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Abstract: Syftet med denna studie har varit att analysera hur lärare organiserar 
undervisning och kommunicerar för att skapa matematikintresse hos sina elever. 
Studien är kvalitativ, där utgångspunkten har varit en observationsstudie som har 
kompletterats med elevintervjuer och enkätundersökningar med klasslärare. 
Resultat som framkommit är att lärarens val av organisering och interaktion med 
eleverna har stor inverkan på både deras matematikintresse och prestationer inom 
ämnet. Bland annat framkom belägg gällande vikten av att anpassa både interaktion 
och organisation av undervisning till förmån för eleverna, för att därigenom 
säkerställa att matematikintresset kan vidareutvecklas. Utifrån studien har flera 
slutsatser framkommit. De observerade lärarna anpassar sin kommunikation från 
elev till elev. Med hjälp av datainsamlingen, där eleverna delades in i låg- respektive 
högpresterande, visade sig inga belägg för att interaktionen skulle påverkas av den 
gruppering som skedde. Den största skillnaden som framkom under studien var att 
lärarna, stundtals, riktade mer fokus på de lågpresterande eleverna. Det visade sig 
dock enbart ha en liten betydelse för eleverna, eftersom även de lågpresterande sade 
sig ha ett stort intresse för matematikämnet.  
 
 
Nyckelord: Matematikintresse, organisation, interaktion, kommunikation, 
prestation. 
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1 Inledning 
 
I en tidigare genomförd litteraturstudie var syftet att se samband mellan elevers inre 
motivation och deras prestationer inom matematikämnet (Karlsson 2016). Under 
litteraturstudien förekom ett stort fokus på de differenser som kan återfinnas mellan 
inre och yttre motivation. Inre motivation syftar till att vid tillfällen individer finner 
momentet roligt automatiskt får en större motivation till momentet, medan den yttre 
motivationen påverkas av allehanda krav och förväntningar från individens 
omgivning (Gagné & Deci 2005 s. 334). Resultaten från litteraturstudien 
poängterade att elever som tycker att matematikämnet är intressant presterar bättre. 
Elever och lärares uppfattning och intresse till matematikämnet anses bland annat 
grundas i deras befintliga beliefs (Se Skott 2008 s. 27; Kloosterman 2002 s. 248; 
Hannula 2006 s. 165). Belief är ett relevant begrepp inom matematikdidaktiken och 
används för att undersöka samband mellan prestation och individens tro på sin egen 
förmåga. ”[…], a student´s beliefs is something the student knows or feels that 
affects effort- in this case effort to learn mathematics.” (Kloosterman 2002 s. 248). 
I denna studie har ett aktivt val gjorts gällande att inte översätta begreppet belief till 
svenska, för att säkerställa att en eventuell översättning inte påverkar begreppet.  
 
I litteraturstudien kom det fram att elevers motivation för att lära matematik minskar 
när de blir äldre. Ett annat resultat från litteraturstudien var att det elever upplever 
som aktuell, individuell, kunskapsnivå kan förutspå eventuell prestationsökning 
som kan genomföras under de kommande åren. Utifrån resultaten framkom det flera 
faktorer som påverkar elevernas matematikintresse, som exempelvis vikten av att 
eleverna känner att de kan påverka sin egen undervisning och även att de får 
feedback för processen när de löser uppgifter och inte enbart för att de får fram 
samma svar som återfinns i facit. Lärarens frågor och feedback har stor betydelse 
för elevens lärande och är därigenom även relevanta för en ökning av elevernas 
matematikintresse.  
 
Det förekommer ständigt nya rapporter om den befintliga tudelningen gällande 
matematikämnets relevans. En viktig åsikt inom området är att den syn som unga 
idag har på matematikämnet kan speglas ifrån yttre faktorer, som exempelvis media 
och liknande (SOU 2004:97 s. 11). Vid diskussioner om matematikämnet 
förekommer det kontinuerligt delade åsikter och antingen är ämnet något omtyckt 
eller ogillat. Dock framförs det nästan ständigt värderingar om hur viktigt det är att 
ha matematiska kunskaper, men varför dessa kunskaper är viktiga kan i vissa fall 
anses svårt att precisera. Elevernas omvärld har stor påverkan på dem, där det 
ständigt föränderliga samhälle som eleverna växer upp i formar dem till enskilda 
individer (Imsen 2007 s. 27). I skolans värld innehar läraren den mest centrala rollen 
till matematikämnet och dess acceptans. Det lärare väljer att fokusera på blir det 
avgörande för eleverna. Lärare bör därför sträva efter att öka elevernas 
matematikintresse. 
 
De framkomna resultaten från litteraturstudien kan jag även koppla till min egen 
uppväxt, där ett tidigt matematikintresse väcktes med hjälp av min pappas 
matematikbakgrund. Redan vid låg ålder började vi lösa matematikuppgifter 
tillsammans och med hjälp av hans matematikintresse utökades även mitt intresse 
för ämnet. Utifrån den tidigare genomförde litteraturstudien väcktes ett större 
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intresse för elevernas matematikintresse och hur det kan ökas med hjälp av lärares 
insatser. 
 
I läroplanen (Skolverket 2011 s. 62) framgår matematikämnets syfte och relevans 
gällande elevers matematikintresse: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematiken 
i olika sammanhang.” 
 
Elevers matematikintresse varierar och kan härledas från flera faktorer, vilket 
medför en svårighet att generalisera ett intresse ur ett större perspektiv. Dock är det 
av stor vikt att se matematikintressets relevans hos dagens elever; för att kunna 
utveckla matematikämnet positivt och bidra till att åtminstone några elever finner 
matematikämnet intressant igen och inte enbart blir influerade av eventuell 
negativitet från sin omgivning (Bjerneby Häll 2002 s. 9–10). Det här medför en stor 
relevans för lärare att kunna motivera och skapa matematikintresse i skolan och 
därigenom även kunna ändra den eventuella syn på matematikämnet som kan 
förekomma.  
 
En annan relevant aspekt gällande matematikintresset är att elevers attityd till 
matematikundervisningen är med och påverkar hur de tar sig an ämnet. Vidare 
poängteras lärarens roll och den styrka som kan tillföras till eleverna med hjälp av 
lärares ämneskunskap och positiva syn på ämnesområdet (SOU 2004:97 s. 11). 
Lärarens relevanta roll tangerades även i den tidigare genomförda litteraturstudien, 
där det framkom att lärare anser att motivation till ämnesområdet är av stor vikt 
redan i årskurs ett. Genom att se de samband som existerar mellan elever och lärare 
kan paralleller dras till matematikintresset och om både lärare och elever finner 
matematikämnet intressant blir det lättare att ta sig an det.  
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2 Bakgrund 
 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning och relevanta begrepp. Avsnittet 
startar med de teoretiska aspekterna. Då den tidigare genomförde litteraturstudien 
med fördes ett stort fokus på inre och yttre motivation kommer dessa preciseras även 
i det här avsnittet. Sedan följer de aktuella styrdokumenten, matematikämnet och 
organisering av undervisning.  
 
2.1 Teoretiska aspekter 
 
2.1.1 Motivation 
 
Begreppet motivation är av stor betydelse för denna studie, eftersom det utifrån 
begreppet kan härledas till olika definitioner av engagemang. Då denna studie är 
knuten till matematikdidaktiken kommer begreppet motivation användas i 
förhållande till matematikämnet. Elevers engagemang är med och påverkar hur de 
medverkar och interagerar under matematiklektionerna (Nyman 2015 s. 2), men 
även elevernas motivation är en bidragande faktor.  
 
Inom motivationen förekommer två olika motivationer; inre och yttre motivation. 
Den inre motivationen influeras av individers eget tyckande och intresse om vad 
som anses roligt, vilket i sin tur påverkar deras motivation till det aktuella momentet 
(Gagné & Deci 2005 s. 334). Den inre motivationen påverkar även individers 
förmåga att känna tilltro till egna kunskaper, vilket i sin tur kan visa sig i deras 
prestationer (Gagné & Deci 2005 s. 353). Yttre motivation påverkas av de krav och 
förväntningar som omgivningen kan ha på individer (Gagné & Deci 2005 s. 334). 
Motivationen anses vara det som är avgörande för om elever vill genomföra något 
eller inte (Hannula 2006 s. 165). Vidare framhålls att motivation är något som 
varierar från person till person och således blir något väldigt individuellt (Hannula 
2006 s. 166). Motivation kan vara något som individer vill uppnå men att det även 
kan innebära att individer anser sig inneha goda kunskaper om specifika områden 
och därigenom utöka sin motivation inom ämnet (Hannula 2006 s. 167).  
 
2.1.2 Tilltro och intresse 
 
Tilltro innebär egenskaper som medför att individer anses inneha vissa egenskaper, 
som förekommer i positiv bemärkelse (NE 2017a). I de fall där begreppet används i 
denna studie åsyftas individers tilltro till deras kunskaper inom matematikämnet. 
 
Ordet intresse kommer från det latinska begreppet intere´sse, ”vara av vikt”, vilket 
innebär det som anses relevant för individer och som kan påverka deras attityder 
(NE 2017b). Intresse är något som påverkar individers engagemang i olika 
situationer. Det förekommer differenser mellan personligt och socialt intresse, där 
det personliga intresset är av mer kontinuerlig karaktär medan socialt intresse är 
föränderligt (Schunk, Pintrich & Meece 2010 s. 210). I denna studie kommer 
begreppet intresse användas när det förekommer diskussioner om 
matematikintresse, det vill säga det intresse och den attityd individer har gentemot 
matematikämnet.  
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2.1.3 Belief 
 
Belief är ett begrepp som är högst relevant inom matematiken, men som även 
figurerar inom flera områden, som exempelvis sociologi och psykologi (Pajares 
1992 s. 308). Ett aktivt val har gjorts gällande att inte översätta begreppet till 
svenska, vilket medför att det genomgående i studien kommer hänvisas till det 
engelska begreppet beliefs.  
 
Beliefs anses i vissa fall ha en stor inverkan på elevers inre motivation, vilket i sin 
tur anses ha inverkan på elevers prestationer (Kloosterman 2002 s. 247). Det 
förekommer även relationer mellan elevers beliefs och de val som genomförs, vilket 
kan medföra svårigheter inom matematikämnet eftersom det kan finnas elever som 
finner matematikämnet svårt men även anser att det är väsentlig kunskap för 
framtida bruk (Kislenko, Breiteig & Grevholm 2005 s. 130). 
 
