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1. Inledning 

 

Detta arbete är en kvalitativ studie för att få en inblick i vad inryms i begreppet matematik. 

Hur lärare arbetar med matematik, vilka faktorer som påverkar undervisning samt hur stor 

betydelse affekt har i undervisningssammanhang. Hur uppnås matematikkunskap i 

grundskolan enligt litteraturstudier och enligt tillämpade arbetsmetoder?  

 För mig är detta intressant att utreda eftersom jag vid Linköpings universitet bl.a. har studerat 

grundläggande färdigheter i matematik och därigenom fått lära mig om didaktiken inom 

ämnet. Och ute på den verksamhetsförlagda utbildningen har jag många gånger erfarit att 

matematikundervisningen inte har varit lika nyanserad som litteraturen beskriver. 

Arbetsmetoderna ser annorlunda ut från skola till skola samt lärare till lärare och det är viktigt 

att vara varierande i sin undervisning och planering samt flexibla att förtydliga arbetssättet.  

 

När jag själv gick i mellanstadiet minns jag att jag efterhand upplevde matematiken som allt 

svårare vilket medförde att motivationen dalade och ofta berodde det på att lärare förklarade 

problemställningar på ett och samma sätt.  

 Min nyfikenhet ligger i att se hur lärare arbetar för att elever ska nå de kunskapsmål som 

krävs samt vilka arbetsmetoder de använder sig av i klassrummet. Jag har under 

lärarutbildningens gång förstått, av litteratur jag läst samt samhällsdebatter, att fler och fler 

elever lämnar grundskolan utan de behörighetsgrundande kunskaper som krävs. Därför vill 

jag själv som nyutexaminerad lärare veta hur jag kan skapa en miljö i mitt klassrum som ökar 

elevernas intresse och genererar bra resultat.  

 

I detta arbete kommer jag med hjälp av litteratur och systematiska intervjuer att redogöra för 

hur matematikkunskap uppnås. Min förhoppning är att detta arbete ska öppna upp för nya 

idéer hos både lärare och lärarstudenter om hur man kan arbeta med matematik på alternativa 

sätt.  
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2. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med detta arbete är att få en insikt om hur lärare arbetar med matematik i skolan och 

vilka faktorer som påverkar undervisning, samt hur stor roll affekt spelar i 

undervisningssammanhang.  

 

Hur matematikkunskap uppnås beror till stor del av hur lärare uppfattar matematikkunskap 

samt hur de tillämpar den i sin undervisning. För att få en inblick i detta kommer jag med 

hjälp av teorier inom litteraturen och den empiriska studien ta reda på hur matematikkunskap 

uppnås för att elever ska nå upp till målen som är satta i slutet av skolår 9.  

 

 

Frågeställningar; 

 

1. Hur arbetar lärare med matematik i skolan? 

2. Vilka faktorer kan påverka undervisning? 

3. Hur stor del spelar affekt in i sammanhanget undervisning?  

 

Med hjälp av litteratur och intervjuer ska jag försöka hitta svar på mina frågeställningar. 

Jag kommer bl.a. att fråga lärare om hur de ser på matematikundervisningen, hur de arbetar 

med den, hur den upplevs och vilka resultat det ger.  
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3. Disposition 

 

 

Arbetets första kapitel inleds med anledningen till varför jag valt att skriva om detta.  

 

Det andra kapitlet innehåller syfte samt frågeställningar.  

 

Det tredje kapitlet innehåller dispositionen. 

 

Det fjärde kapitlet innehåller den teoretiska bakgrunden där jag presenterar litteraturstudien 

och redogör för vad forskningen säger om vad matematikkunskap är samt vad som inryms i 

begreppet matematikkunskap och hur lärare enligt litteraturen ska arbeta för att 

matematikkunskap ska uppnås hos elever. Detta utgör grundstenen för den empiriska studien.  

 

Det femte kapitlet innehåller metodredovisningen där jag beskriver metoderna som jag har 

använt mig av för att förbereda samt genomföra intervjuerna, samt hur jag bearbetat 

informationen. Jag tar även ställning till etiska krav gällande empiriska studier. 

 

I det sjätte kapitlet redogör jag för de resultat som framkommit i den empiriska studien i 

relation till mina frågeställningar. 

 

Det sjunde kapitlet innehåller en resultatdiskussion och slutsats baserat på intervjuresultaten 

och den teoretiska bakgrunden. 
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4. Teoretisk bakgrund 

 

Först kommer jag att definiera begreppet matematik och redogöra för dess betydelse som 

skolämne, vilket görs med utgångspunkt i läroplaner och kursplaner. Vidare redovisar jag 

med hjälp av litteratur olika sätt att arbeta med matematik i skolan.  

 

 

4.1 Matematikens definition 

 

Matematik är en av våra äldsta vetenskaper som inspirerats av naturvetenskapen men är till 

skillnad från den abstrakt, och är ett av skolans viktigaste ämnen tillsammans med engelska 

och svenska (Skolverket, 2009). Namnet matematik kommer ifrån grekiskans mathema och 

techne som betyder vetenskap respektive konst (Samuelsson, 2007). Vetenskapen om 

matematikens teorier är tillämpbar vid problemlösningar och metodutveckling och för att 

logisk giltighet i resonemang ska kunna kartläggas (Kilborn & Löwing 2008). Enligt 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 ska matematik verka som bas för 

medborgare i samhället och inför framtiden vara en grogrund inför högre utbildning (Lpo 94, 

2001). 

 

 

4.1.1 Skolmatematik 

 

Enligt läroplanen har matematik som skolämne sin styrka i de många olika lägen den kan 

användas inom. Som analytisk vetenskap kan matematik användas i vardagen och inom 

yrkesgrupper på många sätt och anses därav vara en tyngdpunkt inom utbildning (Wyndhamn, 

2000). Till en början var matematik som ämne till för att endast täcka upp för 

kunskapsområdena räkning och geometri hos elever. Tanken var att ge elever den färdighet de 

behövde för att klara vardagliga uppgifter av matematisk karaktär, men idag har matematiken 

som ämne fått ett mycket bredare innehåll (Samuelsson, 2007). Matematiken innefattar 

således grundläggande faktorer som ger människan den del av kunskap hon behöver för att på 

bästa sätt samspela i samhället. Kunskapen ska verka till att öppna upp för sociala möten, 

arbetsmöjligheter och nytänkande (Skolverket, 2006).  
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4.1.2 kunskap 

 

När det handlar om matematikundervisning i Sverige idag verkar tyngdpunkten angående 

elevers kunnande i matematik ligga vid affektiva känslor. Forskare inom matematikdidaktik 

idag menar att med tiden kommer kunnandet i matematik få mer plats i samhället. Inom olika 

yrkesgrupper och inom demokratiska och politiska frågor är det av vikt att kritiskt kunna 

granska information av varierande slag. Därför måste lärare kunna förklara varför man har 

matematik samt ta reda på var eleverna är i sitt kunnande. Det är alltså nödvändigt att elever 

förstår vad matematik är och förstår varför de ska lära sig matematik. Att de får förklarat 

sambandet mellan att lära sig matematik och använda sig av det (Samuelsson, 2007).  

Förståelse och färdighet är två begrepp som står skrivna i kursplanen för matematik. 

Färdighet är det eleven ska träna sig i som t ex multiplikationstabellen, och förståelsen 

innebär att eleven ska ha tillgodogjort sig förståelsen av när multiplikationstabellen används. 

Man ska även veta hur multiplikationstabellen kan fungera i ett större sammanhang. I 

grundskolans första kursplaner stod dessa två begrepp för sig, men de bör idag alltid agera i 

nära relation med varandra för att ses som meningsfullt kunnande (Wyndhamn, 2000). 

Ovanstående spelar stor roll i det framtida samhället och väsentligt för elevers motivation för 

matematik och får därmed avgörande roll för hur elever tar till sig kunskaperna. 

”Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att behärska grundläggande 

matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig och använda matematik” (Lpo 94, 2001). 

Det är svårt att garantera kunskap om det inte finns ett syfte, menar Bo Pettersson och ger 

exemplet; ”Ta uträkningen två plus två är lika med fyra. Det räcker inte att eleven vet svaret 

utan att veta varför två plus två är lika med fyra, detta gör att eleven tänker.” Enligt Petterson 

definieras kunskap i fem grunder; beteende, handlingar, förmågor, uppfattningar och 

uttalanden. Men för att någon av de fem punkterna ska förankras som kunskap hos en person 

måste det finnas ett syfte. Det måste alltså finnas en tanke. Eleven funderar, tar in kunskap 

och skapar därmed en god grogrund för fortsatt lärande (Pettersson, föreläsning, 9/4-03).  

 

 

4.1.3 Varför har man matematik i skolan? 

 

Styrdokumenten innefattar mål att sträva mot och mål att uppnå, vilka syftar till vad eleverna 

ska ha kunskap om när de lämnar skolan. Ett utdrag ur kursplanen för matematik säger 

följande;  
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”Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 

tolka och använda det ökade flödet av information och för att kunna följa och delta i 

beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, 

fortsatt utbildning och ett livslångt lärande” (Skolverket, 2008/2009). 

