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1 BAKGRUND

Det hela började egentligen för ca: 5 år sedan. Det var då jag började min utbildning till lärare
i matematik och NO. Omgivningens reaktioner var allt annat än positiva. Den vanligaste
kommentaren lät ungefär så här:
”- Ska du bli verkligen bli mattelärare? Matte som är så tråkigt!”.
Kommentarerna kom från före detta arbetskamrater, släktingar, vänner, men också från
kamrater till mina två äldsta döttrar. Nästan ingen av dem hade några ljusa minnen av
skolmatematiken.
Dessutom hade jag under mina praktikperioder upptäckt att eleverna mer och mer tappade
motivationen för matematiken ju högre upp i åren de kom.
Det var då jag på allvar började fundera, vad detta kunde bero på.
Hur kommer det sig att eleverna så ofta är engagerade och motiverade i matematik under de
första åren i skolan, för att sedan under de sista åren i grundskolan förlora all entusiasm och i
stället tycker att matematiken är ”dötrist”? Vad säger skolans styrdokument om
undervisningen i allmänhet och matematikundervisningen i synnerhet?
Följande går att läsa i Lpo 94, Mål och riktlinjer, under avdelningen Kunskaper:

”Skolan skall sträva efter att varje elev (s 17)”,
• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära,

I den nya reviderade kursplanen i matematik går att läsa under Ämnets syfte och roll i
utbildningen,
…….”uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem”
samt under Mål att sträva mot,

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven,
• Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,

Det vilar alltså ett tungt ansvar på mig som lärare att försöka förverkliga detta. Hur ska jag
förhindra att mina elever faller in i ”mattetristessen” i stället för att utveckla nyfikenhet och en
lust att lära?  Det genomgripande temat för detta arbete, är att hitta de bakomliggande
orsakerna till detta tillstånd. Min förhoppning är att jag skall vara bättre rustad när jag som
nyutexaminerad mattelärare snart skall ut i ”verkligheten.”
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns någon gemensam nämnare hos de elever
som tycker att matematiken år 7-9 är tråkig. Därefter önskar jag att kunna identifiera olika
bakomliggande faktorer och deras betydelse. Arbetet skall leda till att jag i min kommande
mattelärargärning, bättre ska kunna tillgodose varje enskild elevs behov. Jag önskar att mina
elever verkligen ska få uppleva tillfredsställelse och glädje, i stället för en känsla att matten är
tråkig.
Mina frågeställningar är följande:

• Vilken är den vanligaste orsaken till att så många elever tycker att matematiken år 7-9
är tråkig?

• Hur kan man komma till rätta med det problemet?
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3 LITTERATURGENOMGÅNG

3.1 Inledning
”- Det är bara när jag har matte som jag blir skoltrött, säger Daniel.” Citatet är hämtat ur ett
häfte framtaget av Riksförbundet Hem och Skola och behandlar ämnet skoltrötthet och
föräldrainflytande. Häftet har fått titeln När skolan slutar börjar lärandet, och det
innehåller en serie intervjuer med elever, föräldrar, lärare och andra vuxna som har
anknytning till skolan. Daniel är 16 år och elev i år 8. Han beskriver i sin intervju
matematiken som det tråkigaste ämnet. Förklaringen till det menar han är att på högstadiet
blev matematiken alldeles för krånglig och han har svårt att förstå. Han kan inte heller förstå
vad han ska för nytta av högstadiematematiken.

”- När jag inte förstår måste jag ha hjälp, men vi är ganska många i min mattegrupp och jag
får ofta vänta länge innan läraren kan hjälpa mig. Då blir jag rastlös, börjar tala med andra
och stör lektionen.”

På låg – och mellanstadiet tyckte Daniel det var roligt med matematik. Då handlade det mest
om de fyra räknesätten. Dessa menar han är ju viktiga, men sedan har han haft väldigt svårt att
se nyttan av det han måste lära sig ex. ekvationer och grafer. Hans råd till oss lärare är att vi
ser till att väcka elevernas intresse, bl.a genom att tydliggöra nyttan av kunskaperna. Det är
först då, man får motivation att lära sig något.
Om man slår upp begreppet matematiksvårigheter i Pedagogisk uppslagsbok, finns följande
definition; matematiksvårigheter = låga kunskaper i relation till en fastställd standard.
Här tar man även upp det faktum att antalet elever som misslyckas i matematik ökar från
årskurs till årskurs. Eleverna hamnar i en ond cirkel, som kan bero på flera faktorer, där
elevens  personlighet, matematikens ämnesinnehåll samt inlärningsmiljön spelar
avgörande roller (Pedagogisk uppslagsbok).

3.2 Elevens personlighet

3.2.1 Matematisk gen

Butterworth (1999) menar sig ha funnit belägg för att man föds med en matematisk gen. Detta
gör det möjligt för oss att hantera begreppet numerositet, dvs. förmågan att hantera siffror och
utföra matematiska beräkningar. Naturligtvis händer det ibland att något går snett vid
programmeringen och detta kan i sin tur leda till ett särskilt matematiskt handikapp. Ännu har
man dock inte lyckats spåra den eller de speciella gener som bygger upp hjärnkretsarna för
talmodulen. Författaren är dock övertygad om att det skall vara möjligt inom några år.

”För första gången i mänsklighetens
historia är vi på väg att få makt

över vår egen fortplantning.
Tidigare har det varit slumpens
och ärftlighetens lagar som be-

stämt hur våra avkommor
ska se ut, och vi har tacksamt

 fått ta emot vad som givits. Nu
utvecklas tekniker som gör det möj-
ligt att välja, förändra och medvetet

designa våra avkommor.”
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Så börjar en debattartikel införd i Impulsen Vt.00. Författaren till artikeln är Henrik Bränden
och han belyser genteknikens etiska dilemma med överskriften ”Var går gränsen?”  En
beskrivning av skillnaden mellan gendiagnos, embryodiagnos och genmanipulation finns i
anslutning till artikeln. Den dag människans fullständiga genuppsättning blir känd, däribland
den eventuella matematiska, kommer det att bli fullt möjligt att designa våra avkommor. Då
kan man på teknisk väg välja bort och rätta till eventuella defekta gener. Man kommer alltså
att exempelvis kunna välja fram ett barn som har lätt att lära sig.  Den ständigt återkommande
frågan kvarstår dock: Var går gränsen?  (Impulsen, VT 2000)

3.2.2 Minnet

För att kunna skaffa sig kunskap och erfarenhet i och av livet, krävs att individen är utrustat
med ett ”minne”. Vi måste komma ihåg  och lägga till nya erfarenheter till de kunskaper vi
redan har skaffat oss. Till att börja med trodde man att minnet hos varje individ fungerade
likformigt. Det har dock visats sig vara en alltför enkel förklaring.
De minnesfunktioner som Lindqvist tar upp i sin bok, är det visuella minnet – där
synintrycket är dominerande vid inlärningsprocessen, det auditiva minnet – där hörselsinnet
dominerar, det motoriska minnet – där rörelsen betyder mest vid inlärning. Däremot påpekar
man att det är sällan som en minnestyp förekommer isolerat. Oftast använder man en
kombination av två minnestyper. Det är också väldigt ovanligt att människan är neutral. Med
det menas att hon använder sig av alla minnestyper(Lindqvist,red.1999).

3.2.3 Dominansprofiler

”- Skolan prioriterar idag, precis som förr, de som sitter still och lyssnar, inte de som handlar
och gör. Undervisningen är upplagd för de barn som har ”läshuvud”. Så utrycker sig den
kända ståuppkomikern Babben Larsson i en debattartikel införd i tidningen Aktiva
Skolföräldrar .Hon fortsätter:

”- Därför sitter det elever i skolan och känner sig dumma alldeles i onödan för att
undervisningen inte passar dem. Istället blir de stämplade som bråkiga när de egentligen
bara försöker få sina egna ”inlärningsmetoder ” i klassrummet.”

Dr. Carla Hannaford, neurofysiolog och utbildare, har skrivit flera böcker om vad hon kallar
olika dominansprofiler. Boken som i den svenska översättningen heter Dominansfaktorn, tar
upp och beskriver 32 olika grundläggande profiler som bygger på medfödda laterala (höger-
vänster) dominansmönster. Ett schema för hur man kan fastställa sin egen dominansprofil
finns beskriven i boken. Hon menar att just dominansprofilen avgör sättet att tänka och agera
främst i stressade situationer men även när ny kunskap skall läras in.
För att tillgodose varje elevs möjlighet till att på bästa sätt lära sig, bör läraren känna till och
ta hänsyn till varje elevs personliga minnestyp (Lindqvist.G).
Den pedagogiska slutsatsen av minnesteorin blir därmed, att när läraren använder material i
sin undervisning, som påverkar flera sinnen, ökar chansen att flera elever ”hänger med”.
Babben Larsson åker numera land och rike runt och föreläser om samspelet mellan kropp och
själ. Efter att ha gått en kurs om inlärning och inlärningsstilar, började hon som förälder att
fundera över både sin egen tidigare och sin dotters nuvarande skolgång. Hon anser att man
borde göra dominansprofiler på eleverna när de börjar skolan för att man på allra bästa sätt
ska kunna bedriva en effektiv individanpassad undervisning (Aktiva Skolföräldrar Maj 2000 ).
Detta anser även Hannaford  (1999), i sin bok om dominansprofilerna. Hon ger även konkreta
exempel på övningar som hjälper till att aktivera båda hjärnhalvorna. Det är framför allt i
stressituationer och när nya kunskaper ska läras in som olika ”blockeringar” kan göra sig
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gällande. Genom vetskapen om den egna profilen kan man under mera avspända, välbekanta
inlärningssituationer utan stress, träna upp och utveckla inlärningsstrategier som fungerar
även i stressade situationer. Man övar upp en anpassning som boken benämner som olika
adaptiva bearbetningsstilar.
Följande inlärningshjälpmedel och – strategier finns upptagna i Hannafords bok:
Aktivt lyssnande:
Hela uppmärksamheten skall vara med i lyssnandet. Försök att uppfatta nyanser, motiv,
information och sammanhang ur de talade orden.
Hjärngymnastik:
Här ges förslag till olika övningar som har till syfte att ”väcka liv” i tidigar oåtkomliga delar
av hjärnan.
Brainstorming:
Ett sätt att frigöra tänkande och samtidigt sätta ord på det. Ideerna får flöda fritt utan vare sig
censur eller eftertanke.
Kreativ visualisering:
”I avspänt, men koncentrerat mentalt tillstånd, skall man associera fritt och iaktta de bilder
som man ser för sitt inre öga” ( sid 167).
Flödesscheman:
En metod för kartläggning av en process. Processen delas upp i olika linjära händelseföljder.
Återkopplingar under processen visas grafisk.
Böcker om det magiska ögat:
Tvådimensionella ”virrvarrmönster” som genom träning upplöses till att bilda
tredimensionella mönster eller figurer.
Mindmapping:
En anteckningsteknik som går ut på att sätta ett nyckelbegrepp i centrum och sedan genom
associationer förgrena sig utåt. Det gör att helheten framträder tydligare, samt att de centrala
begreppen lättare går att urskilja.
Mnemotekniker:
Tränar upp våra sätt att minnas, genom att använda sig av tekniker som bygger på hjärnans
egna metoder för minnesbearbetning.
Skisser:
”En sammanfattande lista över de begrepp som finns i en talad eller skriven text och där
huvudtankarna finns med och detaljerna anges i hierarkisk, sekventiell ordning” ( sid 169).
Prioritering:
Med ett visst mål i sikte sätter man upp prioriteringsordning på de aktiviteter som skall
möjliggöra en måluppfyllelse.
Tidsplanering:
Ett hjälpmedel som syftar till att bättre kunna utnyttja sin egen tid. Detta för att bli effektivare
och snabbare kunna nå ett uppsatt mål.
Intonera Vokaler:
En övning som ska utveckla känsligheten för ljud.
För de läsare som är intresserad av ytterligare eller fördjupande litteratur har författaren efter
varje avsnitt tips på sådan.