Matematikämnet tillhör ett av de ämnen där belief har en stor inverkan och även blir 
väsentlig vid analysering av befintlig data. 
 

” Subject specific beliefs, such as beliefs about reading, mathematics, or the 
nature of science, are key to researches´ attempting to understand the 
intricacies of how children learn” (Pajares 1992 s. 308).  

 
En viktig aspekt gällande begreppet är att det förekommer flera olika definitioner av 
det, vilket möjliggjorts eftersom det inte finns någon internationell förklaring till 
begreppet (Törner 2015 s. 8). En förklaring till begreppet framhålls genom att betona 
relationen mellan elevers illusion av matematikämnet i förhållande till deras 
inställning till ämnet (Törner 2015 s. 8). Genomgående under studien kommer 
Törners begreppsförklaring vara relevant, om inte annat anges.  
 
Den inställning som elever har till ett ämne är med och påverkar hur de tar sig an 
det specifika ämne (Sumpter 2013 s. 1116). En annan viktig aspekt är att ju mer 
information som framkommer om begreppet desto mer finns det att forska vidare 
om (Skott 2008 s. 27).  
 
Beliefs kan även härledas från den inre motivationen; den inre motivationen 
specificerar sig på vad individer vill uppnå och eftersträva. Det individen sedan 
väljer att fokusera på har med de individuella beliefs som denna besitter 
(Kloosterman 2002 s. 248). Det är även möjligt att precisera detta ännu längre 
genom att dra paralleller mellan individers värderingar och kunskapsutveckling;  
 

”[…], a student´s beliefs is something the student knows or feels that affects 
effort – in this case effort to learn mathematics.” (Kloosterman 2002 s. 248). 

 
Forskning gällande beliefbegreppet har varierat i omfattning genom åren (Skott 
2008 s. 27). Dock förekom det ett stort fokus på begreppet under 1980-talet, vilket 
kan anses vara anledningen till det stora fokuset på lärares beliefs. Vid denna 
tidpunkt var det av stor vikt att utveckla lärares professionella roll och få närmare 
inblick gällande vilken undervisningsform som genererade mest 
kunskapsutveckling hos eleverna. Lärares beliefs ansågs kunna klargöra hur deras 
undervisning var upplagd och hur de arbetar i sina klassrum (Skott 2008 s. 28). 
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Genom studier har det inte framkommit något om att lärares beliefs påverkar deras 
olika handlingar, i och kring klassrummen, dock finns det heller inget som talar för 
att det inte skulle påverka deras handlingar vilket medför tolkningsmöjligheter 
(Törner 2015 s. 11).  
 
Forskning pekar även på att elevers beliefs är med och påverkar deras prestationer 
inom matematikämnet (Carlsson 1999 s. 237). Parallellt med belief framträder även 
begreppet mindset. Mindset har flera definitioner, varav en är att befintlig kunskap 
hos individer påverkar deras kunskapsutveckling. Det är inte individernas arbete, 
för att uppnå önskvärda resultat, som är det relevanta utan fokus är på diverse 
tankesätt och inställningar till det området som bearbetas (Wallace 2016). 
 
Genom utförliga studier har det framkommit belägg för vikten av att elever få 
utveckla sitt mindset (Boaler 2013 s. 145). Utifrån studier framkom fyra stycken 
relevanta aspekter av begreppet mindset. Om elever inser att de kan påverka sin egen 
kunskap och mindset påverkas deras prestationer. Det är genom övning och 
vidareutveckling av befintliga kunskaper som mindset utvecklas. Det är även av stor 
vikt att som lärare se alla elevers potential och arbeta på sätt som är stärkande för 
alla individer. Slutligen framhålls även vikten av att låta elever grupperas för att 
genom det utvinna mesta möjliga ”mindset beliefs” (Boaler 2013 s. 150). 
 
I en tidigare genomförd litteraturstudie framkom belägg för de befintliga samband 
som, i vissa fall, existerar mellan elevers inre motivation och deras 
ämnesprestationer. Utifrån resultaten poängterades flera faktorer som är avgörande 
för att stärka intresset för matematiken, som exempelvis vikten av att elever känner 
att de kan påverka sin egen undervisning och även möjlighet till feedback för 
tankeprocessen och inte enbart för rätt svarsalternativ. Lärarens roll anses även vara 
relevant, genom fokus på respons och kommunikation/interaktion, för att skapa 
engagemang hos eleverna. En annan relevant faktor är de differenser som kan uppstå 
i förhållande till låg- respektive högpresterande elever. 
 
2.2 Styrdokument 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011 
s. 9) betonas vikten av att som lärare arbeta motivationsökande med sina elever, för 
att därigenom kunna öka deras prestationer. Vikten av matematikundervisningens 
syfte framhålls som relevant;  
 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik 
och tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.” 
(Skolverket 2011 s. 62). 

 
Ett sätt att öka matematikintresset är att granska lärarens roll, inklusive kompetens, 
och se över den befintliga undervisningen i skolan (SOU 2010:28 s. 13).  
 
En annan viktig faktor är det inflytande som klasskamrater har på varandra; det 
sociala samspelet som figurerar i klassrum och skapar förutsättningar för 
vidareutveckling. Trots att det inte genomförts mycket forskning inom området 
framkommer det att det samspel som förekommer mellan eleverna har en stor 
inverkan på deras inlärningsförmåga och prestationer (Skolverket 2013 s. 64). 
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All undervisning ska individanpassas (Skolverket 2011 s. 8) och all verksamhet 
inom skolan ska sträva efter att stimulera elevers lust att lära och även ta hänsyn till 
alla elevers olika behov (SFS 2010:800). Det här medför att allt som sker inom 
skolverksamheten ska vara för elevernas bästa och det ska även verkställas för deras 
utvecklingsmöjligheter. Det förekommer flera faktorer som lärare bör sträva efter 
för att uppnå optimala utvecklingsmöjligheter för sina elever, bland annat ska 
undervisning vila på vetenskaplig grund och vara av beprövad karaktär (Skolverket 
2015).  
 
2.3 Matematikämnet 
 
Det finns flera faktorer som är avgörande för att lyfta matematikämnets relevans i 
undervisningen, exempelvis fokus på sociala intressen, dock kan det förekomma 
svårigheter med att öka personliga intressen hos eleverna. Med det här i åtanke har 
sex stycken punkter komponerats, för att öka matematikintresset (Schunk et al 2010 
s. 220). 

1. Använd förstahandskällor- Tillgängligt material i skolor kan i vissa fall 
påverka elevernas intresse negativt. Genom att istället ge eleverna tillgång 
till de ursprungliga källor som komprimerats i deras ”vanliga” lärobok kan 
intresse väckas. 

2. Använd eget intresse- Om lärare anser att det studerade området är intressant 
och känner ett stort engagemang för vidareutveckling förs det över till 
eleverna. 

3. Överraskningsmoment- Använd nya former av material, ett exempel är att 
göra någon form av experiment med eleverna och redan vid introduktionen 
av materialet låta dem gissa vad som kommer ske. Efter det genomförda 
momentet bör diskussion ske gällande de alternativ som framställts och hur 
de utvecklades.  

4. Variation- Om elever får arbeta på samma sätt och med samma material vid 
varje lektion skapas tristess och intressen fallerar, vilket medför vikten av 
varierad undervisning. 

5. Anpassa efter personligt intresse- Genom att tillhandahålla olika alternativ, 
av exempelvis material, ökar elevernas valmöjligheter och även deras 
intresse.  

6. Integrera personliga intressen- Elever har ofta personliga intressen med det 
förekommer även elever som delar intressen, vilket möjliggör tillfällen där 
elever kan vara med och påverka sin undervisning. Genom att se personliga 
intressen ur ett större perspektiv kan flera individers intressen utvecklas, i 
samklang (Schunk et al 2010 s. 220). 

 
2.4 Organisering av undervisning 
 
Lärarens roll är av stor relevans i alla former av skolsammanhang. Förutom att vara 
den direkta länken mellan elever och det aktuella ämnesområdet, ska lärare även ta 
hänsyn till samhällets krav och värderingar. Vidare bör lärare påminnas om att 
undervisningen inte alltid kommer att fungera optimalt (Imsen 2007 s. 27). Det finns 
inga specifika mallar som lärare är stöpta ur, men det förekommer flera faktorer som 
bör eftersträvas. Det är av stor vikt att inneha relevanta kunskaper inom de områden 
som undervisas i och även kunskap om skolans struktur (Imsen 2007 s. 28–29). Den 



 

7 
 

mest relevanta kunskap som alla lärare bör inneha anses vara förmågan att uppvisa 
omsorg gällande sina elever. Denna interaktionen anses avgörande gällande 
utveckling av gynnande undervisning, både gällande elevernas prestationer och 
personliga utveckling (Imsen 2007 s. 30). 
 
En annan viktig aspekt är att kunna lära av sina misstag. Dessa situationer kan 
medföra stor utvecklingspotential (Boaler 2013 s. 149). Genom studier har det 
framkommit att när individer inte ges möjlighet att lära från misstag kan det ha en 
omvänd effekt. Istället för att vidareutvecklas kan det bidra till att individerna 
ifrågasätter befintliga kunskaper (Boaler 2013 s. 149). 
 
Den matematik som bearbetas i skolan är till stor del beroende av lärarens inställning 
till ämnet, vilket medför att det krävs ett väl fungerande samarbete mellan elever 
och lärare för att kunna möjliggöra de krav som finns inom matematikämnet 
(Bjerneby Häll 2002 s. 10). Lärare anses i behov av att försvara matematikämnet 
och även kunna skapa ett intresse hos deras elever (Bjerneby Häll 2002 s. 10). 
Lärarens roll är av relevans, inte bara för stunden utan under en längre period 
(Bjerneby Häll 2002 s. 14).  
  
Under studier av olika lärargrupper har det framkommit faktorer som påverkar 
vidareutveckling hos de elever som medverkade i studierna (Boaler 1999 s. 271). 
En studie framhåller att vid uppstarten av en lektion bad en lärare sina elever att 
skriva ned vad de hade för plan för lektion och hur de skulle ta sig an uppgiften. Det 
eleverna kom fram till att de ansåg var det mest relevanta fick de sedan i läxa, vilket 
sedan följdes upp under kommande lektionstillfälle. Vid lektionstillfället fick 
eleverna förklara hur de hade tänkt gällande uppgiften och hur de kunde 
åstadkomma resultat med gemensamma krafter. Genom att läraren presenterade ett 
problem, utan några regler om hur uppgiften skulle lösas, fick eleverna anpassa sig 
efter egna förmågor, för att uppnå optimal utveckling (Boaler 1999 s. 271). 
 