En sammanfattning ur ett internationellt perspektiv på engelskspråkig forskning kring 

argument angående varför vi har matematik i skolan är enligt Thomas A. Romberg följande; 

Matematiken ska vara funktionell som betyder att kunskaperna ska ge funktionsdugliga 

resultat för elev och samhälle. Historiskt sett ingår också det logiska tänkandet som ska 

stimuleras, vilket är det andra argumentet där man alltså ska stimulera sambandet mellan 

matematik och problemlösningar. Det tredje argumentet syftar till att träna elevens förmåga 

att anstränga sig vilket ska förbereda till krävande arbetsuppgifter i samhället. Det fjärde 

argumentet är det estetiska värdet som betyder läran om dess skönhet och konst. Man behöver 

även undervisa i matematik för att främja fler generationer av matematiker, vilket är det 

femte argumentet och sist men inte minst är att matematik är en del av vårt kulturarv och ska 

då existera i vårt samhälle och för vår fostran av medborgare (Romberg, 1992). 

 Argumentet för funktionell matematik är det som väger tyngst i utbildningssyfte, men även 

om forskare verkar vara eniga angående ovanstående, menar Romberg att det funktionella 

argumentet leder till olika matematiskt innehåll, beroende av vilken kunskap som anses vara 

användbar (Romberg, 1992). Maria Bjerneby Häll poängterar i sin avhandling ”allt har 

förändrats och allt är sig likt” att matematikkunskapen är viktig och att de kunskaper som ska 

främjas är beroende av vilka läroplaner, vardagskunskaper och nyttoaspekter som varit 

aktuella för tiden. Men menar samtidigt att de argument för kunskapskriterier som finns i 

läroplanen kanske inte stämmer överens med hur det anses vara från ett klassrumsperspektiv 

(Bjerneby Häll, 2006). Matematik har olika funktioner för alla och kan användas i många 

sammanhang och beroende på vilket självändamål eleven har ser man på matematikens syfte 

därefter (Sandahl 1997).  
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4.2 Arbetsformer inom matematik - Bakgrund, skola och undervisning 

 

4.2.1 Bakgrund 

 

Skolan har alltid varit i fokus för förändringar om hur lärare kan arbeta för att elever ska få de 

bästa kunskaperna. Under 1950-, 1960- samt 1970-talen var skolans mål att demokrati, 

rättvisa och jämlikhet skulle genomsyra undervisningen. Under 1980- och 1990-talen lades 

även till att undervisningen måste individanpassas. Idag består skolans mål av valfrihet, 

variation och mångfald och är idag inte längre lika detaljstyrd utan det finns större utrymme 

för friare planering. Man vill sära på målen vad och varför samt hur man ska arbeta inom 

skolan för att nå målen (Wyndhamn, 2000).  

 

 

4.2.2 Helklassundervisning 

 

Vilken undervisningsform som är bäst för att elever ska få den kunskap som krävs beror till 

stor del på hur lärare arbetar (Wallby, Carlsson, Nyström, 2001).  

Det traditionella arbetssättet, eller ”whole classinstruction” som Per-Olof Bentley definierar 

det, är en metod där undervisningen förekommer i helklass och samma instruktioner samt 

uppgifter ges till alla elever oberoende av vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Uppgifterna 

löses enskilt i den egna läroboken och karaktäriseras framförallt av övning och drillning mer 

än variation där ofta läraren ger hjälp och peppning i form av belöningar. En belöning kan 

vara t ex stjärnor i läroboken efter avklarat kapitel. Denna form av arbetssätt ska verka 

gynnande för elevens kunskapsinhämtande då de får likvärdig undervisning (Bentley, 2003).  

Helklassundervisning är enligt de engelska forskarna Reynolds och Muijs det bästa sättet för 

elever att lära då de får lärarledd undervisning innehållande frågor och instruktioner. 

Lektioner med genomgångar i början och sammanfattning i slutet påverkar elevers utveckling 

positivt gällande deras förståelse inom olika kompetensområden. En strukturerad lektion ger 

läraren utrymme att få med all den information som anses nödvändig för eleverna (Reynolds, 

Muijs, 1999). Eftersom läraren inom detta arbetssätt har kontroll över elevernas utveckling 

och framsteg så är det av stor vikt att läraren också har en gedigen didaktisk kunskap 

(Cederhem, 2008).  

 Att matematiklektionerna ofta styrs utifrån en lärobok kan vara en undervisningsform som 

underlättar för många lärare då de kan känna sig trygga i metoden, anser Gudrun Malmer, 
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pedagog och författare (Malmer, 2002), och de behöver inte lägga ner samma tid inför 

förberedelser av lektionerna (Bentley, 2003). Men för att det enskilda arbetet ska verka 

främjade för lärande så måste eleverna själva kunna planera, ta egna initiativ samt ha en viss 

personlig mognad (Malmer, 2002). Denna arbetsmetod används i olika stor utsträckning och 

på olika sätt beroende av i vilken kommun samt skola lärare arbetar på. Eftersom lärare 

därmed arbetar utifrån lokala kursplaner så tar de olika kunskaper i beaktning att arbeta med i 

sin undervisning (Carlgren, Marton, 2001).  

När lärare arbetar med individualisering eller individanpassat arbetssätt tar man framförallt 

hänsyn till elevers olikheter och som lärare vill man då att elever ska kunna arbeta från det 

kunskapsstadium som de befinner sig på. Eleverna arbetar därmed med olika uppgifter, men 

för att nå samma mål. Tanken då detta arbetssätt infördes var att det skulle lösa en del av de 

svårigheter som fanns med att nå de uppsatta kunskapsmålen (Wallby, 2001). Detta arbetssätt 

föregås både av individuell instruktion och ibland instruktion i helklass. Läraren fungerar mer 

som en handledare där fokus ligger på kognitivt problemlösande. Och förberedelserna för 

undervisning sker på ett mer varierande sätt genom att lärare tar hänsyn till elevers bakgrund 

samt kunskapsnivå och utefter det formar individuella uppgifter för var elev. Ofta 

förekommer uppgifter av mer varierande slag, observationer och utvärderingar. Läraren 

sammanställer en portfolio angående elevens lärande och den används bl.a. som ett 

samtalsunderlag mellan lärare och elev för att bestämma var i lärandet eleven befinner sig och 

hur framsteg i utbildningen ska fortgå (Bentley, 2003).  

 

 

4.2.3 Laborativt arbetssätt 

 

Den laborativa arbetsmetoden föregås framförallt av verklighetsanknytning, att knyta an 

skolmatematiken till vardagen för att förstå och se sambandet mellan det formella 

matematikspråket och verklighet. Lärare och elever använder sig av mer kommunikation, 

handling och användning av olika redskap som ska verka gynnande för elever för att förstå 

matematik så att man kan ha användning av kunskaperna också utanför skolan. Både i 

vardagen samt för fortsatt utbildning (Ahlberg, 2001). Och enligt läroplanen är skapande 

arbete och lek väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo 94, 2001). För att göra 

matematiklektionerna mer förståeliga och roliga är ett alternativ att koppla den teoretiska och 

formella matematiken till verkligheten genom att arbeta laborativt och varierande. Framförallt 

för elever med svårigheter i matematik kan detta arbetssätt vara aktuellt. T ex i en heterogen 
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klass där många elever har annan kulturell bakgrund än den svenska kan språket i sig medföra 

att svårigheter uppstår med att lösa många problemställningar som förekommer i 

läroböckerna. Och för elever som tycker att matematik är tråkig kan det laborativa arbetssättet 

vara bra. Per Berggren och Maria Lindroth har i sin bok ”Kul matematik för alla” upplevt just 

detta i sin klass och ville även att de elever som hade svårigheter med matematik skulle kunna 

tillgodogöra sig kunskaper. Tyngdpunkten inom det laborativa arbetssättet är att 

verklighetsanknyta uppgifter och få elever att faktiskt förstå vad de gör, genom att tänka och 

inte bara göra (Berggren, Lindroth, 1998). Lärare och elever kan samtala matematik med 

varandra och använda sig av symbolspråk genom att rita och skriva. På detta sätt kan elever 

uppmärksamma sitt eget sätt att tänka (Ahlberg, 2001).  

För elever med svårigheter i matematik kan laborativ matematik vara bra för att utveckla 

begreppsbildning, och ge förståelse för modeller samt se samband. Man kan använda sig av 

detta arbetssätt inom alla matematikens områden. Det är viktigt att läraren har didaktisk 

kunskap för att göra lektionerna så meningsfulla som möjligt med genomtänkta uppgifter. För 

t ex elever som har starka affektiva tankegångar kopplat till matematik så är det laborativa 

arbetssättet väldigt bra eftersom de får arbeta med sina sinnen (Nämnaren Tema, 2005). 