3.2.4 Utvecklingszon

Ett annat begrepp som av vissa anses väsentligt är elevens ”lärandepotential”. Det var Lev
Vygotskij som myntade begreppet ”närmaste utvecklingszon”. Det eleven kan göra med hjälp
av andra idag, kan det göra själv imorgon. Det ligger alltså i elevens närmaste utvecklingszon.
Notera att det inte är frågan om att rent mekaniskt kopiera, utan snarare är det frågan om att
man under stöttning bygger upp sin egen kunskap. För att det ska bli effektivt bör hela
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proceduren ske i den miljö den hör hemma, alltså i autentiska situationer (Wyndhamn
m.fl.,2000).

3.2.5 Naturbegåvning

För vissa elever tycks det vara svårt att öva målmedvetet, något som sir Francis Galton ansåg,
berodde på att de inte är riktiga ”naturbegåvningar”. En riktig naturbegåvning ansåg han, är
en person som både har intellektuell begåvning och kapacitet ( antal celler i hjässloben ) men
även en inneboende ”drift” eller förmåga att kunna arbeta hårt och målmedvetet. Övning ger
färdighet och de elever som inte ”orkar” att öva tillräckligt riskerar att halka mer och mer
efter. De hamnar i den onda cirkeln (Butterworth,1999).

3.2.6 Elevens närvaroprocent

Att vissa elever har svårt att koncentrera sig beror på att dagens skolelever lever i en så
stressad tillvaro. Det är många fler intryck som skall bearbetas. Detta tar på krafterna och det
är svårt att få energin att räcka även till skolarbetet. Den ”psykiska närvaron” är näst intill
obefintlig. Matematik är ett sådant ämne som kräver ”hög närvaroprocent”. Har man inte det
har man svårt att ”hänga med” vilket leder till misslyckande och ett dåligt självförtroende.
Karusellen är igång (Malmer G, Skolvärlden nr 19, 2000).

3.2.7 Attributionsteori

Alla människor har ett behov att hitta förklaringar till det som sker runt omkring oss.
Förklaringsmodellerna skiftar däremot från person till person, men även beroende på
situationen. Att en elev misslyckats på ett prov, innebär kanske att läraren skyller på eleven,
som han/hon anser vara lat, medan eleven ursäktar sig med att han/hon inte förstod frågorna.
När man förklarar en viss händelse med olika orsaksfaktorer, använder man sig av den
socialpsykologiska termen attribution. Weiner har i sin bok Human motivation, delat in
attributioner i yttre ( miljöbetingade), inre  (personlighetsanknutna), stabila  (varaktiga) samt
instabila (tillfälliga). De attributioner (orsaker) som eleverna själva oftast nämner som
förklaringar till motgångar eller framgångar följer fyra huvudkategorier. Dessa är:
i) förmåga eller begåvning;
ii) ansträngning eller bemödande;
iii) uppgifters karaktär och svårighetsgrad;
iv) tillfälligheter eller slump.

När dessa attributioner placeras under inre, yttre, stabila och instabila kan följande
kategorisering göras:

Tabell 1. (Wyndhamn m.fl., 2000 s.243):
inre yttre

stabil förmåga svårighetsgrad
instabil ansträngning tillfällighet

Den enda kategorin som kan kontrolleras av den enskilda personen är enligt Weiner graden av
ansträngning. Den betecknas enligt tabellen som en inre instabil attribution.
Weiner menar att motivationen hos en person kan skifta beroende på om det handlar om yttre
eller inre attributioner. En elev har hög motivation då framgång eller misslyckanden
förknippas med inre attributioner medan den tenderar att vara låg om man ”skyller” på yttre
attributioner. Skillnader nämns även då eleven förklarar sig med att jag är och förblir inte
bättre än så här, alltså stabila faktorer. En sådan elev ger upp mycket lättare och betecknas
som lågmotiverande. En elev som däremot vet med sig att han/hon inte ansträngt sig
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tillräckligt och att det kommer att gå bättre nästa gång om jag bar jobbar på lite bättre, kan
räknas in till de högmotiverade eleverna. I detta sammanhang nämns vikten av att eleven tror
på sig själv och sin förmåga. Weiner framhåller därför att:
- en elev som är duktig och som menar att framgången beror på den egna förmågan och

graden av ansträngning inte påverkas av ”tillfälliga” misslyckanden. Eleven har god
självkänsla och vill helst syssla med uppgifter av ”lagom svår” karaktär.

- en omotiverad elev tror sig inte vara kapabel att lyckas med någonting. Om det däremot
skulle ske skulle den här eleven förklara sig med att det måste vara en ren tillfällighet.
Elevens självförtroende stärks därför inte ens av framgångar. Dessa elever väljer uppgifter
som är väldigt lätta eller annars väldigt svåra.

I rapporten skriven av Wyndhamn m. fl (2000) ges förklaringen att alla dessa attributioner,
vad de än må vara är ett sätt att skydda ”självet”. Det som kan göras i skolan är att försöka
”omskola” de elever som hamnat i en ”inlärd hjälplöshet”. Källan till följande nyckelsteg
finns att läsa i Mandel o Marcus bok Could do better; why children underachieve and what to
do about it (1995) :
i) inväntande av en lämplig situation i vilken eleven tänker på varför saker händer
ii) uppställda förklaringar måste vara inre attributioner.

Ett exempel på detta finns i Wyndhamns bok.
”Den här läxan har du gjort fint. Det måste bero på att du har jobbat hårt med den”. Här skiljer
författaren på två begrepp, nämligen ”uppmuntran” och ”beröm”. Beröm menar man, är
positiv kritik, riktad mot elevens personlighet medan ”uppmuntran” koncentrerar sig på vissa
delar som eleven gjort bra tillsammans med en förklaring till varför det blivit bra
(Wyndhamn m.fl.,2000).

3.2.8 Motivation

I  rapporten Wyndhamn m.fl (2000) skrivit finns ett kapitel som handlar just om motivation.
Här behandlas behovet av motivation som en förutsättning för det som man betecknar som
”Det goda lärandet” (sid 233). För att eleverna ska känna lust att studera och lära, med andra
ord, vara motiverade, bör de ges chans att förstå varför de måste lära sig det ena eller det
andra. Det eleverna lär sig skall dessutom fungera både i och utanför skolan.
I samma rapport tar man även upp olika former av motivation. Hedin och Svensson har i sin
bok Nycklar till kunskap, kategoriserat fyra olika motivationsfaktorer.
Dessa är:
i) hur viktigt ämnet är
ii) hur intressant ämnet är
iii) vilken nytta man ska ha av studierna
iv) hur ansträngande studierna bedöms

Detta är beskrivningar av vilka överväganden som eleverna gör.
Atkinson däremot menar att motivationen bygger på vilka upplevelser man får. Lyckas eleven
bra med en uppgift stimuleras man att försöka med nästa osv.
Det talas mycket om skillnader i yttre och inre motivation. Även i Wyndhamns m.fl. rapport
finns detta beskrivet. Här framhålls att den inre motivationen som bygger på elevens
nyfikenhet och glädje banar väg för en ”djupinlärning” av kunskaperna, medan en yttre
motivation i form av bra betyg eller kamraternas beundran aldrig kan leda till någon djupare
kunskap.
”Motivation att lära” är ett begrepp som enligt Brophy betyder att man värdesätter lärandet för
dess egen skull. Här spelar elevernas mognad, självinsikt och ideer om behov och intresse in.
(Wyndhamn m.fl, 2000)
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I Pedagogisk uppslagsbok kan man under motivation bl.a läsa att det finns två klasser av
teorier som försöker förklara motivationens psykologiska process. :

1) den som menar att motivationen är ett stabilt personlighetsdrag
2) den som menar att det är en samverkan mellan personlighetsdraget och den omgivande

miljön

Det betyder att om man förespråkar den andra teorin, behöver man studera individens
personliga egenskaper samtidigt som man tar hänsyn till den omgivande miljön, för att
överhuvud taget ska kunna förstå och hjälpa elever med dålig motivation (Pedagogisk
uppslagsbok).
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3.3 Matematikens ämnesinnehåll