Studier presenterar faktorer som kan påverka elevers attityder inom 
matematikämnet. I de fall där det framkommer nya problem/begreppsformuleringar 
under tiden som eleverna arbetar med matematikuppgifter kan det uppstå förvirring 
och frustration hos dem (Boaler 1999 s. 265). Vid dessa situationer väljer ofta elever 
att avbryta matematikuppgiften, på grund av att det uppkommer uppgifter som inte 
är förväntade eller uppgifter som de inte har gått igenom med sin lärare (Boaler 1999 
s. 266). 
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3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om lärares organisation och anpassning av 
kommunikation har betydelse för att skapa matematikintresse hos eleverna. Ett 
annat syfte med studien är att undersöka hur lärare organiserar och kommunicerar 
med elever beroende på lärarens förväntningar på elevers prestationer. För att 
konkretisera syftet komponerades följande frågeställning: 
 

• På vilka sätt organiserar och kommunicerar lärare för att skapa 
matematikintresse hos sina elever? 
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4 Metod 
 
För att besvara den aktuella frågeställningen och för att få en inblick i verksamheten 
har det genomförts observationer av matematiklektioner. Dessa har kompletterats 
med hjälp av elevintervjuer och enkätundersökningar med klasslärare, vilket medför 
att en triangulering har genomförts. I det här avsnittet följer en närmare beskrivning 
av metodval. De etiska aspekterna preciseras och urval framhävs. 
 
4.1 Val av metod 
 
Det här är en observationsstudie som kompletterats med hjälp av kortare intervjuer 
med eleverna (se bilaga 1) och enklare enkätundersökningar med befintliga 
klasslärare (se bilaga 2 & 3). De intervjuer som genomfördes är av formell karaktär, 
vilket innebär att de är planerade och strukturerade innan intervjun genomförs 
(Dovemark 2007 s. 147). Det viktigaste med alla de ovannämnda metoderna är att 
de skall utgå från ett givet syfte, som ska vara konstruerat redan innan studien startas 
(Kihlström 2007a s. 49).  
 
En annan viktig aspekt är hur elevers attityder till matematikämnet kan knytas 
samman med deras beliefs, vilket medför att detta begrepp är av stor vikt och något 
som kontinuerligt har bearbetats genom denna studie. För att vidareutveckla den 
tidigare genomförda litteraturstudien fokuserar denna studie på att få en inblick i hur 
lärare kan utveckla elevers matematikintresse.  
 
4.1.1 Observation 
 
Observationer möjliggör en närmare inblick i verksamheten och anses vara ett 
användbart verktyg för att se närmare på motivation (Schunk et al 2010 s. 13). 
Genom att observera ges möjligheter att identifiera bland annat beteenden och 
engagemang hos de inblandade aktörerna (Schunk et al 2010 s. 13). För att tillämpa 
observationsstudier finns det vissa kriterier som måste uppfyllas. De tre viktigaste 
kriterierna anses vara följande: möjlighet att definiera det beteende som efterfrågas, 
ett frekvent beteende som möjliggör observationer oavsett tid och rum samt möjligt 
att definiera beteenden under en bestämd tidsperiod (Christensen, Engdahl, Grääs & 
Haglund 2016 s. 191). Under studien har det ständiga fokuset varit på att se hur 
lärarna organiserar sin undervisning och kommunicerar med sina elever, för att 
uppnå matematikintresse hos dem.  
 
Observationer kan genomföras på olika sätt och ett alternativ är att använda sig av 
ett observationsschema (Kihlström 2007a s. 31). Till den här studien skapades ett 
observationsschema (se bilaga 4) med utgångspunkt i en befintlig 
motivationsmodell utvecklad av Bouffard et al (2003). En viktig faktor gällande 
observationer är att som observatör kunna se även det oväntade som sker (Kihlström 
2007a s. 31). Med hjälp av det komponerade observationsschemat fördes det 
löpande protokoll under observationerna. 
 
Ett vanligt tillvägagångssätt gällande löpande protokoll är att föra så kallade 
fältanteckningar. Det här kan genomföras på olika sätt: ”[…] faktiska 
fältanteckningar, metodologiska anteckningar, analytiska anteckningar och 
katalogiserade anteckningar” (Dovemark 2007 s. 141). Under denna studie har det 
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förekommit kombinationer av faktiska fältanteckningar, anteckningar av det som 
observatören ser och hör, och metodologiska anteckningar, personliga tankar 
gällande det som observeras (Dovemark 2007 s. 141–142).  
 
De genomförda observationerna är av systematisk karaktär. En sådan observation 
innebär att det beteende som ska observeras bestäms redan innan observationen 
(Christensen et al 2016 s. 195). En annan avgörande faktor för en systematisk 
observation är att den genomförs med hjälp av en checklista (Christensen et al 2016 
s. 196), vilket användes som ett komplement till observationsschemat. I checklistan 
framhålls flera faktorer som identifieras under observationen: rum, aktörer, objekt, 
handling, aktivitet, händelser, tid, mål och känslor (Kihlström 2007a s. 32–33). Alla 
faktorer knyts samman för att skapa en översiktlig bild över det observerade. Genom 
att redan innan observationen beskriva figurerande aktörer och rum för aktiviteter 
får läsaren en större förmåga att sätta sig in i genomförandet (Kihlström 2007a s. 
32).  
 
Vid observationer kan den som observerar ha olika observatörsroller, genom att vara 
mer eller mindre aktiv (Eliasson 2013 s. 22–23). Under denna studie har författaren 
ingått rollen som den deltagande observatören, vilket innebär att observatören 
observerar och förhåller sig mestadels passivt till övriga aktörer. Det mest väsentliga 
är observationen och inte interaktionen med de observerade (Eliasson 2013 s. 23). 
Den här formen av observationsteknik kallas även ”en öppen, icke-deltagande 
observation” (Christensen et al 2016 s. 193). 
 
4.1.2 Intervju och enkät 
 
När intervju/enkätfrågorna är konstruerade är det av stor vikt att kunna vidhålla sin 
objektivitet under själva studien (Kihlström 2007a s. 49). För att verkställa det här 
besvarades frågorna först av författaren till studien innan de bearbetas av de 
inkluderade aktörerna. Genom att besvara frågorna var det möjligt att på förhand få 
en inblick i hur eventuella tankar kunde figurera gällande studiens syfte. Det här 
möjliggjorde att sådana tankar, under själva studiens genomförande, kunde 
undvikas.  
 
Det är viktigt att intervjun får genomföras utan störande moment och en annan fördel 
är att spela in den (Kihlström 2007a s. 51). Det här tillgodosågs under intervjuerna. 
Genom att spela in intervjuerna fanns det möjlighet att lyssna på det sagda vid flera 
tillfällen och transkribera, vilket möjliggjorde att se svaren i skrift och inte enbart 
höra det sagda.   
 
Enkätundersökningar kan anses vara mer anonyma än intervjuer, vilket i sin tur kan 
anses generera mer trovärdiga svarsalternativ (Björkdahl Ordell 2007 s. 85). I denna 
studie var logistiken det avgörande; för att säkerställa att eleverna svarade på givna 
frågor och inte tröttnade på grund av allt skrivande användes intervjuer som metod. 
Lärarna fick istället besvara enkätformulär för att ge dem möjlighet att besvara dessa 
när det bästa passade dem, vilket anses vara en fördel med enkätundersökningar 
(Eliasson 2013 s. 29). Både intervjufrågorna och enkätformulären är skapade utifrån 
en befintlig motivationsmodell, men har omformulerats och bearbetats för att 
anpassas till den här studies syfte och frågeställningar (se bilagor 1, 2 & 3).  
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Enkätundersökningar kan genomföras på olika sätt och under denna studie har det 
genomförts besöksenkäter. Det här är en ovanlig form av enkätundersökning 
(Kihlström 2007a s. 88), men den har använts på grund av tillgänglighet till skolan 
och möjligheten att personligen lämna enkätundersökningen till lärarna. Vid 
överlämnandet av enkäten fick lärarna tillgång till information om syftet med 
enkätundersökningen. Lärarna fick på egen hand besvara de olika frågorna och 
enkäterna samlades sedan in, varpå det förekom kortare, inofficiella diskussioner 
om enkäterna.  
 
4.2 Urval 
 
Vid insamling av relevant data gjordes ett aktivt val att inkludera individer från fyra 
olika klasser, mellan årskurserna förskoleklass till årskurs tre. Ett annat urval som 
gjordes var att den skola som studien skulle genomföras på inte skulle vara helt 
okänd, för att säkerställa att eleverna inte tappade någon form av intresse på grund 
av min närvaro utan att fokuset skulle vara på det ämne som bearbetades. Det här 
medförde att ett bekvämlighetsurval genomfördes, det vill säga ett urval gjordes 
beroende av lokalisering och bekvämlighet samt tillgänglighet (Larsen 2009 s. 79).  
 
En skola i södra Sverige kontaktades, där förfrågan om deltagande i studien gick ut 
till relevanta klasslärare. Fyra klasslärare valde att delta och således genomfördes 
en självselektion (Larsen 2009 s. 79). Lärarna fick sedan välja ut fyra-sex stycken 
elever från sina respektive årskurser, där två-tre stycken skulle vara lågpresterande 
och två-tre stycken vara högpresterande. Inför urvalet ombads lärarna välja ut elever 
som antingen var motiverade eller omotiverade till matematikämnet, dock påpekade 
alla lärare att det inte förekom några omotiverade elever i deras klasser. Det här 
medförde att lärarna istället blev ombedda att välja ut elever som de ansåg var låg- 
respektive högpresterande. Urvalet genomfördes för att säkerställa att den spridning 
som återfinns inom matematikämnet synliggjordes.  
 
De observationer som genomfördes var enbart av de utvalda eleverna i de olika 
klasserna, för att inte missa väsentliga detaljer som kunde uppenbara sig. 
Tillsammans med de observerade eleverna genomfördes det även intervjuer. 
Intervjuer genomfördes antingen i grupp eller enskilt, beroende på vad klassläraren 
ansåg mest lämpligt för eleverna och vad hen trodde skulle ge mest information till 
studien. De observerade eleverna har numrerats och som tillägg till detta har en 
bokstav placerats efter deras nummer. Bokstaven H innebär en högpresterande elev, 
L innebär en lågpresterande elev och M innebär en elev som läraren anser hamnar 
mittemellan de två förstnämnda. Som ett komplement till intervjuerna genomfördes 
enkätundersökningar med klasslärare. 
 