 

 

4.2.4 Problemlösning som arbetsmetod 

 

Ser man på målen att sträva mot inom skolan så ska arbetet stimulera till att stärka elevernas 

omdömesförmåga, att kritiskt granska och att kunna se saker ur olika perspektiv. Barnen ska 

kunna sätta sig in i tankar som verkar främmande och förstå sig på oliktänkande. Lärare som 

arbetar med problemlösning måste ha god didaktisk kompetens, utforma bra uppgifter och 

verka engagerande. Det är viktigt att vara med både praktiskt och teoretiskt samt ha koll på de 

olika nivåer som eleverna befinner sig på. Detta för att lärare på bästa sätt då kan följa och 

stödja deras tankegångar. Enligt forskning finns flera fördelar med detta arbetssätt om läraren 

kan uppfylla ovanstående eftersom läraren då får möjlighet att kartlägga elevers känslor inför 

matematik (Cederhem, 2008). Variationerna i problemlösandet gör att man hittar fler sätt att 

argumentera, lära sig att vinkla idéer samt förstå andra elevers tankebanor (Malmhester, 

Ohlsson, 1999).  

I Lgr 80 står det att variation i matematikundervisning, där aktiviteten spelar en väsentlig roll 

för lärande, är viktig. Varierande lärandesituationer där eleverna känner delaktighet och 

trygghet banar väg för motivation, intresse och ökad förståelse för olika kunskapsformer. 
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Eleverna kan göra undersökningar i verkligheten där sedan lärare med hjälp av elevernas idéer 

utformar lektionernas innehåll (Carlgren, Marton, 2001). Att t ex verklighetsförankra 

matematiklektionerna ger en god förståelse av matematikens syften då man får arbeta med 

argumentationer och logiskt tänkande. Problemlösningar kan användas för att skapa 

diskussioner elever emellan vilket främjar förståelse, insikt och kunskap då man får arbeta 

samt lyssna till andra (Runesson, 1997).  

 

 

4.2.5 Utomhusmatematik 

 

Utomhusundervisning är ett alternativ till undervisning i matematik som bl.a. Peter Cederhem 

presenterar i sin uppsats. Enligt Cederhem är det viktigt med ett avbrott från klassrumsmiljön 

och menar att forskare anser att elever dels blir piggare dels får bestående minneskunskap av 

att vara utomhus. Eleverna får på detta sätt möjlighet att göra matematiken konkret genom att 

använda sig av det som naturen har att tillgå såsom löv, grenar och träd. Elevens lärande blir i 

och med detta både stimulerande och lustfyllt. Utomhusundervisning gynnar alltså för 

förbättrad begreppslig förståelse samt ett produktivt förhållningssätt. Nackdelen med att vara 

utomhus kan vara att det kan uppstå olyckor samt att det kan bli aningen stökigt att hålla koll 

på alla elever (Cederhem, 2008). 

 En blandning av olika arbetssätt är det bästa för att nå alla elever på de olika kunskapsnivåer 

var och en är, vilket främjar för eleverna att nå de uppsatta målen (Cederhem, 2008). Ahlberg 

menar angående matematikens roll som skolämne att variation och aktiviteter måste införas 

för att eleverna ska förstå matematikens innebörd bättre. Därigenom lär eleven sig att 

uppskatta matematiken och se kunskaperna som en tillgång (Ahlberg, 1995).  

Reggio Emilia i Italien utgår ifrån en pedagogik där man med hjälp av dokumentationer och 

intervjuer med barn försöker få mer vetskap om hur man på bästa sätt stimulerar barns lärande 

i skolan. Barnen får självständigt undersöka och fundera och därigenom själva komma fram 

till svar genom att t.ex. vistas utomhus för att se på hur en blommas livsprocess går till. 

Vilken viktig process det är att få konkreta exempel på någonting som för det lilla barnet 

kanske förefaller sig vara abstrakt. Man utgår ifrån barnens egen kompetens, tankar och 

funderingar istället för att enbart den vuxnes kunskap överförs till barnen. Detta stimulerar 

deras egen självinlärning, och skapar förståelse för objekt i omgivningen då de själva får 

ifrågasätta och på så sätt dela synsätt (Wallin, 1996). 
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4.2.6 Tekniska hjälpmedel 

 

Andra hjälpmedel som lärare kan använda sig i sin matematikundervisning är tekniska 

hjälpmedel såsom miniräknare och dator. Miniräknaren kan vara bra för att minska synbara 

skillnader som kan finnas mellan elever som befinner sig på olika kunskapsnivåer, och är då 

gynnande för elever som har matematiska svårigheter. Elever kan fokusera mer på 

textuppgiften och läraren kan fokusera på hur eleverna tänkt i sin uträkning än att behöva 

lotsa dem igenom själva utförandet av räkneexemplet. Nu finns även utrymmet att 

vardagsanknyta undervisningen (Cederhem, 2008) 

Fördelarna med en datorstödd undervisning är enligt forskning bra för utvecklandet av 

matematiskt kunnande på ett nytt sätt där eleverna kan träna grafer, tabeller samt numerisk 

färdighet. Framförallt verkar det främjande för elever med matematiska svårigheter i 

huvudräkning och algoritmer, då de istället kan ge tid till reflektion och begreppslig 

förståelse. Här är det viktigt att läraren kan dra kopplingar mellan den teoretiska delen av 

lektionen och användandet av datorn. Negativa faktorer gällande datorstödd undervisning kan 

dock vara dels att de matematiska grunderna kan försämras och dels kan de program som 

används bli kostsamt på skolornas ekonomiska resurser (Samuelsson, 2003).  

 

 

4.3 Affektivt förhållningssätt 

 

Målsättningen är att elever ska finna matematiken nyttig. Det finns ofta ett gap mellan 

kunskaper och färdigheter inom skolmatematiken och många elever känner sig tyvärr 

misslyckade då matematiken för dem blir svår (Hoines, 2002). Affekt är ett samlingsuttryck 

som inrymmer känslotillstånd som bl.a. lust och olust, hämning, motivation, stress, 

självkänsla och ångest (Magne, 1998).  

Matematik benämns enligt Olof Magne som ett prestigeämne där uppgifter och prov rättas 

med ett rätt eller fel. Detta lämnar inte mycket utrymme till bedömningar av andra slag, och 

kan därför upplevas som oerhört stressande för många elever, framförallt för de elever som 

har matematiksvårigheter. Negativa känsloreaktioner leder i sin tur till känslor av 

misslyckande och dessa affektiva upplevelser infinner sig ofta under lektionstid. Många 

elever kopplar ihop matematikämnet med negativa känslor och det räcker ofta att de hör ordet 

matematik för att olustkänslor ska infinna sig. Om man som elev har olustkänslor så är 

intresset och motivationen för att lära sig matematik låg. För att på bästa sätt som lärare kunna 
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tolka en elevs matematiska svårigheter krävs att man ser till elevens allmänna beteende också 

inom andra ämnen. Ofta är svaga elever i matematik även svaga inom andra områden. 

Matematisk kompetens innefattar problemlösningar som återfinns i vardagslivet och därför 

måste man även titta på omgivningen omkring eleven (Magne, 1998).  

Sociologen Pierre Bourdieu, Bernstein samt Jensen förklarade människans handlingar 

utifrån koder där Jensen kom fram med teorin om de genetiska koderna, och Bourdieu 

och Bernstein den språkliga koden. Koderna ska förklara människans handlingar 

beroende på situation utifrån en förutbestämd modell som utförs av vanor eller mönster. 

Bourdieu använder sig av begreppet habitus som kan förklaras som människans samlade 

attityder i form av tankar, känslor och handlingar vid sociologiska förhållanden. Habitus 

skapas beroende på det sociala förhållande man omges av där omgivningen i sin tur 

återskapar människans handlingar. Enligt Bourdieu är handlingarna alltså förutbestämda 

och därför svåra att ändra på. Pedagogen Donald Broady menar istället, kontra Bourdieus 

teorier, att även möjligheten till förändring inom individen måste finnas om människan 

ska få kunskap (Grosin, 1985). 

Elevers sociala problem är en del av klassrumsmiljön och är en elev arg på en av sina 

föräldrar t ex så får man som lärare ta tid till att lösa det först, vilket gör att de planer man haft 

får vänta (Carlgren, Marton, 2001). Alla har inte samma förutsättningar till lärande men alla 

måste få samma möjlighet.  Beroende på en elevs föreställningsvärld så uppfattar man 

innebörder och kontexter olika. Det gäller för lärare att vara medveten om en elevs känslor 

inför matematikuppgifter så att planering av lektioner blir givande. Elever lär på olika sätt och 

för att de ska förstå varför matematiken är nödvändig för dem att kunna krävs även att lärare 

kan motivera. Motivationen hålls vid liv dels av elevernas individuella uppsatta mål och dels 

av elevens förväntningar inför någonting (Imsen, 2000). Anita Sandahl har i sin avhandling 

från 1997 försökt få svar på frågan varför vi har matematik i skolan genom att intervjua 

elever. Många elever såg matematiken som självklar men med en oförmåga att vidare förklara 

varför den var självklar, vilket eventuellt var svar från elever som inte hade något större 

intresse för matematik, menar Sandahl (Sandahl 1997). Men det är även viktigt att förstå att 

matematik också inrymmer känslor av vällust, triumf, tillfredsställelse och god självkänsla 

efter att ha löst en uppgift med lyckat resultat. Positiva känslor inför matematiska uppgifter är 

ofta efterföljt av att man som elev fått möjligheten av trygghet, att ha ett eget aktivt tänkande 

samt att ha en lärare som stödjer och inspirerar (Magne, 1998).  Och den främsta 

förutsättningen för allt lärande är trygghet vilket bidrar till elevernas utveckling både språkligt 

och socialt (Malmer, 2002). Som lärare bör man skapa en positiv stämning i klassrummet där 
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elever inte är rädda för att säga eller göra fel, där eleverna känner sig accepterade och 

omtyckta, där de vet vad de får och inte får göra och varför dessa gränser finns. Eleverna ska 

känna att andra lyssnar till dem och påpekar det man är bra på. Detta gör att eleverna får 

pröva sina nya idéer själva. För att göra detta så ska man uppmuntra barnet och bemöta han 

eller henne med intresse och respekt (Taube, 1997). 
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5. Metod 

 

En kvalitativ innehållsanalys av intervjumaterial har utförts där undersökningen inriktats mot 

grundskolans tidigare år. Intervjuerna har utförts med två lärare i matematik från två olika 

skolor i södra Sverige. 