3.3.1 Läroplan

Det råder inget tvivel om att, de allra flesta människor tycker att matematiken är ett ”särskilt
viktigt ämne”. Eftersom vi har allmän skolplikt i Sverige så har, eller kommer alla
medborgare att ha en åsikt om skolmatematiken. De vuxna har synpunkter på vad deras barn
bör lära sig, men även hur de bör lära sig detta. Den äldsta generationen klagar ofta över att
dagens elever inte får lära sig tillräckligt i skolan. Annat var det på deras tid. Dessutom lever
vi med ett arv från den gamla realskolans tid. En av dess viktigaste uppgifter var att förbereda
för läroverket. För matematikens del innebar det att en stor vikt lades vid algebran (Unenge,
1999).
Tider förändras och därmed betydelsen av ”nödvändig” kunskap. Man har kunnat skönja att i
tider av osäkerhet har vissa ”grundläggande kunskaper och färdigheter” klarare framhållits
medan i andra tider har sett en fördel med en förnyelse av innehållet (Wyndhamn m.fl 2000).
Den första läroplanen för grundskolan Lgr 62, legaliserade realskolans matematikinnehåll,
den som var tänkt som förberedelse för högre matematiska studier. Även de nästkommande
kursplanerna 1969 och 1980 följer samma mönster så när som på några smärre justeringar.
Kursplanerna var väldigt utförliga, och innehöll konkreta tips och exempel till lärarna.
Läroböckerna byggde på ett ”regelföljarmönster” och gav inte utrymme för mycket av egna
upptäckter och reflektioner (Unenge, 1999). Om man läser vilka undervisningsprinciper som
skall gälla för Lgr 69 hittar man förkortningen MAKIS. Den står för begreppen Motivation,
Aktivitet, Konkretition, Individuellt arbete och Samarbete. För att motivera eleverna skulle
läraren tillhandahålla olika elevaktiva arbetssätt där exkursioner och studiebesök var några
typer som nämndes. För att träna samverkan skulle eleverna genomföra olika arbeten I grupp.
Allt detta fanns alltså dokumenterat som konkreta handledningar till läraren. Termen MAKIS
finns inte längre men de ingående begreppen är fortfarande viktiga principer för dagens
skolverksamhet (Pedagogisk uppslagsbok).
Lpo 94 däremot innehåller jämförelsevis få sidor där endast målen samt strävansmålen finns
nedskrivna. Några konkreta beskrivningar av ”vägen” till målet saknas. Det har man
överlämnat till lärarprofessionen att själva avgöra. En betoning finns däremot att skönja. Den
framhåller att skolan ska använda sig av arbetsformer som utvecklar elevens nyfikenhet och
lust att lära. Detta ska leda till att de ges en möjlighet att uppleva olika kunskapsuttryck samt
möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära.
Genom analys av vad som står – eller ”för att inte tala om vad som inte står” - i Lpo 94, kan
man upptäcka att, mycket av det ”traditionella ” stoffet är borttaget ur de så kallade
uppnåendemålen i matematik. Eleverna är inte längre tvungna att kunna kvadreringsregeln
eller att räkna med irrationella tal för att bli godkända. Däremot finns tillägg av exempelvis
statistik och sannolikhetslära (Unenge ,1999).
Matematikämnet har gått igenom en förändring beträffande det mest väsentliga i själva
skolämnet. En förskjutning har skett från att ha lagt tonvikten vid den begreppsliga
strukturen som bestämmer urvalsstoff och momentordning, via tyngdpunkt på den
pragmatiska karaktären då matematiken ses som ett instrument eller verktyg vid
problemlösning, till att bli processinriktad. Eleverna skall ges möjlighet att själva upptäcka
matematiska begrepp och samband. Detta tror man leder till en bättre förståelse. Att använda
sig av problemlösning som ett ”verktyg” när matematiska begrepp och förhållanden ska
återupptäckas och konstrueras anses öka självkänslan. Förutsättningen är dock att man når en
viss nödvändig förståelse. När självkänslan ökar, så ökar motivationen och det blir lättare att
ta in nya begrepp i matematiken (Wyndhamn m.fl. 2000).
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3.3.2 Betygen

”Graderade betyg används i alla skolformer som sporre och belöning, som piska och slutligen
som urvalsinstrument. Vilka effekter har det? (Nilsson, 2000, s. 99)
Skriftliga betyg ska ges i årskurs 8 och 9. Det står i skolans styrdokument.
Vygotskij däremot, var starkt kritisk mot att sätta betyg på eleverna. Det leder bara till att
eleverna lär sig för att antingen undvika dåliga betyg eller för att få bra betyg. Intresset av att
lära sig något för lärandets ”egen” skull försvinner, menar han (Lindqvist (red),1999). Alla
lärare har väl någon gång fått höra frågan från eleverna,
• ” Kommer det här på provet?”
Lärarna själva har säkert uttalat följande uppmaning:
• ”Hör upp nu, det blir snart prov på det här” (Nilsson 2000,s.100).
För att få eleverna att bli intresserade, engagerade och entusiastiska i sitt lärande måste de
befrias från all form av belöning eller bestraffning. I detta sammanhang menar Vygotskij
fungerar betyget i vissa fall som belöning och i andra fall som bestraffning och därför hör det
inte hemma i skolan. (Lindqviat G (red) 1999).
”Bort med betygen och låt skolan utvecklas” är titeln på en artikel införd i Skolvärlden nr 19
2000 (s.37). Författare är Thord Nilsson som arbetar som grundskollärare. Även han är starkt
kritisk mot betygsättningen på våra elever. Att en vuxen talar om för en elev att han/hon inte
är godkänd, är som att säga, att han/hon inte duger. Självförtroendet når botten och det gynnar
absolut inte motivationen. Proven som man påstår sig vara tvungen att ha för just
betygsättningens skull, visar ingenting annat än hur mycket eleven har orkat plugga in just till
de enskilda provtillfällena. Det skapar ingen varaktig kunskap, och är därmed egentligen
ganska meningslös. Andra värden, såsom förmågan att kunna samarbeta, organisera och att
vara en bra kompis betygsätts däremot inte (Skolvärlden nr 19, 2000).
Standardproven eller de nationella proven ska fungera som en fingervisning av var eleven
befinner sig. Har han/hon lyckats nå målen för nivå Godkänd? För att klara detta behöver de
vara läskunniga så att de kan förstå frågan och sortera bort oviktiga saker. De ska även klara
av detta på en utsatt tid. Detta kan för vissa  vara nog så svårt (Wyndhamn m.fl, 2000).
Dessutom visar undersökningar att betygssystemet bäst gynnar de som redan socialt sätt är
gynnade. De har ofta lättare att hävda sig i tal och skrift, vilket gör att de bättre kan klara av
att upprepa det vi i vuxenvärlden har bestämt att en skolelev ska kunna (Impulsen 19, 2000).
William James hade däremot en annan syn på betygen. Han menar att betygen skall hjälpa
eleven att se en mening med arbetet. Detta uppnås menar han, endast då betygsättningen blir
ett avslutande moment av arbetsprocessen och inte en lösryckt del som nu oftast är fallet.
I tidskriften Aktiva Skolföräldrar har betygsdebatten återigen tagit fart. Under rubriken Betyg
Orättvisa eller rättighet frågar man om betygen ökar kunskapstörsten eller tvärtom dämpar
lusten att lära. Några debattinlägg finns från båda sidor, men man efterlyser fler inlägg i
debatten.
 Betygsättningen i matematik finns reglerad i skollag, läroplan och kursplan. Dessutom finns
allmänna råd att läsa om betygskriterierna för matematik. Det som kan ställa till problem för
lärarna är att fokuseringen på elevens sociala engagemang ökar, samtidigt som en viss form
av ”kunskapsmässig” måluppfyllelse skall bedömas. Därtill kommer tolkningen av
styrdokumenten. En specifik term kan ges olika personliga tolkningar. Detta leder osökt till
frågan om betygen någonsin kan bli likvärdiga och fullt jämförbara.(Wyndhamn m.fl, 2000).
Mycket av skolarbetet är koncentrerat kring betygen, och idag är det de som fungerar som
urvalsinstrument inför vidare studier. Sedan förlorar de all egentlig betydelse. Ingen chef
frågar efter dina skolbetyg, vid en eventuell anställningsintervju. Då krävs det andra
kvalifikationer. Då är det hur du är som person som är det allra viktigaste urvalsinstrumentet
(Nilsson 2000).
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3.3.3 Kursplanen

Pia – Lotta Fellke är både lärare och lärarutbildare. I en intervjuartikel i häftet När skolan
slutar börjar lärandet fick hon frågan hur det kan komma sig att ”glada, nyfikna ungar
förvandlas till håglösa elever som ifrågasätter lärandets mening”.   Kunde det bero på
puberteten eller undervisningens innehåll som är så dödande tråkigt”. Hon tror på en
kombination och menar på att endast lärarna har kursplanen och dess olika delmoment klara
för sig. Lärarna har förmågan att se helheten. Den förmedlar de dock sällan till eleverna som
därför har svårt att förstå sammanhangen.
Eleverna har visat sig ganska väl behärska stoffet, medan de har haft betydligt svårare att
tillämpa sin kunskap när olika problem skall lösas. Det kan man förklara med att verkligheten
är komplex och ickestrukturerad medan undervisningen ofta är förenklad och välstrukturerad.
Ett sätt att komma ifrån detta dilemma förslagsvis att utgå från verkligheten, när nya begrepp
skall introduceras i undervisningen. (Engström A,(red), 1998).
Dessutom finns det studier som visar att endast en liten del av skolmatematiken kommer till
användning i det verkliga livet. Däremot ställs man ofta inför faktum att;

• beskriva situationer
• formulera frågor
• söka information och skaffa in sakuppgifter
• bestämma matematiska modeller
• genomföra uträkningar
• avgöra om resultatet är rimligt
• värdera resultatet i förhållande till sammanhanget
• besluta om åtgärder med ledning av resultatet.

En sak som man nu blivit uppmärksam på är att man tidigare alltför strikt delat upp
matematiken vardagsmatematik, skolmatematik samt akademisk matematik(Wyndhamn J
m.fl, 2000) Numera kan man läsa i kursplanen för matematik:

Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver
använda matematikens språk, symboler eller uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut
ur sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp
och metoder./…/ Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar direkt
samband med den konkreta verkligheten.

Till matematiken hör ett speciellt språk ”matematiska”. Symboler och symbolhandlingar ger
detta språket en egen grammatik och semantik. Genom att använda detta språket inte bara
kan, utan snarare bör man ibland, föra ett matematiskt resonemang även på situationer som
kan tänkas uppstå i vardagen.
”Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att behärska grundläggande
matematik/…/.”  Så står det i kursplanen för matematik –94. För att detta skall vara möjligt
måste hänsyn tas till elevernas känslomässiga differentiering. En del är lätta att motivera,
andra betydligt svårare medan en tredje känner allt som ”meningslöst”. Genom att jämföra
olika lokala pedagogiska lösningar med varandra ökas möjligheten att hitta lämpliga metoder
som kan öka motivationen och elevengagemanget hos alla dessa elever.(Wyndham m.fl,
2000).
En annan sak som både Unenge och Hem och Skola lyfter fram är problemet som uppstår på
högstadiet när flera lärare blir inblandade i elevernas skoldag. Man har inte lyckats lösa
problemet med timplanen och det rent schematekniska.
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Gunilla Granath  (1996) beskriver problemet så här:
…”och när det blixtrar till av engagemang och intresse är tiden slut, det är dags att gå vidare
till nästa ämne. Skolan styrs av tidsguden mer än något annat.”
Hon efterlyser ett mer kreativt undervisningssätt på högstadiet. Hon menar att kurs- och
timplan förhindrar det som Läroplanen förordar (Granath, 1996 ).
En enkel jämförelse kan göras. Tänk att ett sjukhus alla patienter blev ordinerade att ta tio
tabletter, vid ett och samma tillfälle. Alla skulle ta dem, vare sig de mådde bra eller dåligt av
dem. En del kanske inte ens behövde dem. Så kan man påstå att skolan fungerar med en
gemensam läroplan, kursplan och timplan. Nu fungerar inte sjukvården så utan alla patienter
får en individuellt anpassad medicinering. Det borde vara lika självklart i skolans värld
(Nilsson 2000).
Butterworth (1999) avslutar kapitel 8 med följande tänkvärda ord:
”Matematik är inte nödvändigtvis tråkigt eller förhatligt. Ämnet kan vara, och kommer att
vara, roligt så länge barn förstår vad de gör och känner sig stolta över att de bemästrar
matematiska föreställningar.”

3.3.4 Lärarutbildningen

På sidan 124 i Unenges bok står följande klassiska historia om skolmatematiken.

Det är eleven som på grundskolans högstadium frågar sin lärare:
• Varför måste man lära sig det här?
• Annars klarar du dig inte på gymnasiet, svarar grundskolläraren.
Eleven kommer till gymnasiet och frågar matematikläraren:
• Varför måste man lära sig det här?
• Annars klarar du dig inte på högskolan, svarar gymnasieläraren.
Eleven blir student, börjar på högskolan och läser matematik.
Då är det dags för frågan:
• Varför måste man lära sig det här?
Högskolelärarens svar är enkelt:
• Annars kan du inte undervisa på högstadiet!