4.3 Etiska aspekter 
 
Vid genomförande av forskning finns det fyra specifika krav som måste uppfyllas, 
för att skydda alla inblandade aktörer. Eftersom det förekommit elever i studien var 
det av stor vikt att deras målsmän kontaktades och godkände medverkan innan 
studien verkställdes. 
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Informationskravet- Det är av stor vikt att alla inblandade individer mottar en 
gedigen information om vad forskningen skall bearbeta och vad som är huvudsyftet 
med detta (Björkdahl Ordell 2007 s. 26).  
 
Samtyckeskravet- Alla deltagande individer som på något sätt påverkas av 
forskningen måste godkänna sitt deltagande och de har även rätt att när som helst 
under studiens gång avbryta sitt deltagande (Björkdahl Ordell 2007 s. 26). 
 
Konfidentialitetskravet- All information som framkommer under en studie skall 
enbart bearbetas av inblandade aktörer, obehöriga får under inga omständigheter 
tillgång till materialet. Vidare är alla inblandade individer anonyma och inga 
uppgifter som kan påverka dem negativt får publiceras (Björkdahl Ordell 2007 s. 
27).  
 
Nyttjandekravet- All information som utvinns ur en studie får enbart användas för 
det tänkta syftet och inte under några andra omständigheter (Björkdahl Ordell 2007 
s. 27).  
 
Dessa krav har kontinuerligt under studien bearbetats. Innan studien påbörjades fick 
lärare, elever och målsmän information om studiens syfte och tillvägagångssätt med 
hjälp av informationsbrev (se bilagor 5 & 6). Under studien har alla personuppgifter 
anonymiserats. All insamlad data har enbart bearbetats av författaren till studien och 
handledare. Efter att studien godkänns kommer all insamlad data att förstöras.  
 
4.4 Genomförande  
 
Först kontaktades en bekant skola, där en förfrågan gick ut till fyra stycken 
klasslärare om de ville deltaga i en studie om matematikintresse. Efter att 
klasslärarna valt att medverka i studien skickades informationsbrev ut, vilket även 
innefattade informationsbrev till elevernas målsmän. Alla utvalda individer fick 
sedan bekräfta sitt deltagande. Under fyra sammanhängande dagar genomfördes de 
relevanta observationerna, intervjuerna och enkäterna. 
 
Måndag 
Veckan startade i årskurs ett, där två halvklasser observerades under två stycken 40-
minuters lektioner. Fem stycken elever valdes ut, varav tre stycken ansågs 
lågpresterande (E1L, E2L, E3L) och två stycken ansågs högpresterande (E1H, 
E2H). De elever var sedan de som observerades och genomförde elevintervjuerna. 
Observationerna genomfördes med hjälp av löpande protokoll, med 
observationsschemat tillgängligt. Observationsschemat fungerade som stöd för 
observatören och vad hen skulle fokusera på, men allt som observatören såg och 
hörde hos de observerade personerna skrevs kontinuerligt ner. Under dagens 
observation fokuserades det enbart på de tre lågpresterande eleverna. Efter 
observationer renskrevs protokollet, för att säkerställa att inga detaljer missades på 
grund av svårtydda ord eller dylikt. 
 
Tisdag 
Nästa dag genomfördes en halvtimmes observation i helklass hos årskurs tre. Sex 
stycken elever valdes ut av klassläraren; där ena hälften ansågs lågpresterande inom 
matematikämnet (E1L, E2L, E3L) och andra hälften ansågs högpresterande (E4H, 
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E5H, E6H). Under observationen fördes ett löpande protokoll, med 
observationsschemat tillgängligt, och fokus var enbart på utvalda elever. 
Observation genomfördes i helklass, vilket medförde enbart en observation i den 
klassen. I anslutning till observationen genomfördes, i samråd med klassläraren, 
gruppintervjuer med eleverna. Första gruppintervjun var med de lågpresterande 
eleverna och därefter gruppintervjun med de högpresterande eleverna. Båda 
intervjutillfällen spelades in. 
 
Strax därefter besöktes återigen årskurs ett för genomförande av intervjuer. Efter en 
diskussion med klassläraren beslutades att genomföra enskilda intervjuer med de tre 
lågpresterande eleverna, medan de två högpresterande eleverna genomförde sin 
intervju tillsammans. Även de intervjuerna spelades in. Likt föregående dag skrevs 
observationsprotokollet rent för att inte missa detaljer på grund av svårigheter med 
tydning av anteckningar.  
 
Onsdag 
Dagen började med en tjugofem minuters observation av förskoleklassen. Eftersom 
det här var en helklasslektion förekom det enbart en observation i den här klassen. 
Klassläraren hade i förväg valt ut fyra stycken elever, varav två stycken ansågs 
lågpresterande (E2L och E4L) och två stycken ansågs högpresterande (E1H och 
E3H). Efter observationen genomfördes en diskussion med klassläraren gällande 
vad hen ansåg mest lämpligt sätt att genomföra intervjuerna på, vilket medförde att 
enskilda intervjuer genomfördes med de utvalda eleverna.  
 
Senare under dagen genomfördes en halvtimmes observation i halvklass i årskurs 
två. Klassläraren hade valt ut tre stycken elever, som ansågs befinna sig på olika 
prestationsnivåer. Den första eleven ansågs vara högpresterande, den andra ansågs 
uppnå ”medelsvåra” prestationer och den tredje ansågs lågpresterande (E1H1, 
E2M1, E3L1). Elever observerades med hjälp av löpande protokoll och 
observationsschemat. I anslutning till observationen genomfördes individuella 
intervjuer med dem, efter diskussion med klassläraren. Intervjuerna spelades in. 
Dagen avslutades med renskrivning av dagens löpande protokoll.  
 
Torsdag 
Under dagen genomfördes den andra halvtimmesobservationen i årskurs två, med 
de slutliga utvalda eleverna. Likt föregående grupp hade även de här eleverna 
kategoriserat utifrån prestationsnivåer (E1H2, E2M2, E3L2). Observationen 
genomfördes med hjälp av observationsschemat och löpande protokoll. Enskilda 
intervjuerna genomfördes i anslutning till observationen. Protokollet skrevs sedan 
rent och transkribering av de inspelade intervjuerna påbörjades.  
 
I anslutning till observationerna tilldelades klasslärarna enkätundersökningarna. 
Formulären samlades in under den sista dagen på skolan. Efter genomförda 
observationer, intervjuer och enkätundersökningar har insamlad data analyserats 
och presenteras mer utförligt i resultatdelen. 
 
Sammanfattningsvis genomfördes sex stycken observationstillfällen: ett i 
förskoleklassen, två stycken i årskurs ett, två stycken i årskurs två och slutligen ett i 
årskurs tre. Totalt intervjuades 21 stycken elever och till det tillkom fyra 
enkätundersökningar med klasslärare.  
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4.5 Databearbetning/analysmetod 
 
Allt insamlat material har kontinuerligt analyserats. De intervjuer som genomfördes 
med eleverna spelades in och transkriberades, vilket möjliggjorde en djupare analys. 
Enkätundersökningarna sammanställdes för att ge en översiktlig bild. Under 
observationerna användes ett observationsschema (se bilaga 4), vilket fungerade 
som en checklista medan ett löpande protokoll fördes. Detta protokoll innebär en 
form av fältanteckningar, vilket är särskilt användbart för möjlighet att gå tillbaka 
och bearbeta insamlad data (Dovemark 2007 s. 143). Under observationerna skrevs 
all information ner. Utifrån det här gjordes kontinuerligt egna analyser, vilka 
presenteras i resultatdelen. Under de olika momenten är det viktigt att vara objektiv, 
för att observera alla inblandade aktörer (Dovemark 2007 s. 143).  
 
Vid analysering och organisering av insamlade data valdes det att inte fokusera på 
de olika årskurserna och elevernas ålder. Det relevanta har istället varit syftet med 
studien, vilket medfört att data kategoriserats med fokus på organisering och 
kommunikation. Dock förekom det skillnader som bör framhållas, och i dessa fall 
har årskursen preciserats.  
 
4.6 Validitet, reliabilitet och generalisering 
 
Genom att jag, innan studien genomfördes, besvarade de komponerade 
intervju/enkätfrågorna innan de nådde de relevanta individerna fanns möjlighet att 
åsidosätta eventuella åsikter som kunde påverka validiteten. Att som intervjuare inte 
påverka eller påverkas av svar som framkommer under intervjuerna är högst 
relevant (Kihlström 2007a s. 49), gällande validiteten för studien. En annan relevant 
aspekt gällande validiteten är att studien har genomförts med hjälp av en 
triangulering, det vill säga flera undersökningsmetoder har använts under studien 
(Kihlström 2007b s. 231). 
 
Under intervjuerna användes de komponerade frågorna, dock med viss variation 
gällande presentationen av dessa. Intervjuaren läste av situationen och anpassade 
frågorna till eleven som blev intervjuad. Inga större ändringar av frågorna förekom 
utan enbart enstaka omformuleringar.  
 
Kontinuerligt under studien har syftet varit synligt och bearbetats. En nära koppling 
till validiteten är reliabiliteten (Karlsson 2007 s. 251). Reliabilitet syftar till 
relevansen av att efter en studie, oavsett tid som passerat sedan originalstudien 
genomfördes, ska det vara möjligt att genomföra en liknande studie med likvärdiga 
resultat (Karlsson 2007 s. 251).  
 
En annan aspekt vid studier är generaliserbarheten, vilken innebär om de resultat 
som en studie presenterar kan generaliseras till andra liknande grupper än de som 
deltog i studien (Kihlström 2007a s. 165). Studien är relativt liten i omfång och 
inkluderar enbart en skola, vilket medför att det inte är möjligt att anse resultat som 
framkommit som generella. Dock kan liknande resultat framkomma på andra skolor, 
med liknande omfång av utvalda lärare och elever, men det kan även förekomma 
studier som visar på andra belägg eller slutsatser; vilket medför svårigheter med 
generaliseringen utifrån studien. 
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5 Resultat 
 
I det här avsnittet presenteras en utförlig sammanfattning av de framkomna 
resultaten. Eftersom studien bestått av flera delområden, observationer, intervjuer 
och enkätundersökningar, kommer dessa integreras för att skapa en översiktlig bild. 
Fokus har varit på huruvida eleverna i fråga är hög- respektive lågpresterande. 
Kontinuerligt vid bearbetningen av resultaten har egna analyser genomförts, vilka 
har numrerats.  
 