Jag har använt mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuernas styrka är att de 

kan ge insikt i hur människor själva uppfattar sin värld och kan utforska hur lärare tänker 

kring matematik och sin matematikundervisning. Intervjuerna har skett med hjälp av ett 

frågeformulär av semistrukturerad kvalitet samt med hjälp av bandupptagning. Informationen 

har sedan bearbetats med kvalitativ innehållsanalys och sammanfattats till en slutsats som 

styrker och/eller begränsar de frågeställningar jag har i detta arbete (Bryman, 2002). 

 

 

5.1 Upplägg och förberedelse 

 

Jag har valt att intervjua lärare från två mångkulturella skolor i en större stad i södra 

Sverige, där jag även haft mina verksamhetsförlagda utbildningar under 

lärarutbildningens gång. Jag valde dessa två skolor för att det är under mina praktiker 

som jag sett hur matematiklektioner i verkligheten ser ut, och för att de på en av skolorna 

hade en matematikgrupp av lärare som samlas och diskuterar matematik vilket jag tyckte 

kunde vara intressant, att få så många olika lärares perspektiv på matematikundervisning.  

 

Eftersom jag tog kontakt med de två olika skolorna efter att jag fullgjort den 

verksamhetsförlagda utbildningen så blev det via e-post-meddelande. Jag skickade e-

post-meddelandet till vardera skola vid två olika tidpunkter, till de arbetslag och de lärare 

där som jag haft under VFU. Jag skrev att de gärna fick höra sig för med lärare ur andra 

arbetslag också om det fanns matematiklärare i år 4-6 som ville ställa upp i en intervju, 

och jag beskrev kort tanken med mitt arbete. Den ena intervjun fick fungera som 

pilotstudie, jag ville prova mina intervjufrågor först och därför valde jag att inte skicka 

iväg meddelande till båda skolor samtidigt, därav hade jag chans att göra ändringar i 

frågeschemat inför nästa intervju, om det behövdes. Detta visade sig vara en fördel då jag 

kunde utforma bättre frågeställningar och stryka vissa frågor som var mindre bra till 
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nästkommande intervju, men det gjorde också att jag fick komplettera med tre nya frågor 

till den första intervjun senare under terminen. 

 Jag fick positivt svar av två matematiklärare och matematikgruppen och skickade kopior 

av de frågescheman som jag förberett så att de fick tillfälle att läsa igenom frågorna inför 

intervjuerna. Tyvärr fick jag snart svar efter att jag skickat ut frågeschemat att 

matematikgruppen var osäker på om det fanns tid till att låta mig vara med under en dag 

då de samlades men att jag skulle avvakta. Matematikgruppen tyckte det var många 

frågor och de visste inte om de hade tid. Jag påpekade att jag gärna annars bara sitter med 

för att få höra hur lärare funderar kring matematikundervisning. Matematikgruppen 

skulle fundera på det och återkomma med svar senare och jag fick börja med att intervjua 

en av de två lärarna, som hade svarat på e-postmeddelandet, istället medan jag väntade på 

svar. Den första intervjun genomfördes ganska snart, medan jag fick vänta med den andra 

intervjun med några veckors mellanrum, detta på grund av att lärarens schema var ganska 

fullt och det var sportlov inom kort. Och jag väntade även på ett slutgiltigt svar ifrån 

matematikgruppen angående när jag kunde vara med på ett möte. 

 Efter att jag hade gjort även den andra intervjun med berörd lärare så fick jag 

meddelandet att matematikgruppen tyvärr inte kunde ställa upp på intervju eller att jag 

bara satt med och lyssnade på grund av tidsbrist. Matematikgruppen ansåg att de inte 

hade tid att svara på de frågor jag hade i mitt frågeschema. Detta medförde att jag nu 

endast hade intervjuer med två lärare. Med tanke på att det då inte fanns tid kvar att höra 

mig för på andra skolor om det fanns ytterligare lärare att intervjua så valde jag att ta med 

endast dessa två lärare.  

 

 

5.2 Val av metod och tillvägagångssätt 

 

Jag valde att ha kvalitativa intervjuer med lärarna eftersom det syftar till att se hur 

individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Och jag ansåg att denna form av 

datainsamlingsmetod skulle ge mig den grund jag behövde för att bäst ta reda på hur 

matematik i upplevdes i verkligheten. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar 

att jag utgick ifrån ett förberett frågeschema men utan redan givna svarsalternativ. Detta 

syftar till att ge intervjuobjektet möjlighet att svara fritt och reflektera över sina egna 

slutsatser och ger mig som intervjuar möjlighet att följa upp med frågor till de svar jag 

får. Detta sätt gav mig större möjlighet till mer utvecklade svar vilket hjälpte för att täcka 
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upp för den helhetsbild som jag var ute efter. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

en bandspelare och skrivblock, bandinspelningarna har sedan använts som 

analysunderlag men har inte transkriberats. Eftersom arbetet handlar om att de en inblick 

i hur lärare arbetar handlar det ej om att återge det som sagts så noggrant som möjligt, 

utan det handlar om att skapa en bild av det som sägs, som sedan sammanfattas till en 

tolkning. Och eftersom det skulle vara alldeles för mycket att skriva ner och arbetet 

skulle bli svårt att läsa och följa så har jag ej transkriberat bandinspelningarna. Till största 

del har jag använt mig av avlyssning av band samt de stödord och korta anteckningar som 

jag gjort i skrivblocket. Respektive intervjuer genomfördes i enskilda rum (Bryman, 

2002).  

 

 

5.2.1 Fyra etiska grundkrav: 

 

När det gäller intervjuerna bygger metoden jag använt mig av ifrån Alan Brymans bok 

Samhällsvetenskapliga metoder (2001). Där Brymans tar upp fyra etiska grundkrav; 

 

 

1. Informationskrav: förfrågan och information har gått ut till berörda lärare innan 

intervjuerna gjordes. Vid det tillfället hade de möjlighet att avböja eller tillstyrka 

genomförandet av intervjuerna. Båda lärarna tillstyrkte intervjumedverkan. 

2. Samtyckeskravet: Berörda lärare samtyckte till att intervjuerna genomfördes genom att 

de svarade ja på det e-post-meddelande som skickades. 

3. Konfidentialitetskravet: Berörda lärare fick informationen att allt material som 

användes vid intervjutillfället, såsom inspelning av intervjuer och anteckningar 

förstörs efter genomförandet av detta arbete. 

4. Nyttjandekravet: Materialet som analyserats och använts kommer efter genomförandet 

av detta arbete att förstöras. Och kommer därför inte att nyttjas vidare efter 

inlämnandet av detta arbete. 
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5.3 Bearbetning av data 

 

Jag har med hjälp av bandinspelningarna samt mina anteckningar från intervjutillfällena valt 

att ge en inblick av hur lärare ser på matematik och matematikundervisning samt hur de 

genomför och utvärderar sin undervisning.  

 

 

5.4 Sammanfattning av data 

 

Under intervjuerna fick jag reda på hur lärarna arbetar med matematikkunskap i sin 

undervisning, vilka faktorer som kan påverka undervisning samt att effekt spelar roll i 

klassrummet. Det framgick även av datainsamlingen vilket arbetssätt som de oftast använde 

sig av i klassrummet och varför de tyckte att det var viktigt för elever att lära sig matematik.  
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6. Resultat 

 

Intervjusvaren ligger till grund för resultaten som presenteras var för sig som Lärare A och 

Lärare B. Resultaten är utifrån mina frågeställningar; 

 

1. Hur arbetar lärare med matematik i skolan? 

2. Vilka faktorer kan påverka undervisning? 

3. Hur stor del spelar affekt in i sammanhanget för undervisning?  

 

 

 

6.1 Lärare A 

 

Lärare A undervisar i en större multikulturell storstadsskola i södra Sverige med både låg-, 

mellan- och högstadium. Hon undervisar i både år två och år fyra där hon har 14 elever 

respektive 17 elever i de olika grupperna.  