Att undervisa på högstadiet innebar förr att man hade en ämnesakademisk utbildning som
man skaffat sig på universitetet. Lärarna som skulle verka på låg och mellanstadiet fick sin
undervisning på seminarierna för små – och folkskollärare. En utpräglad skillnad kunde
märkas där högstadielärarna stod för teorierna medan låg och mellanstadielärarna undervisade
mer verklighetsanknutet. Trots att riksdagen 1987 införde begreppet grundskollärare som
samlingsnamn för hela lärarutbildningen ( med vissa specialinriktningar), fortsätter många
skolor att vara uppdelade enligt gamla traditioner. Det tror Unenge är ett av skolans stora
problem idag.
I Hem och Skolas häfte När skolan slutar börjar lärandet  tar Pia – Lotta Fellke upp
problemet med följande kommentar:

• ”Här kommer de nya lärarna med massor av idéer och en stark vilja att förändra. Har
de otur hamnar de i en skola där drivkraften att bevara det gamla är starkare än
nyfikenheten och viljan att förändra.”

Nilsson (2000) ifrågasätter lärarhögskolornas roll. En stor del av utbildningen kunde istället
skötas direkt ute i skolorna. Hon menar att det lärarstudenter behöver är skolupplevelser. Att
de ges möjlighet att bearbeta olika intryck. Om man utbildas ”i verkligheten” i stället för ”om
verkligheten” ökar chanserna att lyckas med sin yrkesutövning. Det borde gynna alla, både
lärarna själva men inte minst de elever de ska undervisa (Nilsson, 2000).
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3.3.5 Goda och onda cirklar

”Stämningen blir tryckt och jag känner hur min mage knyter sig. Plötsligt blir det olidligt, det
väcker alltför starka känslor från mattelektionerna under min egen högstadietid.” Citatet är
hämtat ur boken Gäst hos overkligheten som är skriven av Gunilla Granath – journalisten som
vid 48 års ålder beslöt sig för att bli en ”sjundeklassare”. Hon beskriver helt självutlämnande
om hur de starka reaktionerna av olust återkom, precis som det gjorde när hon var ung.
Känslan av att ingenting begripa präglade mattelektionerna då liksom nu. Hon beskriver även
en episod av lycka. Det var när hon fick en konkret förklaring av hur ett tal kan bli större när
man delar det med ett tal mindre än noll. Då var matematiken till och med rolig.
Matematikundervisningen är ofta förknippad med starka känslor. Det finns undersökningar
som visar att de som tycker om matte i genomsnitt klarar sig bättre på matteprov än de som
tycker illa om matematiken. Men följdfrågan som boken ställer är intressant. Är det så att de
elever som tycker matte är roligt, känner större entusiasm att träna, vilket leder till ökad
förståelse, som i sin tur resulterar i högre betyg? Eller är det så att känslan av att behärska
matematiken leder till entusiasm och en vilja att arbeta mer,….och så vidare? Motsatta
förhållande leder till olustkänslor och sedan till att man mer och mer undviker matematiken.
Alltså, känner man olust därför att man klarar sig dåligt eller klarar man sig dåligt därför att
man känner olust? Enligt Butterworth (1999) kan båda teorierna vara sanna.

         

Figur 1.  ”En ond cirkel: dålig förståelse leder till undvikande och att man hamnar ännu
längre efter skolans mål. ”
”En god cirkel: god förståelse leder till mer matematik, ännu bättre förståelse och att man
rentav överträffar skolans mål.” (Butterworth 1999, s.334-335)

Matematikämnet är speciellt och det mesta inom matematiken hänger samman. Därför är det
speciellt viktigt att man kan grunderna ordentligt för att sedan kunna gå vidare. Om glappet
ökar mellan vad man bör förstå för att hänga med i matematiken och vad man verkligen
förstår, hamnar man snart i en ond cirkel. (Butterwourth,1999)
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Det är därför som eleverna behöver få ordentligt med tid att befästa de grundläggande
begreppen. Malmer (1997) menar att lärare som inte är bundna vid ett visst läromedel, bättre
uppmärksammar de ”signaler” och reaktioner som visar sig när en elev får problem med
matematiken. En lärare lär ha sagt, efter att slopat läroboken:
”Förr visste jag var eleverna var, men inte vad de kunde. Nu vet jag vad de kan, men inte var
de är ”(Malmer , 1997).
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3.4 Inlärningsmiljön

3.4.1 Utveckling och inlärning

I den pedagogiska debatten förekommer tre huvudteorier om relationen mellan utveckling och
inlärning. De kan sammanfattas enligt följande:
1. Den skola som anser att inlärning är det samma som utveckling. Ju mer en människa lär

sig desto mer utvecklas hon (Bildning och kunskap).Hit räknas behaviorismen med
Skinner som främste företrädare. För att en lärande person alltid skulle ha chans att klara
av sin uppgift, bröts undervisningsstoffet ned i mindre enklare delar. Varje delmoment
behandlades sedan för sig, och efter varje klarad uppgift antogs personen uppnå
tillfredsställelse och därmed en önskan att gå vidare (Pedagogisk uppslagsbok).

2. Den skola som anser att inlärningen bestäms av individens utveckling. I den skolan sätter
utvecklingen gränser för den möjliga inlärningen. Skolan skall därför verka för att
elevernas naturliga utveckling stimuleras (Bildning och kunskap). Piaget hävdar att det
finns två grundläggande mekanismer för en individs utveckling och därmed dennes
möjlighet till inlärning. Det första begreppet är assimilation. Det innebär att information
tas in och bearbetas för att se om den hittar sin plats i de tidigare tankestrukturerna. Om så
är fallet har jämvikten kunnat upprätthållas. Om så inte är fallet, tvingas personen att
ackommodera dvs. ändra sina tankestrukturer för att så småningom återigen uppnå
jämvikt. Därför menar Piaget att individernas kognitiva jämvikt i och med detta hamnar
på en högre abstraktionsnivå,  vilket i sin tur leder till utökade inlärningsmöjligheter
(Pedagogisk uppslagsbok).

3. Den skola som menar att inlärning kan påverka utvecklingen. I den här skolan går
inlärningen före utvecklingen (Bildning och kunskap).Då uppstår en utvecklingszon som
Vygotskij betecknar för zonen för proximal (närmaste) utveckling (Wyndhamn m.fl.2000).
Han menade att det en elev idag kan utföra med lämplig hjälp, det är han/hon kapabel att
själv göra, utan hjälp, imorgon. De yttre kunskaperna blir till inre när den vuxnas
kunskaper införlivas med barnets. Vygotskij menade att tanke- och språkutveckling var
två ömsesidigt beroende och parallella processer. Genom språket fick barnet tillgång till
kollektiva begrepp. Dessa lärs in och införlivas. Därefter sker en utveckling av begreppen
genom att barnet använder sig av dem (Bildning och kunskap).

3.4.2 Yttre miljön

” x Vänta stående i korridoren, eller sitt på golvet, in i klassrummet, arbeta med förelagda
uppgifter tillsammans med 29 andra, dålig luft, några som tjoar, ett myller av kroppar genom
korridorerna, ut på rast, in igen, genom andra korridorer till ett annat rum och nästa ämne,
flera som tjoar…Upprepa från x”… (Nilsson 2000, sid 71).
Så ser veckan ut för många av landets elever. Det är en beskrivning av den miljö de dagligen
tvingas vistas i. (Nilsson M,2000)
I ett arbete med titeln En miljö att lära i, försöker författarna att fokusera på inlärningsmiljön
på olika skolor. Man har besökt både kommunala skolor men även olika friskolor. Man har
uppmärksammat debatten om undermåliga lokaler och om den dåliga arbetsmiljö som elever ,
lärare och övrig skolpersonal tvingas arbeta i. En miljö som knappast skulle accepteras på
andra arbetsplatser.
”Men klassrummet och bristen på material känns som en tvångströja! Har de inget bibliotek i
skolan ?.”
Så beskriver Gunilla Granath känslan när klassen skall starta ett tematiskt arbete i grupper.
Avsaknaden av material och ändamålsenliga grupprum gör att eleverna blir rastlösa. I väntan
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på att få komma igång skruvas ljudvolymen upp. Biblioteket blev totalförstört av vandaler och
något nytt har inte upprättats.
Bristen på arbetsrum gör att vissa grupper får sitta i korridoren. Där springer folk fram och
tillbaka och någon arbetsro går inte att få. Sittplatserna räcker heller inte till.
Väggarna är fulla av klotter och de golvfasta pallarna har i vissa fall bara plåtfästet kvar. Rent
livsfarligt alltså.
Det finns bara en toalett till varje klass. Den är låst och två nycklar har delats ut till pålitliga
elever. Toaletten saknar toasits och varken tvål eller handduk finns att tillgå. Detta är
elevernas men även lärarnas och övrig personals arbetsmiljö, beskriven av den 48 – årige
sjundeklassaren Gunilla Granath..
Maria Montessori (1870 – 1952) hette den italienska barnläkaren som fått ge namn åt den så
kallade Montessoripedagogiken. I denna ingår ett levande klassrum som har till syfte att
inspirera till lärande. Man arbetar med speciellt framtaget material som skall stimulera och
utveckla elevernas kreativitet. Ett rikt referensbibliotek tillsammans med det konkreta
materialet hjälper till att utveckla elevens intellektuella kapacitet (Pedagogisk uppslagsbok).
Den yttre fysiska miljön ska skapa lugn och harmoni och vara anpassad till eleverna. Man
anser att en trivsam miljö är en av förutsättningarna för ett aktivt lärande. Dessutom skapar
det ansvarstagande och studiemotiverande elever.
En annan pedagogisk inriktning som lägger stor vikt vid den yttre miljön är
waldorfpedagogiken. Den skapades av Rudolf Steiner 1919 i Waldorf – Astoriafabriken i
Stuttgart. Den bygger på en antroposofisk livssyn där en särskild arkitektur och färgsättning
ingår. Detta präglar de så kallade Waldorfskolorna även idag. Man strävar efter en så
ekologisk, estetisk och miljömässig omgivning som möjligt. Man har en bestämd uppfattning
att barnen påverkas av olika färger. Därför är de olika klassrummen målade i olika färger. En
speciell färg för en speciell årskurs (Pedagogisk uppslagsbok).
Däremot menar Nilsson (2000,) att om man verkligen vill lära sig något, så spelar färgen på
väggarna mindre roll.
Vissa ljud, toner och rytmer kan stärka intellektet och frigöra kreativiteten. Denna musikens
möjlighet har kallats för ”Mozarteffekten”. Med musikens hjälp kan man underlätta
inlärningsprocessen menar Campell (1998).

