarat att de fick arbeta två och två på så gott som varje lektion. Läraren har mycket
sällan diskussioner om olika lösningar i hel klass, utan det försöker läraren göra individuellt
när hon går runt och hjälper eleven. Skolverket har kommit fram till att detta arbetssätt inte
gynnar ”lusten att lära” matematik. Alla eleverna ansåg att matematik ibland var tråkig och
det kan bero på att eleverna inte får den stimulans som de skulle behöva för att få lust att lära.
Läraren insåg själv att det vore bra om eleverna fick arbeta i grupper för att diskutera olika
lösningar med varandra. Ibland så använde sig läraren av spel för att öva in ett visst moment
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med eleverna för att göra det lite roligare. Det var ett par elever vid gruppintervjun som ansåg
att det skulle ge dem mer att ha diskussioner än genomgångar framme vid tavlan. Detta är värt
att fundera på som lärare eftersom den vanligaste undervisningen i matematik är just korta
gemensamma genomgångar. Om eleverna är vana vid att sitta och räkna i läroboken kan det
vara svårt att komma med något annat som till exempel ett spel som övar in ett visst begrepp
på ett roligare sätt (om nu eleverna tycker om att spela spel). Ibland anser eleverna att de inte
har tid med spel för att de känner sig tvungna att hinna räkna ett visst antal uppgifter den
lektionen.

Slutkommentarer
Det som är viktigt att ta till sig är att låta eleverna vara med och bestämma hur de vill arbeta
med de olika områdena i matematiken. På så sätt blir det variation som behövs för att väcka
intresse för lektionerna. Jag vill ha mycket gruppdiskussioner om olika sätt att lösa en uppgift
på. Jag skulle också vilja göra matematiken intressantare och det kan man göra genom att tala
om vad matematiken används till.

Genom att ge eleverna uppgifter som de ser nyttan med är bra sätt att öka deras motivation
med. Det vore också bra att ta kontakt med företag som skulle kunna komma till skolan och
tala om vad de använder matematiken till. En uppgift som har med verkligheten att göra är att
optimera kartongstorlekar för att få den billigaste möjliga mjölkpaket och för att klara av att
räkna ut det måste man använda ekvationslösning.

Det vore bra om de flesta matematiklektioner ligger på förmiddagen för att eleverna ska orka
med matematiken. Det var flera elever som hade svårt att orka med att räkna tal på
eftermiddagarna.

Jag anser att Kullberg (2004) hade en bra strategi genom att först ha en introduktion några
dagar innan man presenterar området som ska behandlas. Introduktionen ska vara
intresseveckande och då kan det vara bra att arbeta praktiskt om det är möjligt för att vid
presentationen lägga in teori som bygger på det praktiska momentet. På så sätt märker
eleverna vad matematiken kan användas till också. Enligt Bergsten (1979) ägnar sig skolan
mest åt yttre motivation och det vill jag ändra på genom att arbeta mer med verklighets
anknyta uppgifter som berör eleverna. Till exempel uppgifter som berör ett fritidsintresse eller
mobiltelefoner.