5.1 Organisering av undervisning 
 
Elevgruppering 
 
Den organisering av undervisning som förekom under studien var av liknande 
karaktär oavsett årskurs. Under observationerna var de bearbetade ämnesområdena 
följande: tal upp till tio, tal över tio, multiplikationstabellen och geometri. 
Klassrummen var organiserade på olika sätt. I förskoleklassen fanns en stor matta 
placerad framme vid whiteboarden, vilken fungerade som en samlingsplats och i 
anslutning till den fanns bordsgrupperingar med fyra-sex sittplatser/bord. Årskurs 
ett hade även de bordsgrupperingar med fyra-sex sittplatser/bord. Årskurs två hade 
tre rader där bänkarna var placerade två och två, och årskurs tre hade eleverna 
placerade i en u-formation med bänkarna riktade mot whiteboarden och mot 
varandra. En gemensam faktor i alla klasser var att eleverna var placerade i 
gruppkonstellationer oavsett prestationsnivå.  
 
Analys 1 
Att gruppera eleverna oavsett prestationsnivå kan anses som ett försök till att 
integrera eleverna i gemensamma uppgifter. Grupperingen kan även vara ett 
förmodat försök att skapa större matematikintresse hos eleverna, där det eventuellt 
kan uppstå situationer där eleverna kan ha nytta av sin bänkkamrat; vare sig det 
gäller lösning av befintlig uppgift eller som en positiv influens till fortsatt 
matematikarbete. Bänkkonstellationer är en sådan faktor som brukar förändras 
under läsåren, vilket gör att den gruppering som förekom under observationerna 
med största sannolikhet kommer utvärderas och förändras inom kort. Dock är det 
en relevant aspekt att synliggöra, eftersom den ger indikationer om vilket slags fokus 
de ansvariga lärarna vill ha av sina elever. Lärarens roll blir central i alla klassrum, 
med stor möjlighet att få en översiktlig bild över eleverna.  
 
Material 
 
Under observationerna blev det synligt att tillgången till matematikmaterial skulle 
kunna tolkas som bristfällig. I två av klasserna var matematikmaterialet till största 
del placerade i stängda skåp eller i angränsande grupprum. I de resterande klasserna 
fanns gedigna hyllsystem där olika ämnesmaterial samsades med en del 
matematikmaterialet, dock förekom det liten användning av detta material vid 
individuellt arbete.  
 
Analys 2 
Genom att ha materialet synligt och lättåtkomligt för eleverna bör det vara lättare 
att skapa ett intresse för det. Under observationstillfällena var det ett fåtal elever 
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som på egen hand använde sig av tillgängligt material när de arbetade matematiskt, 
vilket kan bero på en avsaknad av information om det material som finns 
tillgängligt. 
 
Organisering i klassrum 
 
Den gemensamma faktorn för alla observerade årskurser var att 
observationstillfällena startade med en gemensam genomgång av det område som 
skulle bearbetas. I de lägre klasserna genomfördes genomgången framme vid 
whiteboarden, med eleverna samlade i en halv- respektive helcirkel på golvet. En 
aspekt som uppkom under detta moment var den lekfullhet som synliggjordes under 
observationen i förskoleklassen, där den inledande genomgången innehöll en lek där 
eleverna tydligt visade engagemang.  

 
[…] läraren ber eleverna att stå upp och när alla ställts sig upp berättar läraren 
att de ska leka 10-leken. Alla elever ger ifrån sig glada utrop och hoppar runt. 
Läraren påminner eleverna om reglerna för leken, dvs man ska räkna en siffra 
var upp till 10 och den som får 10 måste sätta sig ner igen. (Observation F-
klass). 

 
I kontrast till det genomfördes den gemensamma genomgången med de äldre 
eleverna på annat sätt, med eleverna placerade vid sina bänkar och läraren framme 
vid whiteboarden.  
 
Under den inledande genomgången blir en variation av engagemang synlig hos 
majoriteten av eleverna, vilket även lärarna framhåller som vanligt förekommande 
under presentation av kommande lektion. Under ett observationstillfälle i årskurs ett 
uppstår följande situation: under den gemensamma genomgången av tidigare 
bearbetade uppgifter kryper två av de lågpresterande eleverna runt på golvet medan 
den tredje lågpresterande eleven vill besvara frågor som läraren ställer till klassen. 
Vidare följer en genomgång med konkret material, som exempelvis en kulram, och 
de två elever som vid föregående moment påvisade avsaknad av engagemang visar 
nu ett stort engagemang medan eleven som tidigare ville besvara frågor har tappat 
fokus från det som bearbetas (Observation åk 1).  
 
Flera liknande situationer uppkom under observationerna, vilka påvisade 
engagemangets variation till ämnet.  
 

E6H ser fundersam ut och räcker upp handen och får ordet av läraren. E6H 
–” Om triangeln blir en pyramid, då kan man ju säga att konen också är det?” 
Läraren- ” Ja precis, de påminner om varandra.” ”Nu ska vi först arbeta med 
vårt arbetsblad.” E1L och E2L visar tydlig besvikelse, med hjälp av negativa 
utrop. (Observation åk 3). 

 
Analys 3 
Situationer påverkar engagemang och matematikintresse, vilket medför stor vikt vid 
individanpassning. Läraren varierar arbetssätt och fångar elevernas intresse, dock 
enbart periodvis. Genom den positiva feedbacken framgår det en ökning av 
engagemang och glädje. Genomgående för observationerna förekommer skiftningar 
av engagemanget hos eleverna och även om majoriteten av dem påvisade glädje 
gentemot matematikämnet, blev det mer synligt hos de yngre eleverna. En tolkning 
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kan vara att det lika gärna kan bero på ålder som organisation av 
matematiklektionerna. Under introduktionen av matematikområdet som skulle 
bearbetas under lektionen förekom det inga negativa utrop utan alla elever var 
märkbart engagerade, medan det vid prestation av fortsatt matematiskt arbete med 
stenciler framkom negativa reaktioner. En variation i matematiska arbetssätt 
förespråkas, men verkar även kunna ha en negativ inverkan på elever. 
 
Under observationerna av de gemensamma genomgångarna synliggjordes att två av 
de fyra klasserna använde sig av olika former av laborativt material. Samtliga lärare 
poängterade dock i enkätundersökningarna att de varierar sin undervisning med 
hjälp av exempelvis: ”[…] laborativt arbete gemensamt, i grupp och enskilt”, 
”Börjar med något praktiskt tillsammans […]”. Med hjälp av enkätundersökningen 
efterfrågades även lärarnas åsikter gällande det faktum att matematikintresset hos 
dagens elever sjunker, och på den frågan svarade en lärare följande: 
 

Jag tror att variationen mellan mattebok- laborativt material blir mindre. 
Matematiken blir svårare och det krävs fler genomgångar i skolan, inte så 
mycket praktiskt (Enkät åk 2).  

 
Analys 4 
Lärarna verkar överens om att det laborativa materialet inom matematiken bör vara 
synligt för eleverna. Det här visar sig dock enbart hos hälften av klasserna, vilket 
kan anses anmärkningsvärt eftersom det påpekas som en relevant faktor vid 
stimulerande matematikundervisning. Utifrån det här uppstår en tvetydighet, då 
lärare påpekar att ett alternativ till det minskade matematikintresset kan härledas 
från bristen av variation som förekommer i dagens skola.  
 
Efter de gemensamma genomgångarna förekom en mindre variation av 
undervisningsupplägg, dock fick samtliga elever arbeta individuellt vid sina bänkar 
under dessa moment. Hälften av klasserna arbetade i sina matematikböcker medan 
andra hälften arbetade med förtryckta stenciler. I en av klasserna prisas 
matematikboken av läraren, vilket även var det intrycket som observerades hos 
majoriteten av eleverna under lektionerna. Dock framkom det motsägelser till det 
under en elevintervju, där en elev påpekar sin inställning till matematikboken –”[…] 
för att innan var det min ärkefiende” (Intervju åk 2). Eleven vidareutvecklar sitt svar 
och förklarar att trots att boken har förblivit densamma har hen skapat en relation 
till denna som i nuläget fungerar bra. 
 
Analys 5 
Att variera sina matematiklektioner med någon form av konkret material var ett bra 
alternativ för att anpassa undervisningen till eleverna. Med hjälp observationerna, 
intervjuerna och diskussioner med lärarna framgick vikten av att välja material med 
stor omsorg. Att individanpassa matematikmaterial är inte enkelt. Majoriteten av 
eleverna gav intrycket att matematikboken var ett bra material, dock omkullkastades 
det av den ovannämnda elevens inställning. Att anse att ett pedagogiskt material är 
ens ärkefiende bör uppmärksammas av läraren, för att kunde vända situationen till 
något positivt. Dock tror jag inte att läraren var medveten om elevens inställning 
till boken, med tanke på hens positiva inställning till matematikboken. Om läraren 
varit medveten om elevens inställning hade hen nog försökt att anpassa 
undervisningen till alla elever, i mesta möjliga mån. 
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Under de enskilda momenten var det enbart ett fåtal elever som tog hjälp av 
klasskamrater medan majoriteten av eleverna bad läraren om hjälp vid eventuella 
svårigheter. En klasslärarna framförde under enkätundersökningen sina tankar 
gällande detta: ”[…] Jag har som ”regel”: läs uppgiften minst 3 ggr, prova, fråga 
kompisen bredvid, sen fråga mig.” (Enkät åk 2). Under observationerna var det 
endast ett fåtal elever som använde konkret material som hjälpmedel vid svårare tal. 
I de fall som det skedde bestod materialet av pengar eller pennor.  
 
Oavsett vilket ämnesområde som bearbetas fördes det dialoger i klasserna, om 
relevanta uppgifter som eleverna skulle lösa. 
 

[…] eleven säger –”ska jag göra den här?”. Läraren tittar i boken och säger 
–”Dom du behöver göra är dom här”, varpå en diskussion följer om vilka 
eleven vill göra. Läraren säger sedan att hen får välja själv vilka hen vill göra. 
Eleven-”jag gör dom jag fattar”, Läraren-”Ja gör det.” […] (Observation åk 
2). 

 
Analys 6 
Att individanpassa matematikuppgifterna framkom under observationerna, vilket 
även visar att eleverna har ett visst inflytande på sin matematikundervisning. 
 