3.4.3 Inre miljö

Det som tidigare tagits upp beträffande ”onda cirklar” har i första hand gällt eleverna. Man får
heller inte glömma att även en lärare kan hamna i en ond cirkel. Att sätta etiketter på lärarna
har elever alltid sysslat med. Som ny lärare är du alltid extra utsatt. Får du en etikett på dig att
du är en dålig och tråkig lärare kan det vara väldigt svårt att ändra på denna föreställning.
Andra elevgrupper har förväntningar som ganska snabbt rotar sig. Är du dessutom ny kan det
vara svårt att veta hur du ska handskas med problemet. Oro och ångest förstärker därför den
negativa bilden av dig. Du har hamnat i den onda cirkeln. Det minskar chansen att lyckas i sin
undervisning. Eleverna har svårt att ta en sådan lärare på allvar.
Om vi är överens om att konflikter inte alltid är av ondo utan de kan vara vändpunkten till
något bättre, kanske vi blir bättre på att hantera dom. En lärare som hamnat på kollisionskurs
med sina elever måste försöka att återskapa ett förtroende. En förutsättning för att det ska
lyckas är att läraren är ärligt intresserad av eleverna både som enskilda personer och som en
sammanhållen klass. Ett samarbetsförhållande byggt på öppenhet, respekt och förtroende
underlättar kommunikationen (Kveli, 1994).
För att en människa ska kunna leva och må bra behöver flera behov tillfredsställas. Dessa kan
delas in i olika kategorier. Den indelningen vi vanligtvis tänker på i detta sammanhang, är väl
Maslows behovstrappa. Den första nivån är av kroppslig karaktär. Det handlar om behovet att
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få tillräckligt med vatten, mat, sömn etc. Om inte detta behov är tillfredsställt, kan man heller
knappast tillfredsställa några av de andra behoven. Dessa är behovet av trygghet, gemenskap -
och tillgivenhet samt behovet av att förverkliga sig själv (Wyndhamn m.fl. 2000).
Det ska vara roligt när man löser uppgifter. Dessutom måste det vara en utmaning. Inte för
svårt men heller inte för lätt. För svåra uppgifter leder till dålig självkänsla och matten blir
tråkig. Däremot skapar den positiva känslan av att ha lyckats självförtroende hos eleverna.
Genom gruppdiskussioner får eleverna lära sig att ta kritik men också att visa hänsyn.
Eleverna ska känna att de vågar ställa frågor utan att för den skull verka ”dumma”. De ska
våga visa vad de kan, utan att för den skull bli kallade för ”pluggisar”. De ska vara så trygga
att de inte är rädda för att misslyckas. Allt detta skapar förutsättningar för ett positivt
klassrumsklimat och därmed en bättre inlärningsmiljö(Wyndhamn m.fl. 2000).
”Att vara matematisk i en matematisk miljö” (Nämnaren Tema sid 95) innebär att man i en
stödjande, uppmuntrande och upplysande miljö, tillsammans konstruerar och diskuterar olika
situationer på ett matematiskt sätt. Det har visat sig vara ett bra sätt att ta reda på olika elevers
styrka och svagheter. Genom att följa upp med ett grupparbete, kan läraren förstärka och
utveckla enskilda elevers matematiska medvetande. Elever som har svårt för matematik ges
möjlighet att växa och få bättre självförtroende( Nämnaren Tema).
Kapitlet ovan kan sägas vara genomsyrat av en konstruktivistisk syn på
matematikundervisningen. Just konstruktivismen har fått ett stort genomslag inom
matematiken. Att vara en ”konstruktivistisk” lärare innebär att han/hon:

1. Tillhandahåller erfarenheter utifrån vilka eleven kan skapa sig en kraftfull repertoar
av mentala bilder att hänvisa till när föreställningar av matematiska idéer skall
byggas upp;

2. Värderar och bedömer de idéer eleven har byggt upp genom att studera deras
verkställighet (utförande i modell) och lyssna hur de förklaras;

3. Uppmuntrar eleverna att understödja idéer med lämpliga belägg och argument;
4. Strävar efter att skapa en atmosfär i klassrummet som främjar utbytet av idéer;
5. Erbjuder åtskilliga tillfällen för eleverna att tala om och framställa idéer;
6. Underlättar organiseringen och omorganiseringen av elevgrupper för att åstadkomma

lämpliga tillfällen för eleverna att ta del av information och idéer;
7. Uppmuntrar till jämförelser av olika föreställningar mellan elever och elever, och

mellan elever och lärare, genom att inrätta frågeförfaranden som kan uppbringa en
djupare förståelse av likheter och olikheter;

8. Tydliggör och drar uppmärksamheten till elever, olikheter och meningsskiljaktigheter;
9. Håller diskussionen öppen för inlägg och går tillbaka till olika idéer under ihållande

perioder; och
10. Söker tillfällen att uppmuntra eleverna till att göra generaliseringar om, och

utvidgningar av ämnet.                            (Engström (red). sid 126)
Det man i ovan beskrivning lätt kan urskilja är att man går från en lärarcentrerad undervisning
mot en mer elevorienterad undervisning. Det talas ofta om att eleven skall ta ansvar för sitt
eget lärande. Vad menas då egentligen med ansvar? Wyndhamn m.fl (2000)  använder sig av
Nationalencyklopedins förklaring; med ansvar menas ”skyldighet att se till att viss
verksamhet fungerar och ta konsekvenserna om så inte sker ”.
Det innebär att eleverna måste vara utrustade med ett visst mått av själveffektivitet samt
kunna utöva viss form av självbestämmande. De måste därför kunna kontrollera sitt
handlande och vara utrustade med ett ganska stort mått av självdisciplin. Man måste lära sig
att ta ansvar. (Wyndhamn,m.fl,2000)
Wyndhamns m.fl (2000) diskussionsavsnitt i deras rapport om utvecklingen av
matematikundervisningen i dagens skola med tanke på problemlösning avslutas som följer:
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”Skolans styrning ska vara flexibel och utan stelbenta regler, organisationen i skolan och
klassrummet ska vara smidig, innehållet i undervisningen ska vara anpassbart, elevernas
tänkande ska vara rörligt osv. Mångsidighet och mångfald är viktiga lösenord för handlandet
idag. Och någonstans i detta myller av tankar tilldelas problemlösning en viktig roll och
plats.”
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4 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

4.1 Metodval
För att i första skedet fånga upp de elever som tyckte att matte var ett tråkigt ämne valde jag
att genomföra en enkätundersökning. Två klasser i år åtta tillfrågades. De undervisades av
olika lärare och fanns på den skola där jag för tillfället gjorde min slutpraktik. Den ena läraren
använde sig av en mera ”klassisk” matematikundervisning. Med det menar jag att läraren
hade en gemensam genomgång på tavlan varpå eleverna fick räkna vidare i sina böcker. Den
andra läraren däremot  använde matematiklektionerna till att räkna gemensamt med eleverna.
På dessa lektioner talade man mattte och man använde sig av problemlösningar tagna ur
verkliga livet . Därefter fick eleverna träna sig själva hemma med hjälp av matteböckerna.
Dessa två klasser bestod av ca 50 elever. Eftersom några var frånvarande vid enkättillfället,
fick jag ihop sammanlagt 47 enkätsvar. Enkäten innehöll 18 frågor ( se bilaga 1). Eleverna
skulle kryssa för vad han/hon tyckte eller det alternativ som stämde bäst. Jag valde att behålla
alla 18 frågorna, även om det i detta skede endast var fråga nr 2 som intresserade mig. Jag
hade informerat eleverna om att jag kanske skulle behöva återkomma till vissa av dem med
andra frågor. Vilka frågor jag syftade på avslöjade jag dock inte. Därför ansåg jag att alla
ursprungsfrågorna kunde få vara kvar för att inte rikta fokus på vissa i förväg utvalda. De
andra påståendena kan säkert vara bra att analysera i andra sammanhang.

4.1.1 Urval

Enkätens två första påståenden att ta ställning till löd:
1. ”Matte är ett viktigt ämne”
2. ”Matte är ett roligt ämne”

Tio stycken elever som svarat Ja på första och Nej på andra påståendet valdes ut för en mer
kvalitativ intervju. Jag var inte intresserad av de elever som rent allmänt tyckte att skolan var
tråkig utan endast de som speciellt tyckte illa om matematiken. Jag fick hjälp av respektive
lärare att välja ut dessa. Sex av dessa var flickor medan fyra var pojkar.  Något urval med
tanke på kön gjordes alltså inte.

4.1.2 Intervjuernas genomförande

Intervjuerna skedde enskilt i ett grupprum. De bandades och skrevs sedan ut ordagrant på
datorn. Stämningen var lättsam under intervjuerna och ingen tycktes störd av att bli inspelad.
Jag var ju trots allt inte helt okänd för dem, utan hade varit på skolan under flera veckors tid.,
vilket i sin tur säkert bidrog till en viss trygghetskänsla.
Här nedan kommer jag att presentera frågorna samt de svar eleverna gav på respektive frågor.
Svaren kommer inte att kunna härledas till en viss elev utan de är blandade oberoende av kön
och klass. Svaren har också i vissa fall redigerats så att för resultatet en del oväsentligheter har
tagits bort.

4.1.3 Mina frågor

− Berätta varför Du tycker att matematiken är så viktig.
− Vad är orsaken till att Du tycker att matematiken är så tråkig?
− Vad är den främsta anledningen till att Du beskriver matten som ett svårt ämne?
− Beskriv något tillfälle då Du tyckte att matte varit roligt.
− Vad tyckte Du om matten under år 1-3?
− Vad hände sedan under år 4-6?
− Vad ska hända för att Du skall ändra inställning till matematiken?
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− Hur lär Du dig bäst?
− Hur ska en bra matematikundervisning/lärare vara?

4.1.4 Varför dessa frågor

Berätta varför Du tycker att matematiken är så viktig?
Första påståendet på enkäten att ta ställning till löd:
Matte är ett viktigt ämne.
På detta påstående hade alla elever utan en kryssat i Ja-alternativet. Det som intresserade mig
var att kanske hitta någon gemensam förklaring hos de elever som ändå tyckte att just
matematiken var tråkig. Jag ville se om de lade fokus på det livslånga lärandet eller enbart på
tvånget att klara godkänt i detta så kallade kärnämne.

Vad är orsaken till att Du tycker att matematiken är ett tråkigt ämne?
Ett av mina syften med detta arbete var, att ta reda på om det fanns någon gemensam orsak
till, att vissa elever tycker att matematik är tråkigt. Med denna fråga hoppades jag att få svar
på detta.

Vad är den främsta anledningen till att Du beskriver matematiken som ett svårt ämne?
Det visade sig att de elever som kryssat för att matematiken inte är ett roligt ämne även hade
kryssat för att de tyckte att matematiken var ett svårt ämne. Jag blev nyfiken på om de kunde
specificera vad som var svårt. Även denna fråga skulle fungera som en ledtråd i mitt fortsatta
arbete.

Beskriv något tillfälle som matten varit ett roligt ämne?
Här ville jag veta om dessa elever vid något tillfälle verkligen hade känt tillfredsställelse med
matematiken, och i så fall när. Det var också intressant att se om dom använde sig av ett
tillfälle, som beskrev den motsatta känslan till att matematiken var tråkig. Frågan användes
därmed som en ”dubbelkontroll”.