 

 

6.1.1 Arbetssätt 

 

När det gäller arbetssätt använder sig lärare A mycket av gemensamma genomgångar och 

försöker verklighetsförankra uppgifterna. Lärare A anser att det är viktigt att hinna prata med 

varje elev men erkänner att det förekommer för lite grupparbeten vilket skulle ge tillfälle för 

eleverna att få prata matematik med varandra.  

Lärare A anser att eleverna ska kunna göra uträkningar med de fyra räknesätten, använda sig 

av logik och rimlighet. ”De ska ha en uppfattning om ungefär hur stort t ex 100 gånger 70 

kvadratmeter är.” ”När det gäller procent ska de kunna räkna ut vad en tröja kostar om det 

är 40 procents rea.” Målet med lärare A och hennes undervisning är att eleverna ska nå upp 

till målen i slutet av grundskolan, men det som driver henne mest är att; ”få med alla på tåget 

och att de ska förstå både att och hur de kan ha nytta av matematiken”. Lärare A har ofta 

gemensamma genomgångar innan varje lektionstimma startar gällandes svåra moment. Hon 

rättar matematikböckerna ofta för att ha koll på var eleverna befinner sig i sitt kunnande. Hon 

försöker prata med varje elev; ”så att jag ska hinna med även de elever som kanske inte 
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lyssnade så noga under den gemensamma genomgången”. Det viktigaste är att eleverna vet 

till vilken nytta det är att lära sig matematik och som exempel nämner lärare A att; ”eleverna 

bör vara medvetna om att man måste studera länge för att få ett vettigt jobb och att det är 

lättare att lära sig när man är yngre”. Hon menar att man kan berätta om olika yrkesgrupper 

och hur mycket de har fått lära sig för att kunna bli t ex tandläkare. Lärare A anser även att 

om lärare själva älskar det ämne som de undervisar i, så smittar intresset av sig till eleverna. 

Lärare A nämner att hon har infört schack som ett inslag under vissa lektioner för eleverna i 

fyran, och de har just börjat förstå sambandet mellan schack och matematik, vilket inrymmer 

det logiska tänkandet. ”När vi t ex pratar om omkrets så får de ta med sig ett måttband och gå 

ut och mäta ett hus runtom, gå ut på skolgården och prova. Då tycker de att det blir 

någonting kul som de har gjort.”  

 

 

6.1.2 Faktorer som kan påverka lärandet 

 

Lärare A hade gärna velat ge uppgifter till vissa elever så får de sitta själva en stund, men hon 

anser att fler resurser kanske då hade behövts. Ofta infinner sig inte det lugnet eller tystnaden 

i klassrummet som hade gjort det möjligt att genomföra vissa uppgifter, och hon syftar till att 

hon många gånger bara vill vara matematiklärare istället för en polis eller ordningsvakt.  

Lärare A anser att när det gäller elever som har svårigheter i matematik så kan det vara bra 

med ålderblandade klasser, men tycker att det är svårt att veta exakt hur de ska arbeta för att 

nå målen i högre år. Många av eleverna i år två har svårigheter att koppla matematiken till 

verkligheten och för de elever som redan har svårigheter blir det ännu svårare. Lärare A 

menar att det kan vara svårt att införa alternativ undervisning. För de elever som går i tvåans 

matematikgrupp handlar lektionerna mycket om färdighet; ”de vill gärna räkna sida upp och 

sida ner med siffror, medan matematikgruppen i år fyra gärna arbetar med mycket 

textuppgifter”. Vilket gör att det för fyrorna automatiskt går att verklighetsförankra i och med 

att det är tal - texter i själva boken, vilket inte förekommer i tvåornas läromedel i samma 

utsträckning, menar lärare A. ”När det i de yngre åren handlar mycket om färdighetsträning 

gäller det att göra lektionerna roliga så att även de drivna eleverna inte tappar intresset”, 

och detta anses av lärare A vara en utmaning.  

Lärare A anser att det är en fördel att hon har matematik i två klasser och benämner det som 

en häftig spridning, hon ser då vilka elever som i år två har det svårt när de kommer till år 

fyra. ”Några elever har ännu inte talraden klar för sig, därför är det viktigt att jobba med det 
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i de lägre åldrarna så att det sitter när de går vidare till högre år.” På grund av att lärare A 

kan se skillnaderna så bjuds möjligheten att göra något åt problemområden som elever i de 

lägre åldrarna eventuellt har. Men anser ändå att det är svårt att veta hur man ska arbeta i de 

yngre åren för att eleverna ska nå målen i högre år. ”De flesta eleverna i år två kan inte 

koppla skolmatematiken till verkligheten och för de elever som har det svårt med matematiken 

är det även svårare. Många uppfattar inte heller innebörden av pengar”. För att eleverna ska 

få matematikuppgifter så konkret som möjligt så används det flitigt låtsaspengar samt annat 

verklighetstroget material, men trots det så har en del elever svårt att förstå, menar Lärare A.  

Det finns en skillnad när det gäller de elever som har svårt för ordningsföljd och rimlighet och 

det är att; ”de elever som har varit och handlat med sina föräldrar, och därmed fått använda 

sig av sedlar i verkligheten, känner alltså igen sedlar och kan räkna med dem”. För de andra 

eleverna är det omöjligt att känna igen sedlarna och de kan inte plocka ut t ex tjugo kronor. 

”Det svåra är att få med eleverna och att få dem att göra kopplingar till verkligheten även 

fast det bara är en vanlig matematiktimme och en bok.” Om några elever har svårt med 

geometri eller multiplikation så kollar lärare A område för område hur det ser ut och lägger in 

extramaterial eller mer tid med en vuxen för de eleverna, för att de ska nå upp till de uppsatta 

målen. De arbetar inte ofta i grupp vilket lärare A anser att de kanske borde göra mer av 

speciellt vi problemlösningar, för att det skulle vara givande för eleverna att få samtala 

matematik. När lärare A samtalar matematik nämner hon att hon oftast frågar eleverna, 

exempelvis; ”varför gör man så”?, eller; ”Varför ska jag stryka över tian när det är 

minus?”. 

Lärare A kan ibland uppleva en frustration över att hon vet hur hon hade velat arbeta med 

eleverna, eller ibland har planerat inför en lektion, men så hinner hon inte eller når inte dit för 

att hon måste göra annat som inte fanns med i beräkningen av vad som kan hända under en 

lektionstimma som t ex elevers sociala problem. Sociala problem påverkar elevens motivation 

och kan bestå av en elev som är arg på en av sina föräldrar. Man har en vision som lärare 

vilket kan vara en drivkraft men det kan också göra en besviken; ”Det är 20-25 människor 

som ska in i ett litet rum samtidigt där de ska trivas skapligt med varandra för att kunna 

koncentrera sig och lära sig någonting”. ”Det är ingen drömsituation direkt och händer 

sällan bland vuxna på deras arbeten”, beskriver lärare A 
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6.1.3 Affekt och motivation 

 

Lärare A vill ha med mer lek i sina matematiklektioner men utan att eleverna tänker på det. 

Detta för att lärare A anser att många då skulle gå in med inställningen att det är tråkigt bara 

för att de vet att det är matematik. ”Många av de drivna eleverna i år två vill ofta bara arbeta 

med läroboken, där de ofta tänker att är man långt fram i matteboken då är man bra”.  

Lärare A menar att för de elever som har svårt med talraden, så kommer de att få det svårare i 

högstadiet om de inte har fått det klart för sig i mellanstadiet. ”För de elever som t ex inte 

förstår tiokravaller, får problem när det står 72 + 29. De ser inte talen och ordningsföljden. 

Om de inte har det klart för sig så blir det vara svårt att börja räkna på 1000-talen.”  För 

lärare A är det svårt att backa och försöka fånga upp dessa elever då för deras inställning är 

att; ”jag kan inte det här”. Som en lösning på detta nämner Lärare A att hon varje vecka ihop 

med speciallärare går igenom angående vilka elever som behöver specialhjälp med t ex 

algoritmer med minus eller geometriuppgifter. Och försöker till dessa elever säga att inte 

tänka att; ”de är dåliga på matematik utan att de istället ska tänka att de behöver träna mer 

på t ex minus eller geometri”. Matematik innehåller många delar så allt kan man inte vara 

dålig på, menar lärare A. ”Många tänker att de är smarta om de kan matematik, och gör man 

en uppgift så har man bara antingen rätt eller fel.”  

 Lärare A ger ett exempel på en elev i år 2; ”Hon har svårt att plocka ut 17 kronor, hon har 

alltså svårt för 15 + 2, men när det gäller problemlösning däremot och det handlar om att 

dela en tårta i delar så är hon den som knäcker det först”. I en sådan situation finns det elever 

i klassen som inte tror att hon kommer klara uppgiften, bara för att hon haft svårt med andra 

uppgifter, och som blir förvånade när hon gör det. Hon har svårt för ordningsföljden men 

duktig på logiskt tänkande och där är det viktigt att peppa henne extra menar lärare A. Även 

föräldrar har stor inverkan på hur eleverna känner inför matematik; ”Man måste visa att man 

som förälder tycker att det barnen gör är viktigt och visar man inte att läxorna är viktiga t ex 

så faller det lite”, menar lärare A. 