Det måste inte alltid vara ett prov som visar elevernas kunskaper det kan lika gärna vara ett
arbete som redovisas. Till exempel att konstruera en bro som ska hålla för en viss vikt och
detta kan göras tillsammans med fysik och teknikämnet. Jag tror att det är bra att arbeta
ämnesövergripande ibland för att eleverna ska se nyttan med matematiken. Alla lektioner
måste inte innehålla en massa räknande, utan ibland kan det vara att eleverna får studera
färdiga lösningar som de sedan får diskutera för- och nackdelar med de olika
lösningsförslagen. Forskning har visat att det är viktigt att ”prata” matematik och genom att
studera färdiga lösningar kan man få intressanta diskussioner och eleverna kanske kommer på
ett lättare sätt att lösa uppgiften på som eleven förstår. En fördel med att ibland arbeta med
färdiga lösningar är att det inte blir lika känsligt för eleven. Det kan vara svårt att låta andra
granska och få kommentarer på det man själv har gjort och det kommer man ifrån genom att
arbeta med färdiga lösningar.
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Jag har som mål att ingen elev ska känna sig oduglig på mina lektioner utan de ska
genomsyras av en positiv anda och att alla kan för eller senare. Jag anser att de allra flesta
elever, om de inte ger upp kommer att klara matematiken men att det krävs olika arbetssätt för
att lyckas med detta. Det går inte bara att ha enskild räkning för om de misslyckas om och om
igen kan det innebära att de tappar tron på sin egen förmåga och det vill jag undvika. Genom
att visa eleverna att jag tror på deras förmåga och att arbeta med matematik i grupp, genom att
använda spel, dator och arbeta mer praktiskt och prata mycket matematik i min undervisning
anser jag det möjligt att öka elevernas tilltro till sin egen förmåga. Eleverna ska också få
kortsiktiga mål som är möjliga för dem att nå inom en snar framtid för att eleverna ska känna
att de utvecklas och att de kan.

Forskningen visade att engagerade lärare och elever hade tid för både upptäckarglädje och
eftertanke. Lärarnas engagemang smittade av sig på eleverna och fick eleverna att känna lust
till att lära sig matematik. Dessa lärare hade ett mycket medvetet sätt att agera på och det är
viktigt att jag som blivande lärare sätter mig ner och funderar vad det är som jag vill att
eleverna ska få ut av matematiken. Det kan innebära att jag inte alltid följer läroboken utan tar
matematikområdena i en annan ordning och arbetat mer varierat utefter elevernas idéer om
hur de vill arbeta med matematiken.

I Skolverket undersökning (2003) fick de elever som hade lätt för sig mest ägna sig åt
repetition och det vill jag ha i åtanke att ge dessa elever andra uppgifter som ger dem mer
utbyte av matematiken. Det finns ingen anledning till att räkna sådant man redan kan, för det
är av felen som man lär sig av, anser jag.

Det skulle vara intressant att göra en studie om vilka uppgifter det är som väcker elevernas
intresse, eftersom dessa uppgifter oftast saknas i matematikboken enligt eleverna.
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Bilaga: Intervjufrågor

Frågor till eleverna
Inledande fråga (när jag inte har gruppintervju)
Vad tänker du när du hör ordet matematik?

Huvudfrågor
Vad gör ni på matematiklektionerna?

Är du intresserad av matematik?

Hur tycker du att er lärobok i matematiken är? Är den på en lagom nivå för dig? Finns det
uppgifter som väcker ditt intresse?

Vad gör dig motiverad i matematik?

Hur gör man när man inte har förstått?

Tycker du att matematiken är meningsfull? Kan du förklara varför du tycker så?

Anser du att du har förstått matematiken så här långt eller känns det som om du har
”lärt” dig hur du ska räkna ut vissa typer av tal?

Varför har man matematik i skolan?

Är det viktigt att ha kunskaper i matematik?

Tror du att du kommer att ha någon nytta av matematiken i framtiden? (Till exempel i
vardagen, i arbetet)

Får ni vara med och påverka upplägget, innehållet och redovisningsform i
matematiken?

Påstående som läggs fram till gruppen som är tänkt att eleverna
ska diskutera med varandra.
Matematik är intressant!

Viktigt med kunskaper i matematik!

Matematik är tråkigt!

Matematikboken är intressant!

Matematik är lätt!

Matematik är lätt att förstå!
Att ha matematik är meningsfullt!
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Frågor till matematikläraren
Vad anser du är det bästa med matematikboken som ni har till eleverna?

Utgår du enbart från matematikboken eller kompletterar du med eget material?

Har ni haft grupparbete på matematiklektionerna?

Brukar du diskutera olika lösningar på matematiska problem med eleverna?

Hur arbetar du för att eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga i matematiken?

Hur försöker du göra matematiken intressant för eleverna?

Hur ser ett vanligt lektionspass ut?

Har ni arbetat tematiskt i matematiken tillsammans med andra skolämnen?