Utifrån observationerna framkom flera mål med lektionerna. Målen konkretiserades 
även genom dialoger med lärarna. Det framkom bland annat att eleverna skulle 
arbeta på varierande sätt, med exempelvis laborativt och konkret material. Eleverna 
skulle även få arbeta i grupp och enskilt.  
 
5.2 Interaktion vid undervisning 
 
Kommunikation mellan lärare och elev 
 
En viktig aspekt som framkom under observationerna var vikten av kommunikation, 
framför allt interaktionen mellan lärare och elev. Under observationerna förekom 
moment där stor vikt lades på det akademiska språk som användes. 
 

[…] Lärare-”dom vi ritar nu (syftar på stencil som har bearbetats och skall 
arbetas med under lektionen) kommer vi ihåg vad dom heter?” Elev- ”menar 
du såna som är platta eller?” (Observation åk 3). 
 

En av klasslärarna presenterade i enkätundersökningen vikten av att ”prata matte” 
under matematiklektionerna. I kontrast till det framhöll en av de lågpresterande 
eleverna under sin intervju vad hen ansåg lärarens fokus under 
matematiklektionerna var: -”hon pratar mycket., vad vi ska göra och hon pratar 
också om förr i tiden. På jesusland” (E2L åk 1). 
 
Analys 7 
Vikten av att tala matematik, med korrekta termer och begrepp, framgår som 
ytterst relevant. Ställda frågor kan misstolkas, vilket blev synligt både under 
observationerna och vid genomförandet av elevintervjuerna.  
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Vid de introducerande genomgångarna ställde läraren frågor till samtliga elever. 
Eleverna visade engagemang till ämnesområdet på olika sätt. Vissa elever gav ifrån 
sig glada utrop när de ansåg sig kunna besvara frågan, vissa ”nöjde” sig med att 
räcka upp sin hand och vissa hade fokus på annat håll. Läraren gav sedan ordet till 
någon av eleverna och eleverna antingen besvarade frågan eller valde att avstå. 
 

Läraren upprepar att de skall rita de antal som det står med siffror och pekar 
sedan på rutan innehållande 4 och frågar eleverna vad detta betyder. E3H får 
svara och säger –”du ska rita 4 grejer”. Läraren bemöter positivt –”Ja, 
precis!” (observation f-klass) 

 
Den synliga interaktionen mellan lärare och elev varierade under de olika 
lektionerna, dock bestod majoriteten av de gemensamma genomgångarna av att 
läraren repeterade tidigare uppgifter som bearbetats för att sedan kommunicera med 
eleverna och ställa relevanta frågor.  
 

” Nu ska vi jobba med tal, hur tänker ni när ni ska räkna ut talet sju plus fem?” 
(Lärare). E1L får frågan, avvaktar och säger slutligen –”man kan räkna sju plus..”, 
avbryter sig sedan och ger upp (Observation åk 1). 

Analys 8 
Flera elever uppvisade under observationer tendenser liknande det ovan, vilket kan 
anses vara en avsaknad av engagemang och matematikintresse. Avsaknaden visade 
sig bland annat i att eleven avslutade sina redogörelser mitt i meningar och gav 
upp, istället för att precisera vad hen tänkte på. Då det sker vid flera tillfällen 
förekommer det olika förhållningssätt som lärarna använder sig av: antingen följer 
hen upp den ställda frågan med följdfrågor eller går vidare med frågan till annan 
elev. Det här kan anses vara ett försök till att anpassa kunskapsnivån till elevens 
nivå eller som ett sätt att vinna elevens engagemang. Ett tydligt exempel som påvisar 
kommunikationens betydelse och lärarens påverkan. 
 
Interaktion av intresse 
 
Under de olika lektionstillfällen framträdde en variation av känslor hos eleverna, 
både de låg- och högpresterande eleverna uppvisade olika grader av engagemang. 
Samtliga lärare uppvisade under observationerna intresse för matematikämnet, 
vilket även framgick som centralt med hjälp av enkätundersökningen. Lärarna fick 
redogöra för om de anser att matematikämnet är stimulerande, vilket besvarades 
med bland annat- ”Ja, jag tycker att matematik är ett fascinerat ämne. Att med hjälp 
av siffror ta reda på olika saker och hitta samband.” (Enkät f-klass). En annan lärare 
påpekade i enkätundersökningen att en stimulerande faktor med matematikämnet är 
”[…] att få ta del av barnens lärande, se deras intresse och när man får uppleva att 
de förstår.” (Enkät åk 1). 
 
Analys 9 
Lärarna visade stort matematikintresse, vilket även speglar sig i den genomförda 
enkätundersökningen. Att som lärare uppvisa engagemang till det bearbetade ämnet 
kan medföra att engagemang även överförs till eleverna. Ett exempel som kan 
framhållas är att under observationen i förskoleklassen uppvisade både lärare och 
elever ett tydligt engagemang till det som bearbetas, och där skulle paralleller 
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kunna dras mellan att lärarens engagemang fördes över till eleverna. Vilket i sin tur 
kan ha att göra med deras beliefs eller mindset och därigenom blir högst relevant 
för studien att uppmärksamma.  
 
Även eleverna visade under flera observationstillfällen sitt engagemang och 
majoriteten uttryckte glädje inför matematikområdet.  
 

Läraren går till whiteboarden och skriver 5*2=produkt, samtidigt som hon 
högt säger det hon skriver. Sedan säger hon-”vad heter dom olika talen i 
multiplikation?” och tittar på eleverna. E1H1 utbrister-”det körde jag på 
Bingel” (refererar till ett matematikspel klassen arbetar med). E3L1 får 
frågan av läraren och svarar tveksamt-”hm, fem?”. Läraren skakar på 
huvudet och säger –”det börjar på f…”, varpå E3L1 högt börjar gissa –
”familj”, läraren säger nej och E3L1 säger ”färg”. Då bryter E1H1 in och 
säger stolt faktor. Läraren berömmer och E1H1 ler förnöjt. (observation åk 
2). 

 
Det framkom mängder av situationer under observationerna som påvisar liknande 
aspekter. 
 

E2H är märkbart frustrerad, läraren kommer bort till hen. Tittar på aktuell 
uppgift och säger –”då räknar du uppåt”. E2H-”Åh, nu kommer jag ihåg. 
Man räknar uppåt, 8, 9,10.” Under tiden gör E1H segergester vid avklarad 
uppgift. Efter en stund berättar E1H för bänkkamrat hur många sidor hen har 
kvar och säger –”sen kan jag läsa upp för dig”, syftar på rätt svar från facit. 
(observation åk 1) 

 
Analys 10 
Med hjälp av insamlad data blev motivationen och matematikintresset synlig hos 
majoriteten av eleverna, oavsett om de ansågs låg- respektive högpresterande. 
Feedback ovan förekommer under vid flera tillfällen och skulle kunna vara exempel 
på att läraren individanpassar och ger ledtrådar för att underlätta för eleverna. 
Eleverna försöker finna rätt svar genom att gissa och visar engagemang och 
intresse.  När E1H1 har besvarat frågan korrekt får hen beröm av läraren. En tanke 
som uppstod var den avsaknad av respons till E3L1, vilket kanske skulle kunna anses 
som nödvändig för att behålla engagemang hos eleven. En fundering som uppkom 
utifrån observationerna var vilken typ av engagemang situationen ovan och 
liknande situationer initierade. Dels skulle engagemanget kunna tyda på en glädje 
gällande matematiken och dels skulle det kunna tyda på ett engagemang för att 
eleven i fråga gissade rätt svar, enligt facit. En annan fundering hade varit om det 
engagemang som uppvisades hade varit detsamma om de inte hade fått ledtrådar av 
läraren, utan istället fått gissa sig fram till korrekt svar på egen hand.  
 
Vikten av att fånga upp elevernas intresse identifierades vid flera tillfällen under 
observationerna, genom anpassning av undervisning till elevernas förutsättningar. 
 

Läraren kommer från till E1L som vill ha hjälp med att rita tredimensionellt. 
Läraren förklarar hur hen skall tänka och E1L ser engagerad ut, lyssnar och 
instämmer jakande. (Intresse tänds i ögonen igen) (Observationsprotokoll 
årskurs 3). 
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Analys 11 
Läraren fångar elevens matematikintresse eller ser ett behov som bör uppfyllas, 
vilket medför ett tydligt exempel som påvisar ett engagemang hos eleven samt ger 
möjlighet att se en ökning av matematikintresset.  
 
Elevernas engagemang till matematikämnet framhölls även under intervjuerna: -
”mm, det är ett av mina favoritämnen.” (E1H åk 2), ”det är roligt, men det kan vara 
lite svårt med multiplikation ibland.” (E1L åk 2). Liknande tendenser framkom 
under observationerna och presenterades även i enkätundersökningarna, där 
samtliga lärare framhöll att majoriteten av eleverna fann matematikämnet intressant. 
Vidare påpekades att intresset bland annat visade sig vid introduktionen till 
ämnesområdet då flera av eleverna gav ifrån sig glada utrop. Under elevintervjuerna 
var det en elev som framhöll att det hen tyckte var roligast med matematiken var att 
vara ute och hen var bäst på att spela fotboll (Intervju E3H F-klass). 
 
Analys 12 
Oavsett prestationsnivå uppvisade majoriteten av eleverna att de fann matematiken 
intressant och rolig. Dock är det svårt att dra generella slutsatser från vissa av de 
svar som eleverna presenterade, likt det ovan om att spela fotboll. Det här visar på 
vikten av att prata matematik, med relevanta begrepp, för att säkerställa att det är 
just matematikintresset som kontinuerligt bearbetas under matematiklektionerna 
och inget annat.   
 
Under elevintervjuerna framhöll majoriteten av elever, både låg- respektive 
högpresterande, att de ansåg sig duktiga inom matematiken, men att det fanns 
utvecklingsmöjligheter. ”Ja, jag är ganska bra men jag kan bli bättre.” (E3L). Det 
framkom även indikationer på lärarens inflytande på elevernas egen uppfattning om 
kunskaper: ”ja jag tycker, X, läraren har sagt att jag är på mellangraden, så då tycker 
jag också att jag är på mellangraden.”(E1L) 
 
Analys 13 
Mycket intressant att de båda kategorierna av elever anser sig duktiga inom 
matematikämnet, men med utvecklingspotential. Att de redan vid låg ålder har en 
vision om hur de kan utvecklas och även synliggör lärarens inflytande anses 
anmärkningsvärt. 
 