 

 

6.2 Lärare B 

 

Lärare B undervisar i en mindre storstadsskola i södra Sverige där det finns låg- och 

mellanstadium. Lärare B har matematik med en elevgrupp i år fyra där eleverna 
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kunskapsmässigt har en spridning från år 2-5. Många av eleverna har även annan kulturell 

bakgrund än den svenska.  

 

 

6.2.1 Arbetssätt 

 

Lärare B använder sig ofta av enskilda arbete med laborativa problemlösningar gällande 

arbetssätt men även hemläxor, förhör och matematikspel.  

 I huvudläroboken finns en problemlösning i början av varje nytt avsnitt som lärarna på skolan 

gärna använder sig av i början av matematiklektionerna. Problemlösningarna i boken är 

uppbyggda så att alla elever kan lösa uppgifterna och aktivt delta även om de är på olika 

ställen rent kunskapsmässigt. Detta fungerar som en form av gemensam genomgång för lärare 

B. ”Exempelvis då det gäller avsnittet geometri kan man svara på frågor angående hur 

många trianglar du kan hitta på bilden? Hur många trianglar kan du hitta i ditt klassrum och 

så vidare”? Problemlösningarna är av olika svårighetsgrad vilket gör att alla elever får 

chansen att vara med där de aktivt kan fundera, leta, visa, peka, svara och lyssna till andra.  

 Arbetsmaterialet som Lärare B har som underlag är läromedel och bl.a. månadens problem, 

vilket är en problemlösnings uppgift som eleverna får lösa enskilt och de som klarar den får 

ett diplom i slutet av månaden. Multiplikationstabellen övas genom hemläxor, förhör samt 

med spel som heter multirace. ”Där slår man tärningar och gångrar det man får på 

tärningarna sen skriver man ner det på ett protokoll och när man sen har fått fem kryss i 

protokollet får man skriva ner på ett större protokoll.” Sedan använder de sig av matematik-

lådor med laborativt material och det finns även ett matematik-rum; ”eleverna kan träna på 

skalor, vikt, volym och längdenheter för att träna praktiska kunskaper, vilket de även kan 

använda om de behöver material till en textuppgift i läroboken”.  

 Lärare B anser att eleverna ska kunna göra uträkningar med de fyra räknesätten, använda sig 

av logik och rimlighet. ”Matematik är att kunna gå till affären, göra en överslagsräkning och 

se om pengarna räcker.” ”De ska kunna använda det till att betala räkningar i framtiden.” 

Lärare B vill att eleverna ska kunna nå upp till målen. ”De ska kunna klara det nationella 

provet i slutet av år fem och när de går ut sexan ska de kunna använda sig av räknehäftet där 

de kan visa hur de tänkt och hur de räknat och kunna förklara tydliga formuleringar.”  

 

 



 27 

6.2.2 Faktorer som kan påverka lärandet 

 

Lärare B menar att det är språket som gör att de flesta eleverna har matematiksvårigheter.  

I och med att de flesta elever har annan kulturell bakgrund än den svenska så har många 

elever svårt med det svenska språket. Lärare B får till stor del ägna tid till att förklara det som 

står i läroböckerna. ”Rent kunskapsmässigt är spridningen i gruppen stor vilket gör det svårt 

att ha gemensamma genomgångar och de arbetar inte i samma bok.”  

Lärare B anser att det är svårt att införa alternativ undervisning eftersom det finns många 

elever som vill räkna i läroboken. Lärare B blandar så gott det går med laborativa och 

problemlösande uppgifter men där eleverna inte förstår att de övningar som de utför har med 

matematik att göra. De använder sig ofta av tärningsspelet yatzy men att eleverna i fyran inte 

förstår att koppla det till matematik; ”De förstår alltså inte att det är matematik”. Lärare B 

anser att hennes elever i år sex börjar förstå sambandet mellan matematik och verklighet och 

förstår att det finns ett mer långsiktigt mål med att lära sig matematik i skolan, som eleverna i 

fyran inte förstår.  

 

 

6.2.3 Affekt och motivation 

 

Lärare B försöker hela tiden att få eleverna att tänka; ”matte är roligt, matte är skoj” och 

försöker få dem att tänka att; ”det här klarar du”, eftersom lärare B förstår att matematik är 

starkt kopplat till affektiva upplevelser. Lärare B nämner samtidigt att matematik inte kan 

vara roligt jämt och det kan vara svårt att ge motivation om eleverna inte är intresserade 

”Eleverna vill ofta ha svar direkt om det är rätt eller fel.” Lärare B menar att det är svårt att 

få eleverna att tänka att matematik är roligt, och om eleverna tycker att matematik är tråkigt så 

får de inte någon motivation till att lära sig.  

Lärare B anser att det är svårt att få alla elever att nå samma kunskapsmål och anser att 

föräldrarna har stor inverkan på hur eleverna ser på matematiken och hur de klarar av att lära 

sig. Många elever har en stor hjälp hemifrån där föräldrarna visar att matematik är intressant 

och varför man ska göra läxorna, men andra föräldrar visar inte sig intresserade. ”För vissa 

föräldrar får man förklara varför matematik är viktigt att kunna.” Förförståelse för 

matematik är en fördel, men i och med att börjar tidigt med matematik i skolan så hänger 

eleverna på ganska bra ändå. 
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7. Resultatdiskussion  

 

Jag presenterar här min resultatdiskussion av de kvalitativa intervjuerna kopplat till både den 

lästa litteraturen samt återkopplar till studiens frågeställningar. Jag använder samma rubriker i 

diskussionen som i resultat för att göra det mer lättöverskådligt.  

 

 

7.1 Arbetssätt 

 

Lärare A nämnde att eleverna ska kunna göra uträkningar med de fyra räknesätten och 

använda sig av logik och rimlighet samt veta till vilken nytta det är att kunna matematik och 

nå upp till målen i slutet av grundskolan. Jag anser att lärare A därför vill att varje elev ska ha 

en stadig matematikgrund att stå på vilket är i enlighet med läroplanen. Matematik är att 

kunna använda olika enheter t ex vikt, volym och längd och att kunna se mönster och 

samband samt tänka logiskt (Lpo 94, 2001). Det går också ihop med Rombergs argument 

angående varför man har matematik i skolan, matematiken ska vara funktionell och det 

logiska tänkandet ska stimuleras. Kunskaperna ska ge brukbara resultat för elev och samhälle 

och man ska stimulerar sambandet mellan matematik och problemlösningar (Romberg, 1992). 

Lärare B har som mål att eleverna ska kunna räkna och formulera uppgifter i ett räknehäfte 

innan de börjar på högstadiet och veta hur det används i verkligheten vilket är viktigt inom 

utbildning och i enlighet med Wyndhamns tankar om matematik som analytisk vetenskap 

(Wyndhamn, 2000). Jag anser att båda lärarnas undervisning syftar till att ge hjälp i 

vardagliga situationer och för att klara ett framtida jobb vilket överensstämmer med de mål 

som finns i kursplanen (Skolverket, 2006). Båda lärarna anser att eleverna ska kunna använda 

sig av överslagsräkning när de handlar i affärer och de ska kunna använda matematik som 

hjälp för att kunna betala sina räkningar i framtiden vilket är i enlighet med Hoines tankar 

kring att eleverna ska veta till vilken nytta det är att lära sig matematik (Hoines, 2002).  

 

Jag har i litteraturen förstått att olika arbetssätt är viktiga att lärare använder sig av i sin 

undervisning för att eleverna ska få matematikkunskap. Och båda lärarna försöker och vill 

blanda så mycket som möjligt av enskilt arbete och grupparbete, helklassundervisning, 

individanpassat, problemlösningar samt laborativ undervisning. För att elever ska få den 

kunskap som krävs beror på hur lärarna arbetar (Wallby, Carlsson, Nyström, 2001). Det 
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arbetssättet som båda lärare använder sig av mest är helklassundervisning i form av 

genomgång i början av lektionerna. Alla elever får då en likvärdig undervisning vilket är i 

enlighet med Bentley (Bentley, 2003), och där en lärarledd undervisning med genomgångar 

ska vara positivt för elevernas utveckling och förståelse enligt de engelska forskarna Reynolds 

och Muijs (Reynolds, Muijs, 1999). I de gemensamma genomgångarna väver även lärare A in 

verklighetsförankring och samtal med varje elev, och jag instämmer med Runesson att 

verklighetsförankring av lektionerna där man får argumentera och tänka logiskt ger en djupare 

förståelse av matematik och att samtal mellan elever främjar förståelse, insikt och kunskap 

(Runesson, 1997). Lärare B har gemensamma genomgångar med  problemlösningar av olika 

svårighetsgrad i början av lektionen där eleverna tillsammans får undra över i helklass genom 

att ta egna initiativ till att peka, tänka och lyssna till andra vilket jag anser stämmer med 

litteraturen och syftar till att eleverna lär sig argumentera, vinkla idéer och förstå oliktänkande 

(Malmhester, Ohlsson 1999). Lärare B arbetar också utifrån läromedlet vilket kan bero på att 

läroboken fungerar som en trygghet för lärarna då de har någonting att planera lektionerna 

efter (Malmer, 2002). Lärare B har i sin undervisning enskilt arbete när det gäller 

problemlösningsuppgifter som t ex de problemlösningar läraren själv har utformat i form av 

månadens problem där eleverna får ett diplom om de klarat uppgifterna. Detta anser jag 

påminner om innehållet i det traditionella arbetssättet som Per-Olof Bentley nämner där 

eleverna får peppning i form av belöningar som t ex stjärnor i läroboken, och i enlighet med 

Bentley ska detta gynna för kunskapsinhämtande ihop med det traditionella arbetssättet där 

eleverna får likvärdig undervisning (Bentley, 2003). Månadens problem upplever jag som ett 

individanpassat arbetssätt vilket innebär att läraren tar hänsyn till elevernas olikheter och 

utformar uppgifter utifrån det kunskapsstadium som de befinner sig på. Och om uppgiften är 

utformad utifrån olika kunskapsnivåer är det bra för att motverka en del av de svårigheter som 

kan förekomma i klassrummet (Wallby, 2001).  