Vad tyckte Du om matematiken under år 1-3?
Eftersom mitt arbete riktar sig mot elever som tappar motivationen för matematiken under
högstadiet, ville jag få bekräftelse på att jag valt rätt ”studieobjekt” för mina intervjuer. Om
inte hade jag tvingats att komplettera med andra, för min studie, mer relevanta elever.

Vad hände under år 4-6?
Med denna fråga hoppades jag att kunna fånga upp de elever som började få problem när nya
lite mer komplicerade begrepp introducerades. För dessa elever finns förmodligen luckor i
matematikundervisningen som ytterliggare påverkar situationen på högstadiet.

Vad ska hända för att Du ska ändra inställning till matematiken?
Denna fråga finner jag klart intressant i detta fall eleverna har reflekterat över vad som
egentligen gått snett med matematikkunskaperna. Jag ville veta om de lade huvudansvaret på
skolan, läraren eller rent av på dem själva. Detta är även en naturlig fråga eftersom syftet med
arbetet även är att förebygga uppkomsten av ”mattetristess”.

Hur lär Du dig bäst?
Eftersom jag under min praktik sett en tendens att elever, när de fått följande fråga, svarat att
de tror sig lära sig bäst på just det sätt deras lärare undervisar. Det har verkat som om dom
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inte alls funderat över, att man kanske kan lära sig saker på flera olika sätt. Genom att ställa
följande fråga fick jag en fingervisning av vad som var fallet hos dessa elever.
Även denna fråga är viktig med tanke på syftet med detta arbete, nämligen att försöka
eliminera problemen som leder till att eleverna ogillar matematiken.

Hur ska en bra matematikundervisning/lärare vara?
Jag har, varje gång jag varit ute i skolorna, frågat eleverna om, hur en bra lärare ska vara, och
tycker att jag i detta läge även borde fråga dessa elever samma sak. Nu valde jag att
specificera detta till matematikundervisningen/läraren för att se om det skulle vara någon
skillnad. Jag var intresserad om de skulle nämna de personliga egenskaperna eller enbart de
pedagogiska.

4.2 Metoddiskussion
Min första frågeställning var att försöka hitta någon gemensam nämnare hos elever som tyckte matematiken var
tråkig. Det var då ganska naturligt att i detta fall använda sig av en kvantitativ undersökning, i form av en enkät.
De elever som kryssat i att de inte tyckte att matematiken var rolig lades åt sidan. Nästa steg var att göra en
kvalitativ undersökning, i form av intervjuer. Eleverna som skulle intervjuas skulle inte vara elever som tyckte
skolan var tråkig rakt av, utan endast de som inte gillade matematiken. Här tvingades jag ta hjälp av lärarna i
respektive klass. Därför grundar sig inte detta urval på egna bedömningar utan på andras. Kanske hade jag
erhållit ett annat urval om jag använt flera klasser till min enkät. Rent intuitivt kände jag att dessa lärare var
omtyckta av eleverna båda två, trots att de använde sig av skilda undervisningsstilar. Eventuellt hade jag erhållit
andra resultat om jag frågat en klass vars lärare inte var särskilt populär. Så här efteråt känns det som det hade
varit väldigt intressant. Nu fick jag ett enhälligt svar på min första frågeställning, som bidrog till urvalet av
litteraturen och litteraturgenomgång. Hade jag fått ett annat svar, eller flera tänkbara orsaker till
”mattetristessen” hade litteraturvalet gjorts annorlunda.
Intervjudelen gjordes med frågor som konstruerats så att jag om möjligt kunde få svar på mina
problemformuleringar. De flesta av eleverna hade jag bara mött tidigare i korridoren, så vi kände inte varandra.
De hade inte fått reda på frågorna i förväg så deras svar blev spontana. Här ryms därför också en viss ”felkälla”.
Resultatet kanske hade blivit annorlunda om de fått möjlighet att tänka genom och reflektera över svaren.
Jag försökte medvetet att låta eleverna prata fritt men med tanke på frågorna och deras karaktär var det
oundvikligt att i vissa fall ställa följdfrågor. Detta för att eliminera eventuella missförstånd.
Intervjuerna skrevs i första skedet ut ordagrant, för att därefter redigeras för att bli mera läsarvänliga. Med detta
menar jag att det skall vara lätt för läsaren av arbetet att förstå vad den intervjuade menar. Sådana redigeringar
kan aldrig bli helt objektiva, vilket jag är medveten om.
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5 RESULTAT

Undersökningen skedde i två steg. Det första steget försökte urskilja de som verkligen tyckte
att matematiken var tråkig. Resultatet blev att av 47 tillfrågade elever tyckte:
-21 stycken att matten var tråkig
15 stycken av dessa kom från en och samma klass. Läraren i den klassen använde sig av en
mera ”självgående” matematikundervisning vilket till största delen innebar gemensamma
genomgångar samt eget räknande i boken.
-7 stycken att den varken var rolig eller tråkig.
2 stycken kom från klassen med traditionell undervisning, medan 5 från den andra klassen.
-19 stycken att matten var rolig.
7 stycken av dessa kom från klassen med traditionell undervisning. Resten, alltså 12 stycken, kom från den andra
klassen.

Därefter utsågs 10 elever som fick svara på mer djupgående frågor. Lärarna i de respektive
klasserna hjälpte mig att utse dessa elever. Kravet från min sida var att dessa elever inte rent
allmänt skulle tycka att skolan var tråkig utan det skulle vara specifikt för matematikämnet.
Mitt mål med intervjuerna var att om möjligt kunna få reda på om det fanns likheter i svaren
hos dessa elever. De elever som bäst passade in i beskrivningen ovan, kom 9 av dem från
samma klass. Det var från den klassen där läraren använde sig av den mer ”traditionella”
matematikundervisningen, dvs. gemensamma genomgångar samt eget räknande i boken.
Jag har försökt att vara objektiv i min analys av svaren.

5.1 Intervjuer
Berätta varför matematiken är så viktig?
”Matte är ett basämne, som man måste ha godkänt i, annars kommer man inte in på
gymnasiet.”
”Man har nytta av det som vuxen i arbetslivet, om man ska starta eget företag eller
överhuvudtaget ska kunna utbilda sig och sedan få jobb.”
Kommentar: Fyra av eleverna tryckte på vikten av att det var ett basämne som man bara
måste vara godkänd i medan resten ansåg att man var tvungen att kunna matte för att klara sig
resten av livet.

Vad är orsaken till att Du tycker att den är så tråkig?
” Därför att jag ingenting kan och ingenting förstår i matten.”
”Jag vet inte vad jag ska ha det till.”
”Det är så jobbigt att hänga med.”
Kommentar: Här visade det sig att alla elever hade problem att hänga med och förstå
matematiken. Det var huvudorsaken till att de tyckte att matten är tråkig. En elev hade
ytterligare en kommentar och det var att han/hon inte visste vad man skulle ha för användning
av den.

Vad är den främsta anledningen till att Du beskriver matten som ett svårt ämne?
” Man får jobba så hårt.”
” Det är skillnad mot andra ämnen. De är det bara är att läsa in ”.
” Man måste ju tänka också.”
” Ekvationerna är svåra.”
” Jag har svårt för huvudräkningen.”
Kommentar: Alla tillfrågade elever menade att matten kändes svår därför att de själva
tvingades att lägga ner så mycket tankearbete själva. Det var för de flesta ändå svårt att förstå.
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En elev nämnde att han/hon hade speciellt svårt med ekvationerna medan en annan hade
problem med huvudräkningen.

Beskriv något tillfälle då Du tyckt att matte varit roligt?
”När jag förstår.”
” När jag fått bra resultat på något prov.”
”När jag fattar medan andra i klassen inte gör det.”
” När man känner sig duktig.”
Kommentar: Eleverna beskrev här situationer då de har förstått. Då blir matten rolig. Två
elever beskrev att de fått oväntat bra på ett matteprov och då kom känslan fram att matte var
roligt. Två elever beskrev speciella avsnitt som de hade fattat. En elev hade grepp om
ekvationerna, den andre om procenträkningen vilket gjorde att de kände att matten var roligt.
En elev beskrev hur han/hon kände att han/hon hade fattat bråkräkningen medan flera andra i
klassen inte hade gjort det. Det var roligt.

Vad tyckte Du om matten i år 1-3?
” Då var det mest på lek. Inget allvar direkt.”
” Då räknade man på liksom. Bara plus och minus.  Det var alltså ganska lätt. ”
” Roligt, för jag hade ganska lätt för mej då.”
” Tävlade om att ligga först i matteboken. Det var okej.”
”Jag har aldrig tyckt om matte.”
Kommentar: En elev hade aldrig gillat matte, två menade på att den var väl okej, bara att
räkna på liksom medan resten hade tyckt att matten på lågstadiet var lätt och rolig.

Vad hände i år 4-6?
” Där började det bli lite jobbigare. Min lärare sa bara svaren när jag inte kunde så jag
förstod nog aldrig vad jag gjorde för fel.”
” Man fick själv rätta felen man gjort, och det orkade man ju inte.”
” Matten började ta mer tid.”
”Det gick bra det är först nu som det blivit jobbigare.”
Kommentar: Två av eleverna började få problem redan på mellanstadiet. De talar om att de
aldrig förstod vad som var fel. Två andra elever berättar att det gick bra men de märkte att de
tvingades lägga ner mer tid på matten för att förstå. Därför blev det lite jobbigare.
Övriga elever upplevde inte matten på mellanstadiet som varken svår eller speciellt tråkig.

Vad ska hända för att Du skall ändra inställning till matematiken?
” Jag måste nog börja anstränga mig lite mer, för att fatta.”
”Jobba mer hemma.”
”Försöka  komma ifatt mina klasskamrater.”
” Ingen aning.”
Kommentar: Det som var intressant med denna fråga, var att de flesta inte hade något
konkret svar att ge. Tre av eleverna nämnde ändå att det krävdes mer ansträngning från deras
egen sida för att försöka att förstå. Det som ändå slog mig mest var att de flesta tycktes ha gett
upp sina ansträngningar. De orkade helt enkelt inte bry sig längre.

Hur lär Du dig bäst?
”Genom att läraren har bra genomgångar.”
”Inte gå så fort fram.”
”Genom att få förklaringar på flera sätt.”
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”Att använda verkliga saker.”

Kommentar: Här upptäcktes ytterligare en intressant sak. Alla eleverna svarade att de lärde
sig bäst av att läraren gjorde precis som han /hon gjorde för tillfället, alltså genomgång på
tavlan samt därefter få räkna själva. Några elever tyckte att det var bra att få flera olika
förklaringar medan en behövde mer tid på sig. Ingen av eleverna hade några förändringstips
att komma med trots att det inte går så bra för dem på matten.