Interaktion med svårigheter 
 
Under observationerna var det inte enbart glädje som visade sig utan även 
frustrationen hos eleverna. Det här visade sig på varierande sätt, men mestadels 
utryckte eleverna sin frustration till klassläraren som sedan bemötte det på olika sätt 
beroende på situation. 
 

Läraren-”vad blir fyra gånger fem?”, varpå E2M1 får svara men vägrar säga 
något. Läraren ser fundersam ut men väljer att ge ordet till annan elev. 
Läraren fortsätter sedan med att fråga eleverna vad två gånger två blir, och 
ger frågan till E2M1 igen. E2M1-”2”, läraren säger ”nej” och ger frågan till 
E3L1 som svarar –”4” och ser nöjd ut när hen får beröm av läraren. E2M1 
säger högt-”jag trodde du sa två gånger noll”, varpå läraren säger –”men det 
blir ju 0?” och E2M1 tittar ner i bänken. (observation åk 2). 
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Analys 14 
Två tänkbara scenarier framkommer utifrån den observerade situationen; antingen 
kanske läraren uppmärksammar att eleven inte kan besvara den matematiska frågan 
och därigenom antar att eleven inte förstått och hoppar vidare till nästa elev som 
får besvara frågan. En annan tänkbar förklaring kan vara att läraren tar hänsyn till 
eleven, när hen märker att det första matematiska talet blir för svårt för hen. Vilket 
skulle innebära att läraren anpassar sitt tankesätt, formulerar ett enklare tal och 
blir mer omhändertagande mot eleven. En annan tanke som uppstod är det faktum 
att läraren inte fångar upp eleven sista uttalande. Ett alternativ till det hade varit 
att läraren diskuterat hur elevens tankar gått och hur de hade kunnat lösa uppgiften 
på ett, för eleven, engagerat sätt. Elevens reaktion i slutet av observationen pekar 
på en negativ inverkan hos eleven.  
 
Vid flera tillfällen framkom elevernas frustrationer inom ämnet.  
 

E3L går till läraren, vill få rättat. Läraren tittar och säger –”hur skriver vi 30? 
E3L- ”3 och 0”. Läraren-”, bra, skriv det”. E3L- ”jag fattar inte dom andra”. 
Läraren- ”ta fram 35 kronor i femmor”. E3L suckar. Läraren tar fram 
pengarna och frågar E3L hur mycket det är- ”Är det 35?” E3L räknar högt, -
”10, 20, 40..” Läraren-”nej jag vill ha 35, lyssna på mig.” E3L räknar igen- 
”10, 20, 30”. Läraren tittar på E3 och säger –”35 vill jag ha, jag vill ha fem 
till.” E3L-”Aha, ska ha 2.” […] (Observation åk 2). 
 

Analys 15 
Den frustration som eleven känner syns tydligt på eleven och bekräftas med hjälp 
av suckar och avsaknad av svar som eleven uppvisar. Läraren bemöter elevens 
frustration och stundtals blir frustrationen även synlig hos läraren, vid analysering 
av de svar som ges. En anledning till det kan vara att läraren vill poängtera för 
eleven hur hen bör tänka. En annan anledning kan vara att elevens frustration blir 
synlig för läraren och att hen vill hjälpa eleven på bästa möjliga sätt genom att 
anpassa sig till elevens nivå. 
 
Trots de frustrationer som stundtals observerades var majoriteten av eleverna 
överens under intervjuerna att de matematiska kunskaperna var av stor vikt inför 
framtiden: -”det är väldigt viktigt, tänk så när man blir vuxen och så så måste man 
betala räkningar” (Intervju med lågpresterande elev åk 3). Vidare under intervjun 
framkom intressanta resonemang gällande dagens teknik, vilken kan ”ersätta” de 
matematiska kunskaperna. En elev poängterade att hen alltid kommer ha olika 
hjälpmedel lätt tillgängliga:  
 

[…] vi har miniräknare, telefoner. Vi har ju alla dom tekniksakerna. Som är 
väldigt små, man kan ta med dom. Tillochmed telefoner snart har såna små 
appelwatch. Och såna miniräknare också. (Intervju med lågpresterande elev 
åk 3). 

Analys 16 
Under observationerna framkom det belägg för den yttre motivationens påverkan 
på eleverna. Det här kan i sin tur ha en inverkan på elevernas motivation till 
matematikämnet. Antingen kan det ha en positiv inverkan genom att de ser den 
tekniska utveckling som sker men ändå vill utveckla sina individuella kunskaper, 
eller en negativ inverkan genom att eleverna enbart fokuserar på de tekniska 
hjälpmedel som tillhandahålls och inte egen kunskap. 
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Variation av engagemang 
 
I den tidigare genomförda litteraturstudien framkom belägg för att elevernas 
prestationer kunde härledas till deras inre motivation gentemot matematikämnet, 
vilket dock inte var det relevanta i denna studien. I samband med fördelningen av 
låg- respektive högpresterande elever framkom det under observationerna 
indikationer på att de prestationer eleverna uppvisade inte alltid kunde härledas till 
deras inre motivation och intresse för ämnet. Ett tydligt exempel presenterades under 
ett observationstillfälle, där en av klasslärarna riktade särskilt fokus på en av 
eleverna som ansågs lågpresterande. Under flera tillfällen av observationen sitter 
läraren vid eleven, för att kontinuerligt ge hen hjälp vid behov. Vid detta moment, 
och även under andra liknande moment, förekommer kontinuerliga diskussioner 
mellan lärare och elev; svårigheter bryts ned och preciseras för att sedan övergå till 
diskussioner om hur svar kan frambringas. Utifrån observationen och med lärarens 
rådgivning om att hen anses vara en lågpresterande elev växer frågetecken fram när 
eleven under den individuella intervjun framhåller sin positiva inställning till 
matematikämnet och poängterar vikten av att få arbeta med utmanade uppgifter: 
”ehm, det är att man får räkna mycket och det finns rätt många svåra utmaningar” 
(Intervju lågpresterande elev åk 2). 
 
Egen analys 17 
Eleven har klassats som en lågpresterande elev men framhåller positiv inställning 
och intresse gentemot matematikämnet. Att läraren även befinner sig i närheten av 
eleven vittnar om att den prestationsnivå som läraren refererade till vid fördelning 
av eleverna även blir synlig för eleven själv och dess omgivning. I litteraturstudien 
framhölls belägg för att elevernas motivation och belief kunde påverka deras 
prestationer, i de fall där eleverna ansågs lågpresterande var de ofta även 
omotiverade till matematikämnet. Med hjälp av den data som framkommit under 
denna studie har det återfunnits belägg som motsäger de generella parallellerna 
mellan prestationsnivå och motivation till ämnesområdet.  
 
Under observationen uppkommer fler tillfällen där variation gällande engagemanget 
till ämnet blir synligt.  
 

E6H ser fundersam ut och räcker upp handen och får ordet av läraren. E6H 
–” Om triangeln blir en pyramid, då kan man ju säga att konen också är det?” 
Läraren- ” Ja precis, de påminner om varandra.” ”Nu ska vi först arbeta med 
vårt arbetsblad.” 
E1L och E2L visar tydlig besvikelse, med hjälp av negativa utrop. 
(Observationsprotokoll årskurs 3). 

 
Analys 18 
Under introduktionen förekom det inga negativa utrop utan alla elever var märkbart 
engagerade, medan det vid prestation av fortsatt arbete med stenciler framkom 
negativa reaktioner. Variation i arbetet förespråkas, men verkar även kunna ha en 
negativ inverkan på elever.  
 
Majoriteten av eleverna poängterade under intervjuerna att de stundtals fann 
matematikämnet svårt och framhöll bland annat problem när de inte förstod vad de 
skulle göra- ” […] att man inte förstår lite mycket.”(Intervju F-klass). 
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Eleven - ”ehm, jag tycker att.. så här när man ska räkna ihop många, jättehöga tal” 
Jag-”då blir det svårt?”, varpå eleven säger- ”ja” och sedan får medhåll av de andra 
två eleverna som intervjuas (Intervju åk 3). 

Analys 19 
Att som lärare precisera och försäkra sig om att eleverna förstår det sagda anses 
högst relevant, för att säkerställa att eleverna inte förlorar intresse på grund av 
otydligheter i instruktioner. Det andra utdraget från en intervju vittnar om den 
osäkerhet som kan framträda vid tal som eleven anser svåra. Fenomen framkom 
även under de olika observationerna hos flera elever.  
 
Social interaktion 
 
En annan relevant aspekt är den sociala interaktionen, vilken framhölls på olika sätt 
under observationerna. Under observationerna var det flera elever som kontinuerligt 
räknade antal sidor i sina matematikböcker, för att se var de befann sig i förhållande 
till övriga elever och även för att se hur mycket de hade kvar tills boken var avslutad. 
Fenomenet blev även synligt under en gruppintervju, där ena eleven poängterade att 
hen inte ville ”befinna sig sist” i matematikboken, eftersom det gjorde att hen kände 
sig sämre än sina kamrater. Vid uttalandet fick eleven medhåll av övriga elever som 
intervjuades (Intervju med högpresterande elever åk 3). 
 
Analys 20 
Den sociala interaktionen framkom som central. Eleverna jämförde sina 
prestationer med övriga kamrater. De ville inte befinna sig sist utan ville vara på 
en jämn nivå med omgivningen, vilket kan tala för att den ”press” eleverna känner 
från sin omgivning kan påverka deras prestationsnivåer. De elever som jämför sig 
med andra ligger kanske på en högre kunskapsnivå än vad de skulle ha gjort om de 
enbart hade fokuserat på eget lärande, vilket medför att den sociala interaktionen 
kan anses relevant för att öka elevernas lärande och därigenom även 
matematikintresset. Dock bör det poängteras att den eventuella ökningen av 
elevernas lärande inte bör härledas till den inverkan som omgivningen har på 
denne, utan istället bör fokus lysa på att eleven genom sin omgivning kan få 
indikationer om var de flesta befinner sig i sin matematikbok. Eleven kan således 
finna en ökad motivation genom att utöka sin egen kunskapsnivå och därigenom 
befinna sig på en mer ”jämn” nivå med sina klasskamrater. 
 