Det laborativa arbetssättet använder båda lärarna sig av då de ska synliggöra ett problem som 

t ex handlar om pengar där man använder låtsaspengar eller ofta spel för att åskådliggöra det 

formella matematikspråket till verkligheten. Det laborativa arbetssättet kan vara gynnande för 

elever då de får arbeta med sina sinnen (Nämnaren, 2005) och främjar förståelse genom att 

verklighetsförankra uppgifter (Runesson 1997). Båda lärarna använder sig av olika spel i sin 

undervisning. Lärare A använder sig av schack och lärare B bl.a. tärningsspel som t ex yatzy 

och multirace-spel. Jag tycker båda lärarna inför lek eftersom de har med tärningsspel och 

enligt läroplanen är skapande arbete och lek väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo 94, 

2001). Lärare B har även att matematik - rum som eleverna har att tillgå där de kan träna på 
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skalor, vikt, volym och längdenheter och träna praktiska kunskaper och materialet kan även 

användas till textuppgifter i läroboken. Enligt Per Berggren och Maria Lindroth så kan det 

vara bra för elever att verklighetsanknyta uppgifter så de faktiskt förstå vad de gör, genom att 

tänka och inte bara göra, vilket jag tycker lärare B främjar då eleverna kan använda material 

till att arbeta med textuppgifter (Berggren, Lindroth, 1998).  

Lärare A använder sig av lite utomhusundervisning och lärare B ingen alls. Lärare A försöker 

gå ut med eleverna när de ska prata om t ex omkrets. Då får de gå ut och prova på ett riktigt 

träd. I Lgr 80 står det att aktiviteten spelar stor roll för lärandet och att känna delaktighet ökar 

förståelsen för olika kunskapsformer. Eleverna får undersöka verkligheten som de sedan ihop 

med läraren kan forma till ett lektionsinnehåll (Carlgren, Marton, 2001) och jag tror att 

utomhuspedagogik kan vara bra för eleverna att få ett annat ställe att tänka matematik på då 

matematiken inte bara är kopplat till en bok. Och vidare enligt litteraturen blir eleverna mer 

pigga av att vara utomhus och lär sig uppskatta matematiken på ett annat sätt. Elever som har 

svårt för att koncentrera sig i klassrummet eller som har svårt för det arbetssättet som oftast 

används kan också få en chans att klara av att lösa uppgifter och finna dem roliga enligt 

Cederhem (Cederhem, 2008). Jag tror det är ett bra sätt att få vissa elever att förstå matematik 

bättre och jag syftar till Reggio Emilia i Italien där barnen själva får undersöka utomhus, 

fundera och komma fram till svar gynnar det barnens självinlärning då läraren utgår ifrån 

barnens egen kompetens (Wallin, 1996). Och det Wallin beskriver är i enlighet med 

läroplanen då utomhuspedagogik som arbetsmetod gynnar för en god utveckling eftersom det 

ger individen möjlighet att på egen hand utforska och därmed få kunskaper om sin omgivning 

(Lpo, 1994). Tekniska hjälpmedel används inte av någon av lärarna vilket jag tror i enlighet 

med litteraturen kan gynna elever med annan kulturell bakgrund, och andra elever som har 

svårigheter i matematik. Miniräknaren t ex kan vara bra för elever som är på olika 

kunskapsnivåer att känna att de alla är duktiga (Cederhem, 2008). Detta kan underlätta för 

många som har problem och skillnaden mellan elever blir inte lika synbar. Och att använda 

sig av datorstödd undervisning som arbetsform kan gynna för eleverna kan ägna tid åt 

reflektion och begreppslig förståelse enligt Samuelsson (Samuelsson, 2003). 

 

 

7.2 Faktorer som kan påverka lärandet  

 

Lärare A har elever som gärna arbetar sida upp och sida ner i boken vilket lärare A såg som 

svårt då att införa alternativ undervisning. Färdighetsträning är i enlighet med en av två 
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begrepp i kursplanen för matematik. Färdighet är att träna sig i och förståelsen är att eleven 

hur det används (Samuelsson, 2007), men det är viktigt att begreppen agerar ihop för att 

elever ska få motivation och ta till sig kunskap (Wyndhamn, 2000). Som Bo Pettersson menar 

att det räcker inte med att eleven vet svaret utan de måste även förstå varför svaret blir så 

(Pettersson, föreläsning, 9/4-03). Eleverna kan ha svårt att uppfatta innebörden av pengar, de 

har svårt för talraden och att koppla matematik till verklighet i år 2. Och de elever som har lätt 

för att förstå rimlighet och ordningsföljd har att göra med att de har följt med sina föräldrar 

och handlat i verkligheten. Jag instämmer med Ahlberg och tycker att de eleverna visar svar 

på att de ihop med lärare arbetar med matematik och laborativa övningar då eleverna kan 

använda sig av kunskaperna i vardagen och förstå sambandet mellan matematik och 

verklighet. Men för de elever som har svårt att koppla matematiken till verkligheten skulle 

lärare A kunna arbeta mer med samtal kring matematik genom t ex symbolspråk som Ahlberg 

nämner (Ahlberg, 2001) och där eleverna uppmärksammar sitt eget sätt att tänka med 

laborativ matematik (Berggren, Lindroth, 1998). De har även lite grupparbeten vilket lärare A 

ansåg att de egentligen borde kunna arbeta mer med vid t ex problemlösningar. Enligt läst 

litteratur kan jag fastställa att det laborativa arbetssättet ska vara bra då eleverna får arbeta 

tillsammans och får samtala matematik med varandra (Runesson, 1997) samt att det utvecklar 

begreppsbildning och ger förståelse för modeller samt att se samband (Nämnaren Tema, 

2005).  

Lärare B spenderar mycket tid till att förklara t ex olika textuppgifter, detta på grund av att 

eleverna i klassen har svårt med det svenska språket. Här kan arbete med laborativ matematik 

som, enligt Berggren och Lindroth, är bra för elever med svårigheter. Då fokuserar eleverna 

på att förstå vad de gör genom att verklighetsförankra matematiken, och genom att få tänka 

och inte bara göra gör att de förstår matematik bättre (Berggren, Lindroth, 1998). Och även 

Ahlberg påpekar, och jag instämmer, att det är viktigt att kunna införa olika arbetssätt där man 

som lärare hjälper elever som har svårigheter i matematik genom att uppmärksamma deras 

eget sätt att tänka genom att samtala matematik (Ahlberg, 2001).  

Lärare B hade många elever som inte förstod att yatzy är matematik. Och i sexan först, 

nämner lärare B, att hennes elever börjar förstå varför man har matematik i skolan, enligt 

Sandahl studie visste inte hennes elever varför man hade matematik i skolan (Sandahl, 1997). 

Och detta borde man som lärare kunna arbeta med så att eleverna tidigare förstår sambandet 

mellan verklighet och vardagliga situationer och matematik. Lärare måste kunna planera 

lektioner på ett givande sätt så att eleverna förstår varför matematiken är nödvändig, på så sätt 

hålls intresset vid liv (Imsen, 2000).  
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Enligt vad jag fick ut av intervjuerna så använde sig båda lärarna sällan av att åskådliggöra 

räkneexempel, vilket jag tror skulle vara bra för elever att förstå matematik bättre. Med hjälp 

av bilder och av praktiska övningar kan lärare sedan koppla det till det matematiska språket, 

vilket Ahlberg menar är bra för elever att uppmärksamma sitt eget sätt att tänka då lärare och 

elever kan samtala matematik med varandra och använda sig av symbolspråk genom att rita 

och skriva (Ahlberg, 2001). 

Kunskapsspridningen är stor i båda lärarnas grupper. Lärarna upplever att det kan vara svårt 

att införa annan slags undervisning då eleverna gärna vill arbeta i läroboken, och ofta finns 

inte den tystnad, tid eller de resurser som hade behövts för att få tid till var och en av eleverna. 