Hur ska en bra matematikundervisning / lärare vara?
”Kunna förklara så att man förstår.”
”Kunna förklara på flera sätt.”
”Använda uppgifter som är verkliga.”
”Läraren behöver nog puscha på mej lite för jag har svårt att ta eget ansvar.”
”Han/hon ska ha humor. Man ska kunna känna sig avslappnad med sin lärare.”
Kommentar: Två av eleverna tryckte på att läraren måste ha humor, medan en elev behövde
en lärare som puschade på. De övriga eleverna efterlyste lärare som kunde förklara bra och
två ville även ha uppgifter tagna ur verkligheten.

5.2 Sammanfattning av resultaten
Genom att analysera de sex första frågorna och svaren på dessa har jag kommit fram till
följande resultat på min första frågeställning- nämligen att hitta något gemensamt hos dessa
elever som tycker att matematiken är tråkig.
Det visade sig väldigt tydligt vad orsaken var till elevernas uppfattning om varför
matematiken var tråkig. Alla de tillfrågade eleverna menade att det berodde på att de inte
längre hängde med. De hade inte tillräckligt med matematikkunskaper. Matematiken hade helt
enkelt blivit för svår för dem.
På frågan varför dom tycker att matematiken var svår, svarade majoriteten att de tvingas jobba
så hårt för att förstå.
”- Det är ju inte direkt svårt om man går in för det, det är ju inget som man bara kan sätta sig
och jobba med, inte som att läsa en bok precis. Man måste verkligen tänka själv”.
”- Det är jobbigt för man måste tänka så mycket. Det är inte som religion som man bara
behöver läsa in precis.”
Så svarade två av eleverna och en genomgående orsak tycks vara att matematiken kräver, ett
för vissa elever, alltför stort eget engagemang.
För att kunna hitta svar på min andra problemformulering, beslöt jag att slå upp ordet
matematiksvårigheter i Pedagogisk uppslagsbok. Där har man gett läsaren information om
att sådana svårigheter kan bero och uppstå, utifrån tre olika huvudkategorier. Dessa tre är:

1. elevens personlighet
2. matematikens ämnesinnehåll
3. inlärningsmiljön

Genom att studera svaren på intervjufrågorna har jag försökt att identifiera de olika
kategorierna.

5.2.1 Elevens personlighet

De här eleverna har alla upplevt att matten blev tråkig först i år 7. Det var då  den började bli
mer komplicerad. Detta medförde att kravet på dem själva, att hänga med och försöka förstå,
ökade. De elever som inte orkade att engagera sig upptäckte snart att de halkade efter och man
hamnade i en ond cirkel. Självförtroendet för matematiken minskade därmed.
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Här är några svar som tyder på att dessa elever har svårt för att bita ihop och kämpa på.
”- Jag får jobba så hårt för att förstå, man måste liksom gå in för det. Man måste tänka så
mycket. Det är jobbigt.”
”- Det är inte som religion tex. Där det bara är att läsa på. Här måste man anstränga sig för
att förstå, det är jobbigt.”
En elev svarar så här på frågan vad som ska hända för att han/hon ska ändra inställning till
matematiken:
”- Jag måste nog börja anstränga mej lite mer. Det är ju inte bara som att sätta sig ner och
läsa en bok. Man måste ju fatta också”.
Eftersom alla eleverna i den här gruppen inte hade några svårigheter med matematiken de
första skolåren, kan man utesluta att problemen är medfödda.

5.2.2 Matematikens ämnesinnehåll

Några elever ger konkreta beskrivningar av speciellt svåra områden inom matematiken.
Ekvationerna är ett sådant område. En elev säger:
”- Man kanske inte fattar, vad man håller på med och när man ska ha användning för det.”
Några elever berättar att de känt glädje när de har gjort bättre ifrån sig på ett matteprov än vad
som de förväntats sig.
”-På förra provet gjorde jag två MVG-uppgifter-och jag brukar inte ha så bra i matte. Jag
bara läste dom och jag fattade det här, så jag räknade ut det, men jag vet inte om dom var
rätt, men jag tror det. Det kändes bra efteråt.”
”- Procenträkning är kul för det har jag fattat. Det var kul för jag fick VG på provet.”
”- När det gått bra på prov och sådär. När man gjort en jättelång krånglig uppgift och får
fram ett svar som är rätt, då känns det roligt. Det händer ibland.”
”- Jag förstod bråkräkningen ganska snart fast flera I klassen inte gjorde det. Då kändes det
roligt och bra”.
Så ser svaren ut hos tre elever på frågan om något tillfälle då matematiken varit rolig. Det
visar att betygen spelar en viktig roll för dem. Det blir en form av belöning som gör att de
känner sig tillfredsställda. Det visar även att det finns kapacitet hos dessa elever att klara av
matematiken om de bara  kunde eller orkade anstränga sig tillräckligt.

5.2.3 Inlärningsmiljön

De sista två frågorna kan ge en fingervisning av elevernas önskemål beträffande
undervisningssituationen och läraren i matematik. Eleverna ville ha:
• en varierad undervisning
• tillräckligt med tid
• uppgifter som var verkliga och vardagsnära En elev sa:
”- Jag lär mig bäst när läraren har bra genomgångar på tavlan och försöker förklara på
flera sätt. När man både ser det med ögat och hör det, då lär man sig bäst.”
Enligt eleverna är en bra matematiklärare :
• en person som har humor
• en som man är trygg med, så att man känner sig avslappnad
• en person som har förmågan att förklara svåra saker så att alla förstår
• en person som kan ”puscha” och motivera sina elever En elev uttryckte det så här:
”- Man ska ha humor. Man ska kunna känna sig avslappnad tillsammans med sin lärare.”
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6 DISKUSSION