Enligt mycket av den lästa litteraturen står det hur lärare ska arbeta för att elever ska få 

kunskaper men i detta fall ser verkligheten annorlunda ut och i enlighet med vad Maria 

Bjerneby Häll menar, så är de argument för kunskapskriterier som finns i läroplanen kanske 

inte överensstämmande med hur det anses vara från ett klassrumsperspektiv (Bjerneby Häll, 

2006). Lärare A vill att hennes lektioner ska innehålla mer varierat arbetssätt som stimulerar 

till matematikkunskap. Lärare A vet att det skulle gå att införa mer arbetsmoment och testa 

alternativa arbetsmetoder och vill gärna göra mycket mer, men vet inte hur man ska gå 

tillväga. Det kan bero på att man inte har pratat om vilka arbetssätt som gynnar olika 

kunskaper inom både arbetslag och inom skolan, som Carlgren, Marton menar, så arbetar 

lärare utifrån lokala kursplaner och tar därmed olika kunskaper i beaktning att arbeta med i sin 

undervisning (Carlgren, Marton, 2001). Det är också viktigt att läraren har didaktisk kunskap 

för att skapa meningsfulla och genomtänkta uppgifter (Nämnaren, 2005).  

Det viktiga är att eleverna ska nå upp till målen för båda lärarna, och lärare A lägger gärna in 

extramaterial och eventuell extratid med annan lärare för de elever som har svårigheter i 

matematik. Styrdokumenten innefattar mål som syftar till vad eleverna ska ha kunskap om när 

de lämnar skolan där grundskolan ska utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för 

elever till att fatta beslut i vardagslivet, kunna tolka och använda ett ökat informationsflöde 

samt kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället (Skolverket, 2008/2009) och det kan 

vara en bra idé att elever med svårigheter i matematik har målen mer lättöverskådliga i 

klassrummet. Skulle det vara mer synligt kan det syfta till, i enlighet med Thomas A. 

Romberg, att belysa argumentet angående varför vi har matematik i skolan och få elever att 

sträva efter att få den kunskapen som krävs i slutet på år 9. Enligt Romberg är ett argument att 

träna elevens förmåga att anstränga sig som förberedelse inför krävande arbetsuppgifter i 

samhället (Romberg, 1992).  
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Lärare A menar att det är svårt att få 20 till 25 människor i ett litet rum att trivas skapligt med 

varandra. Inom litteraturen framkommer det inte hur många elever som lärare har i sina 

klasser och hur man kan arbeta med diverse uppgifter utifrån antalet elever. Det kan vara svårt 

att genomföra visa övningar med en klass där det finns 20 till 25 elever, och samtidigt finnas 

där för var och en utifrån lärarens visioner (Bjerneby Häll, 2006). 

 

 

7.3 Affekt och motivation 

 

Båda lärarna hade elever som fann matematiken tråkig, eller tröttnade, och enligt den lästa 

litteraturen ligger tyngdpunkten gällande matematikundervisning idag mycket vid affektiva 

känslor. Forskare inom matematikdidaktik säger att med tiden kommer kravet på mer kunskap 

finnas i samhället och det är viktigt att kunna kritiskt granska olika slags information, samt  

för elever är det nödvändigt att förstå vad matematik är och varför det är viktigt att kunna 

(Samuelsson, 2007). Det kommer alltid att finnas barn som tröttnar på uppgifterna och det är 

då man som lärare måste få barnen att hitta motivation igen. Här skulle lärarna kunna ha mer 

variation i arbetsuppgifterna, vilket enligt Carlgren, Marton ger förståelse och känsla av 

delaktighet i sitt eget lärande (Carlgren, Marton, 2001).  

För lärare A kändes det svårt att backa och fånga upp och motivera en elev om de redan hade 

inställningen att de inte kunde lösa en uppgift eller att de var dåliga på matematik. Eleverna 

har tappat motivation till att lösa uppgifter för de tror inte att de kommer klara det. Och de har 

redan en inställd uppfattning om vad de klarar och inte klarar av. Jag instämmer med Per 

Berggren och Maria Lindroth som menar att om elever har svårt att lösa en uppgift betyder 

det inte att man har svårt inom alla matematikens områden, och som lärare får man då vägleda 

på olika sätt så att eleven inte tappar intresse, motivation (Berggren, Lindroth, 1998), vilket 

senare kan leda till att man tappar självförtroendet till att utföra även andra uppgifter. 

 

Baserat vad jag kom fram till i intervjuerna så använder båda lärarna sig väldigt lite av olika 

arbetssätt för att eleverna ska tycka matematik är roligt. Men matematik - rummet som lärare 

B hade till enskilt arbete och problemlösning tycker jag är i enlighet med Cederhems tankar 

kring problemlösning som arbetssätt eftersom läraren kan kartlägga elevernas känslor kring 

matematik (Cederhem, 2008). Matematik - rummet är även främjande för positiva känslor 

kring matematik anser jag och enligt Per berggren och Maria Lindroth så kan 

matematiklektionerna göras mer förståeliga och roliga framförallt för elever med svårigheter i 
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matematik när de får verklighetsanknyta uppgifter, vilket jag tycker de gör då de kan använda 

material från rummet till att arbeta med textuppgifter (Berggren, Lindroth, 1998). 

Båda lärarna har elever som gärna vill veta om det är rätt eller fel när de löser uppgifter och 

de vill räkna långt fram i läroboken. Detta tycker jag kan liknas vid Magnes tankar om att 

matematiken blir väldigt resultatinriktad och inte lämnar mycket utrymme till andra 

bedömningar. Det är stressande för elever och negativa känslor, misslyckande och olust leder 

ofta till att motivationen för att lära sig matematik sjunker. Här instämmer jag med Magne att 

man som lärare måste se till elevens beteende också inom andra ämnen och även titta på 

omgivningen omkring eleven (Magne, 1998).  

Lärarna försöker föra fram budskapet att en elev inte bara är bra eller dålig på matematik 

vilket även är i enlighet med Taubes tankar kring självförtroende och lärande, att det är viktigt 

att få bort ”varken eller - stämpeln”, vilket gör att eleverna prövar nya idéer (Taube, 1997). 

Och jag håller med Magne att trygghet, stöd och inspiration är viktigt för att främja för 

positiva affektiva känslor (Magne, 1998). Enligt Malmer gör tryggheten att eleven utvecklas 

både språkligt och socialt (Malmer, 2002). Jag upplever att båda lärare anser att omgivningen 

runtomkring spelar stor roll för de elever som känner prestige och affektiva känslorna tar över 

(Magne, 1998) och är t ex en elev arg på sin förälder så påverkar det studiegången (Carlgren, 

Marton, 2001). Detta är även i enlighet med vad Bourdieu anser om omgivningens betydelse, 

där habitus, alltså en människas samlade attityder och känslor, skapas beroende på det sociala 

förhållande man omges av där omgivningen i sin tur återskapar människans handlingar 

(Grosin, 1985). 

Båda lärarna nämner att föräldrarnas roll spelar stor betydelse för hur eleverna känner inför 

matematik. När det gäller föräldrarnas påverkan så är vissa intresserade av att hjälpa sina barn 

med hemläxor och förklarar varför det är viktigt, medan andra föräldrar inte visar något 

intresse alls. Det står inte mycket om föräldrarnas påverkan i den litteratur jag läst men Imsen 

skriver bl.a. om att alla elever inte samma förutsättningar till lärande men alla måste få samma 

möjlighet (Imsen, 2000) och kanske om lärarna förklarar matematikens betydelse för föräldrar 

så kanske det är en väg till att ge elever samma grund att förstå och lära sig matematik.  
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Bilaga frågeformulär intervju 

 

� Vad är matematik?  

� Varför har man matematik i skolan? 

� Vilka arbetsmetoder använder ni mest för att främja lärandet/matematikkunnandet hos 

eleverna?  

 

• I matematikundervisning idag, vart ligger tyngdpunkten när det gäller elevers 

kunnande i matematik?  (Enligt många forskare är kunnandet till störst del kopplat till 

de affektiva känslorna).  

• Ge gärna exempel ur vardagen från en lektion i matematik. Hur börjar ni/du arbeta? 

(Lärare måste kunna förklara varför man har matematik samt ta reda på var eleverna är 

i sitt kunnande).  

• Är det nödvändigt att elever förstår vad matematik är för att de ska lära sig matematik? 

(att de får förklarat sambandet mellan att lära sig matematik och använda sig av det). 

 

• Vad är det främsta målet med din undervisning? 

• Ev. (Beskriv kort upplägg av lektioner, planering, metod, genomförande, och vad det 

ger för resultat?) 

• Stämmer de argument för kunskapskriterier som står att finna i läroplanen överens 

med hur det anses vara från ett klassrumsperspektiv? 

• Hur arbetar ni för att eleverna ska nå samma kunskapsmål? 

 

• Vilka faktorer kan fungera som distraktionsmoment under en lektion?  

• Kan eleverna se kopplingen mellan skolmatematiken och verkligheten?  

• Tror du att eleverna tror på sin egen förmåga? 

• Hur fungerar det för elever med matematiksvårigheter? 

 

� När jag varit ute på VFU har jag ofta sett att lärare utgår ifrån det matematiska språket 

först och sedan arbetar eleverna oftast enskilt i sina läroböcker? (Lite samtal om 

matematik) Hur ser du/ni på detta? 

� Får eleverna en bra grogrund för fortsatta studier anser du?  

� Alternativa arbetsmetoder ni/arbetar efter/skulle vilja prova? 