Att arbeta med examensarbetet har varit otroligt lärorikt, men det tog lång tid innan jag kunde
sätta mig ner för att skriva detta diskussionsavsnitt. Mitt huvud var fyllt med olika begrepp
och intryck som behövde tid för bearbetning. Även den processen har gjort att jag bättre kan
sätta mig in i elevernas ibland mycket pressade situation, då mycket nytt stoff ska behandlas
och bearbetas.
 En av mina frågeställningar var om man kan hitta någon gemensam förklaring varför så
många elever tycker att matematiken på högstadiet är tråkig. Utifrån svaret på denna fråga,
ville jag ta reda på eventuella bakomliggande orsaker. Studien skulle leda till en plattform att
stå på, inför min debut som mattelärare. Diskussionen kommer därför att bygga på, det i
undersökningen, som berört och påverkat mig mest. Jag kommer att beskriva mina tankar och
mina ambitioner. Kort och gott: Så här vill jag undervisa i matematik, för att på bästa sätt, ge
mina elever chansen att lyckas.
 Det första mötet med klassen är oerhört viktigt. Det är då grunden till det fortsatta samarbetet
skall läggas. Ger du då ett intryck av att vara en dålig och tråkig lärare som bara står och
”mal” på, får du av eleverna genast den etiketten. Det sprids till övriga klasser, och snart har
alla eleverna den bilden av dig. Det är svårt att få en andra chans. Du hamnar lätt i en ond
cirkel som Kveli (1994) beskriver det.
 Jag tänker låta det första mötet styras av elevernas frågor. Frågor som eleverna gärna vill ha
svar på. Jag tror att man måste bjuda på sig själv, men heller inte glömma bort att visa lika
stort intresse för eleverna som personer. En sådan inledning skapar ett bättre utgångsläge för
fortsatta diskussioner om syfte och mål med undervisningen.
Alla eleverna jag intervjuade påstod att de ingenting förstod i matten och att det var så jobbigt
att hänga med, och att det var just därför som de uppfattade matematiken som tråkig. Det
entydiga svaret på min första frågeställning blev att matematiksvårigheterna var den
gemensamma faktorn. För att få svar på min andra frågeställning beslöt jag att se hur
Pedagogiskt uppslagsbok beskrev ordet matematiksvårigheter och om det dessutom fanns
någon förklaring på hur de kunde uppstå. Här nämndes tre olika faktorer som hade en
betydande roll när man försöker identifiera bakomliggande orsaker till elevernas svårigheter
att behärska matematiken. Dessa tre var elevens personlighet, matematikens ämnesinnehåll
samt inlärningsmiljön. Det är utifrån dessa synvinklar som jag har försökt att bena upp
problemet samt om möjligt finna lämpliga lösningar.
Svaret på min första frågeställning, blev ju otvivelaktigt. Alla eleverna upplevde att
matematiken var tråkig på grund av att de inte hängde med. De förstod inte matematiken och
en av dom förstod inte heller nyttan av den. När jag ställde frågan hade jag nog väntat mig
svar av mer lärar- och lektionsrelaterade problem. Jag trodde att de skulle skylla på att lärarna
var dåliga och att lektionerna var tråkiga. Det var det ingen som gjorde, utan de såg sig själva
och deras egen oförmåga att förstå, som det största problemet. Det som ändå gör mig lite
fundersam är, att av alla tillfrågade elever kom de flesta av dessa som tyckte illa om
matematiken från en och samma klass. Det föranledde mig att fundera på den onda cirkeln
som Butterworth tog upp i sin bok. Tråkig undervisning leder till sämre entusiasm och
motivation hos eleverna vilket i sin tur leder till dåliga resultat. (Eller är det de dåliga
resultaten som leder till tristess som i sin tur skapar omotiverade elever osv.). Det jag vet är
att läraren som hade flest elever som tyckte att matematiken var tråkig, använde sig av en
undervisningsmetod som byggde mycket på elevernas eget ansvar. På lektionerna räknade
man för det mesta i sina böcker med få avbrott för en del nödvändiga gemensamma
genomgångar. Proven gjordes inte på samma dag utan eleverna fick själva bestämma när de
var redo för ett prov. Det tror jag missgynnade elever som hade dålig självdisciplin. Däremot
har jag fått intrycket av att alla eleverna gillade den läraren som person, vilket nog gjorde att
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ingen riktade kritiken mot själva undervisningen. Det kan vara svårt att kritisera någon som
man egentligen gillar, det vet jag av egen erfarenhet. I detta fall tror jag ändå att lärarens
undervisningsmetod inte var den allra bästa för de elever som lätt tröttnar. De har säkert
förmågan att lära sig, annars skulle de inte ha klarat av de sex första skolåren på det sätt de
ändå har gjort.
Den andra läraren däremot använde sig aldrig av matteböckerna under lektionstid. Klassen
räknade mycket gemensamt och talade matte. Eleverna gavs tid till reflektion och han
uppmanade dem ständigt att ställa frågor. En bra ställd fråga menade han säger mer om en
elevs kunskap än ett mekaniskt uträknat rätt svar. Matematiklektionerna var ”levande”. I den
här klassen fanns få elever som tyckte att matte var tråkigt. Det visar att en matematik-
undervisning  byggd på elevaktivitet, ökar möjligheterna till att skapa en positiv inställning
till matematiken.
Det som beskrivits ovan kan tänkas höra hemma under både inlärningsmiljön som under
matematikens ämnesinnehåll. I ena fallet är inlärningsmiljön positiv med tanke på att man
gillar sin lärare och man känner sig trygg men lektionerna blir ändå tråkiga därför att
ämnesinnehållet presenteras på ett sätt som inte gör eleverna särskilt engagerade. I det andra
fallet är även här inlärningsmiljön positiv och den har uppstått ur ett lärar- och
elevengagemang och en mer aktiv bearbetning av ämnesinnehållet.
Att vissa elever lätt tröttnar har med deras personlighet att göra. Dessa elever är inte några
”naturbegåvningar”, som det beskrevs hos Butterworth. De orkar inte bita ihop och kämpa,
utan tröttnar lätt, helst när det blir tråkigt. Det var förresten ganska intressant att i
Butterworths bok, läsa sir Francis Galtons beskrivning av riktiga ”naturbegåvningar”.
Med denna insikt i bakhuvudet är det lätt att påstå att en alltför ensidig och självgående
undervisning är förödande för vissa elever. Med självgående menar jag är när man på
mattelektionerna sitter och räknar sida upp och sida ner med samma sorts tal. En del klarar av
detta och jobbar ändå målmedvetet vidare medan andra tappar motivationen och ger upp.
Genom att variera undervisningen och försöka skapa lite spänning i varje situation av lärande,
ökar chansen att alla elever orkar hänga med.
Med detta som bakgrund har jag kommit till den insikten att det är väldigt viktigt att göra klart
för eleverna redan från början att det är tillåtet att säga vad man tycker, så länge man har bra
argument. Även om dom tycker att jag är en schysst lärare så ska de veta att de kan ställa krav
på min undervisning. Att ha en öppen dialog med sina elever tror jag är oerhört viktigt.
Jag tror att Gudrun Malmer (1990) har helt rätt i sin förklaring till varför dagens elever har så
svårt att hänga med i matematikundervisningen. Alla dessa obearbetade intryck från TV,
video, kamrater, massmedia etc. gör att de så ofta bara är fysisk närvarande på lektionerna.
Matematiken kräver i större utsträckning även den ”psykiska närvaron”. Hur ska jag som
lärare nå fram till eleverna?
Kanske kan jag med lite väl vald bakgrundsmusik underlätta för eleverna att koppla bort allt
runtomkring och lättare kunna koncentrera sig. Det måste vara här och nu som gäller.
Mozarteffekten och musikens oanade kraft, är något som jag är beredd att ställa min tro till.
Under min litteraturstudie testade jag att läsa litteratur både med Mozart som bakgrundsmusik
men även utan någon musik alls. Jag vågar påstå att det för mig var lättare att koncentrera mig
och ta till mej det jag läste när jag hade musiken på. Utan musiken tvingades jag flera gånger
att läsa om samma mening och till och med samma stycke för att jag tappat koncentrationen.
Fungerar det för mig så fungerar det säkert för andra också. Jag kommer med all sannolikhet
att pröva.
Walldorfpedagogerna sätter stor vikt vid den yttre miljön, i inlärningssammanhang.
Montessoripedagogiken framhåller vikten av pedagogiskt riktigt utformade material, som
hjälpmedel i undervisningen. Till viss del håller jag med. Det är klart att den yttre miljön har
betydelse. En illa nedsliten skola, med nerklottrade väggar och toaletter som tvingas vara låsta
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för att inte vandaliseras, gör ingen elev på bra humör. Ingen lärare heller för den delen Detta
är tråkigt nog ändå verkligheten på många skolor. Min önskan är att få undervisa på en skola
där man har kommit till rätta med de problemen. Klassrummen skall tillsammans med
eleverna inredas på ett trivsamt sätt, och i mattesalen skall det finnas fullt med bra material,
att använda i matematiklaborationer. Det gör det möjligt att verkligen kunna leva upp till det
som Nämnaren Tema  tar upp och beskriver som att ”att vara matematisk i en matematisk
miljö”.
Även om den yttre miljön har stor betydelse så kan den ändå inte vara av större betydelse än
den inre miljön. Vid intervjuerna med eleverna kom det fram att det var viktigt för dem att
känna sig trygga med sin matematiklärare. Ett positivt klassrumsklimat där alla eleverna får
synas och höras utan att bli ”påhoppade” skapar en trygghetskänsla. Trygga elever är inte
rädda för att misslyckas, de vågar ge sig på utmaningar vilket har en stärkande effekt på
självförtroendet. De ”växer”.
All läst litteratur tar fasta på begreppet självförtroende som en av de viktigaste egenskaperna i
en lärandeprocess. Det innebär för mig som lärare att aktivt arbeta för en positiv
inlärningsmiljö. Genom att ta alla negativa känslor på allvar, analysera dem, diskutera dem i
den situation de uppstår, tror jag minskar dess chans att ta överhand. Min egen inställning till
matematiken är också väldigt viktig. Att undervisa med engagemang och entusiasm smittar av
sig till eleverna.
Elevernas självförtroende och motivation är två av de viktigaste begreppen i processen som
betecknas som lärande. Det är viktigt att reparera eventuella brister så tidigt som möjligt. Det
innebär att elevkännedomen utgör en avgörande bedömningsgrund för eventuella
specialinsatser. Idag vill jag påstå att det är just elevkännedomen eller snarare avsaknaden av
elevkännedom som allt oftare är boven i dramat. Ett bra exempel på detta är den klass som jag
nu efter halva år 9 skall ta över matematikundervisningen i. Under åren 7-9 har den ena
vikarien efter den andra avlöst varandra. Några direkta ”överlämningar” av klassen har inte
gjorts. Om detta beror på tidsbrist eller ointresse vill jag ha osagt. Förlorarna i sådana här fall
är alltid eleverna. För, hur ska lärare– elever ha tid att lära känna varandra, när det sällan är
någon lärare som stannar mer än en termin? För att kunna hjälpa en elev krävs kunskap om
vem han/hon är och var han/hon befinner sig rent kunskapsmässigt. Om jag ska kunna
identifiera vilka attributioner som en elev använder sig av och om han/hon är hög- eller
lågmotiverad, måste jag haft tid på mig att riktigt lära känna den eleven. Det tragiska är att
detta problem förmodligen kommer att öka istället för att minska. Anledningen till det tror jag
beror på att allt färre söker sig till lärarutbildningarna, samtidigt som stora pensionsavgångar
är att vänta.
Att sätta betyg på eleverna är något som vi lärare i år 8 och 9 är tvungna att göra. Det innebär
att vi måste ge en skriftlig bekräftelse på hur elevens prestation bedöms i förhållande till
läroplanens mål och kursplanernas krav. Även här uppstår svårigheter att ge en rättvis
bedömning om du som lärare inte har följt elevernas arbete under en tillräckligt lång tid. En
termin anser jag inte är tillräckligt för att kunna ge en rättvis bedömning. Under mitt
intervjuarbete med eleverna upptäckte jag att betygen ändå utgjorde en viktig
motivationsfaktor för eleverna. Jag har dock under detta arbete stärkts i min tro att den
motivation som betygen kan orsaka är av yttre betingelse. De elever som endast ser betygen
som mål för sitt lärande kan aldrig erhålla någon djupare kunskap. De ”pluggar” bara till
proven utan att reflektera över den fortsatta kunskapsutvecklingen. Det är här och nu som
gäller. Jag är rädd för att även detta fenomen kommer att öka i framtiden när eleverna tvingas
byta lärare i allt större utsträckning. Proven blir den enda bedömningsgrund som läraren har
att tillgå när han/hon aldrig får chans att lära känna eleven. Proven blir också något konkret att
visa upp för föräldrarna när de undrar hur deras barn klarar skolarbetet.
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Min egen ambition med matematikundervisningen är en strävan mot djupinlärning. Kvalitet
måste få gå före kvantitet. Fortfarande hör man ute i klasserna att eleverna jämför var de
befinner sig i matteböckerna. De som hunnit längst betraktas som de bästa. Det som bl.a
Malmer (1997) tar upp i sin bok om vikten av att ge eleverna tid för reflektion och för att
befästa kunskaperna är väldigt viktigt. Jag hörde nyligen en matematiklärare säga att hon
slutat med att ”prata matte” på sina lektioner. Det tog alldeles för lång tid. De (eleverna) hann
inte tillräckligt långt i sina matteböcker. Den här läraren var bunden till läroboken och såg den
som ett redskap att mäta elevernas kunskap. Själv tror jag att det hon egentligen menade var
att det tog tid att planera lektionerna då hon använde sig av eget material. Det var enklare att
låta eleverna jobba vidare i sina böcker, om inte annat sparade det henne tid som hon kunde
använda till annat som hon förmodligen tyckte var viktigare. Naturligtvis spelar tiden eller
tidsbristen en alltför stor roll i dagens skola. Det är kanske inte så underligt att lärare i vissa
lägen använder sig av den enklaste vägen. Matematiken har ju en undervisningstradition som
bygger på gemensamma genomgångar följt av eget räknande och läxor ur matematikboken.
Det är nog lätt att falla tillbaka till denna form när lärarens vardag blir alltmer fylld av
lärarlagskonferenser, utvecklingssamtal, konflikthanteringar och den vanliga planeringen.
Min förhoppning är dock att jag ska hitta ett arbetssätt som får både mig själv och mina elever
att tycka att matematiken är både spännande och rolig. Med detta examensarbete har jag
skaffat mig en utomordentligt bra utgångspunkt.

Fortsatta studier

Det vore intressant att studera om det finns skillnader beträffande antal elever som tycker illa om matematiken i
klasser som haft förhållandevis få lärarbyten jämfört med klasser som haft många lärarbyten. Eftersom
matematikämnet är speciellt och det mesta inom matematiken hänger samman, kan alltför många byten av lärare
innebära, att vissa viktiga grundmoment gått förlorad. Det är viktigt att de grundläggande begreppen i
matematiken är klart förankrade innan man kan gå vidare. Min fråga blir därför, om det finns risk för att det blir
ett ”glapp” mellan vad man bör förstå och mellan vad man egentligen bör förstå, för att hänga med.
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8 BILAGA 1

Vad tycker du  ?

Kryssa för vad du tycker, eller det som stämmer bäst för dig

Ja NEJ

1. Matte är ett viktigt ämne

2. Matte är ett roligt ämne

3. Matte är ett svårt ämne

4. Matte är ett av mina bästa ämnen

5. Det är roligt med huvudräkning

6. Det är roligt att räkna i uppställningar,

när jag t ex. Skall addera eller multiplicera

7. Det är roligt att lösa problem i matte

8. Jag räknar ganska ofta tillsammans,
med någon kamrat på lektionerna

9. Jag räknar nästan bara tyst för mig själv på lektionerna

10. Vi diskuterar ofta i klassen hur vi skall lösa våra

matteuppgifter

11. Ibland räknar jag med miniräknare på lektionerna

12. Jag har egen miniräknare

13. Ibland räknar jag med miniräknare hemma

14. Det är viktigt att alla räknar alla uppgifter i läroboken

15. Alla i klassen skall räkna samma uppgifter

16. Det är bra med prov i matte, så får jag visa vad jag kan.

17. Det är bra med diagnostiska prov, så att jag får veta om jag behöver

arbeta mera med något i matte

18. Någon därhemma bruka hjälpa mig med mattematikuppgifterna