Under observationerna kunde elevernas frustration vid flera tillfällen övergå till att 
de vägrade att fortsätta med sina uppgifter- ”jag vill inte räkna mer” (Observation 
åk 2). Då det skedde förekom det ingen aktiv interaktion med övriga deltagare, utan 
eleven i fråga redogjorde för sina tankar högt. Uttalandet var dock något som 
förnekades under elevintervjuerna, där ingen av eleverna ansåg att de gav upp vid 
svåra uppgifter. Samtliga elever framhöll istället att de försöker lösa svåra uppgifter 
och att de inte ger upp. Med hjälp av enkätundersökningen framkom en lärares syn 
på huruvida de anser att elever ger upp vid svåra områden: ”Beror på mig som lärare. 
Uppmuntran och beröm behövs för detta, att ej ge upp. Visa på och få dem att förstå 
olika strategier.” (Enkät åk 3). 
 
Analys 21 



 

25 
 

Väldigt intressant att eleverna anser att ingen av dem ger upp vid svåra 
matematikuppgifter men att fenomenet ändå uppenbarade sig under 
observationerna. Det kan tolkas som att de uppgivna uttryck som eleverna ger ifrån 
sig i moment av frustration inte behöver innebära att de ger upp utan mer används 
som ett sätt att söka uppmärksamhet, och kanske även bekräftelse, av lärare eller 
klasskamrater. Under observationerna blev lärarens beskrivna tankesätt synligt, 
med hjälp av att tydligt visat engagemang och uppmuntra samt berömma eleverna. 
 
Utifrån observationerna gick det att identifiera relevansen av lärares feedback.  
 

[…] E3L1 har fortfarande handen uppe och läraren kommer fram till hen, 
varpå E3L1 säger –”fattar inte den”. Läraren tittar på uppgiften och hämtar 
sedan leksakspengar, femmor. E3L1 tar fram sju stycken. Läraren-”kan du 
lägga dom två och två så att du får tio? Det blir inte riktigt jämt.”. E3L1 
nickar och säger –”när du hjälper mig förstår jag”. Läraren tittar på E3L1 och 
säger –”nej jag kan inte gå på andra sidan rummet.”, varpå E3L1 säger –”nej 
då kan jag inte!” (observation åk 2). 

 
Analys 22 
Det förekommer flera tillfällen under observationerna där eleverna uppvisar 
osäkerhet, vilket skulle kunna härledas till den prestationsnivå inom 
matematikämnet som hen uppvisar och som medfört att läraren placerat hen i den 
kategori av elever som anses ha svårt för matematikämnet. Den feedback som 
förekommer är mestadels av positiv karaktär, vilket får stort inflytande på eleverna.  
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6 Diskussion 
 
I det här avsnittet följer två former av diskussioner. Först presenteras en 
metoddiskussion, vilken har syftet att analysera val av metod och hur det bearbetats 
under studien. Efter det presenteras en resultatdiskussion, där de framkomna 
resultaten sammankopplas med bakgrunden och analyseras ytterligare för att ge en 
djupare förståelse till det studerade området. För att knyta samman till studiens syfte 
har de två aktuella kategorierna används som utgångspunkt i resultatdiskussionen. 
Slutligen presenteras studiens slutsatser. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med studien har varit att arbeta vidare utifrån en tidigare genomförd 
litteraturstudie. För att säkerställa att en relevant studie genomfördes användes en 
föll valet på att göra en triangulering, där observationer kombinerades med 
intervjuer och enkätundersökningar. Svårigheten under observationerna var inte att 
anteckna allt det som gjordes och sades, utan svårigheterna började när insamlad 
data skulle renskrivas och analyseras. Att under tidspress observera utvalda elever 
och lärare innebar en hel del skrivande, vilket medförde vissa förkortningar och 
slarvig skrivstil. Det blev därför viktigt att direkt efter observationerna skriva rent 
protokollen, för att ha observationen färskt i minnet och inte missa något på grund 
av svårtydda anteckningar.  
 
För att lättare kunna analysera intervjuerna valdes dessa att spelas in, vilket 
medförde både för- och nackdelar. En fördel var att jag som genomförde 
intervjuerna kunde fokusera på eleverna, fånga upp och även följa upp frågor som 
ställdes, utan att tappa fokus genom att skriva ned det som sades. En nackdel som 
visade sig särskilt tydligt hos de yngre eleverna var att inspelningen skedde med 
hjälp av min mobiltelefon. Under inspelning med mobiltelefonen förekommer det 
varierande ljudvågor som blir synliga för eleverna, vilket medförde att flera av de 
yngre eleverna fokuserade enbart på att få ljudvågorna att vibrera med hjälp av sina 
röstlägen och därigenom tappade lite fokus på frågorna som ställdes. För att undvika 
att det här påverkade intervjuerna valdes det att vinkla telefonen, för att genom det 
säkerställa att eleverna fokuserade på frågorna som ställdes och inte på de synliga 
ljudvågorna i telefondisplayen. Dock anses inte det här ha påverkat de resultat som 
framkom, då de elever som påverkades av de synliga ljudvågorna även var de elever 
som valde att besvara frågor med ”mm”, ”ja” eller ”nej”. 
 
Det ovannämnda kan anses vara en nackdel med att genomföra intervjuer med 
elever, i dessa låga åldrar, eftersom det förekommer svårigheter med att få ut 
användbar data. Flera av intervjuerna bestod av ja och nej svar, vilket inte 
synliggjorde någon nyansering utan enbart besvarade den ställda frågan och 
därigenom bidrog till statistik men ingen övrig analyseringsmöjlighet. För att 
genomföra elevintervjuerna på bästa möjliga sätt valdes det att genomföra 
intervjuerna i angränsning till deras befintliga klassrum. Innan intervjuerna hade 
eleverna, och deras målsmän, blivit välinformerade om syftet med intervjun, vilket 
även togs upp innan intervjun genomfördes. En annan relevant aspekt var att 
intervjuerna genomfördes i anslutning till observationerna, vilket möjliggjorde att 
jag, som intervjuade, inte blev ett helt nytt ansikte för dem utan jag var redan en 
bekant individ för eleverna.  
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En annan svårighet med elevintervjuer är att det kan förekomma 
tolkningsmöjligheter av frågor som ställs. Det här blev särskilt tydligt i de yngre 
klasserna. En fråga som ställdes till eleverna var om de ansåg sig vara duktiga inom 
matematikämnet och som en följdfråga till det efterfrågades det om de ansåg att det 
var något särskilt de var duktiga på inom matematikämnet. På frågan svarade en 
elev att hen ansåg sig duktig inom matematikämnet och framförallt på att spela 
fotboll. Det här medför ett exempel på hur frågor kan omformuleras när eleverna 
försöker finna förklaringar till det sagda. Eleven i fråga har nog först svarat på att 
hen anser sig duktig på matematikämnet, men när följdfrågan ställs är hens tankar 
på vad hen anser sig duktig på, i det här fallet fotboll. Genom att tänka ur ett barns 
perspektiv blir tankesättet realistiskt, men medför svårigheter gällande tolkning av 
insamlade data.  
 
Det förekommer dock även fördelar med intervjuer, bland annat möjligheten att 
ställa följdfrågor och följa upp det sagda. Det är inte möjligt vid exempelvis 
enkätundersökningar och därför valdes intervjuer som den mest passande metoden 
för eleverna, i anslutning till observationstillfällena, för att få ut mesta möjliga av 
det som uppenbarat sig.   
 
”Respondenten svarar ofta så som han eller hon tror att man ska svara.” (Kihlström 
2007a s. 52). Inför intervjuerna förekom det funderingar gällande hur de utvalda 
eleverna skulle förhålla sig. Efter transkribering och bearbetning av intervjuerna har 
det dock inte framkommit några belägg för att eleverna svarar på sätt som kan vara 
gynnande för studien. I stället framkom det att eleverna svarade på det sätt som de 
uppfattade frågorna, vilket i vissa fall innebar anknytning till andra ämnen än 
matematiken. 
 
En skola i södra Sverige kontaktades och där valdes fyra stycken lärare ut att deltaga 
med sina respektive klasser. Till dessa delades informationsbrev ut, för att 
tydliggöra syftet med studien och även påpeka att deltagandet var frivilligt och att 
alla parter när som helst kunde avsluta sitt deltagande om de ville. De utvalda 
eleverna fick informationsbrev som de delade med sina målsmän, med uppmaningen 
att de gärna fick återkomma till mig om det fanns några invändningar eller 
oklarheter. Det här var dock inget som gjordes, vilket medförde att de utvalda 
eleverna förblev de som sedan observerades och intervjuades.  
 
Veckan innan sportlovet fanns bäst möjlighet att genomföra observationer, 
intervjuer och enkätundersökningar. Genom anpassning till det som passade de olika 
klasserna bäst kunde jag genomföra observationer och intervjuer utan att störa 
ordinarie undervisning. Detta händelseförlopp påverkade validiteten. Genom att 
vara en objektiv individ var förhoppningen att inte påverka deltagande parter, dock 
förekommer det alltid en viss påverkan eftersom jag inte är helt osynlig och vissa 
fundersamma blickar och viskningar elever emellan utdelades. Det framkom även 
frågor från, framförallt, elever i årskurs två som ville veta vad jag antecknade i mitt 
anteckningsblock.  
 
Gällande validiteten fanns starka åsikter om att säkerställa denna genom att 
kombinera flera metoder. Därigenom föll valet på att kombinera observationer med 
intervjuer och enkätundersökningar, en triangulering. En nackdel med att 
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kombinerad dessa metoder är dock den omfattning som studien medförde. Under 
observationerna skrevs löpande protokoll och när de sedan renskrevs utgjorde de 
sammanlagt 18 datorskrivna sidor. I kombination till det bör tilläggas att de 
transkriberade intervjuerna upptog 43 sidor och enkätundersökningarna 12 sidor. 
Insamlad data blev således 73 sidor. 
 
En annan viktig aspekt är generaliserbarheten, eftersom det här är en relativt liten 
studie med enbart en skola inkluderad är det inte möjligt att dra några generella 
slutsatser. Dock bör påpekas att skulle en liknande studie genomförts med flera olika 
skolor skulle kanske resultaten vara annorlunda, eller detsamma. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
I det här avsnittet diskuteras de framkomna resultaten med bakgrunden. I resultatet 
förekommer det flera olika egenanalyser, vilka även kommer att vara synliga i det 
här avsnittet.  
 
Syftet med studien var att arbeta vidare utifrån en tidigare genomförd 
litteraturstudie. Under litteraturstudien var fokus på att se eventuella samband 
mellan elevers inre motivation och deras prestationer. I den här studien skiftades 
fokuset och från att ha fokuserat på ett elevperspektiv under litteraturstudien 
ändrades det nu till att se hur lärare arbetar. Syftet blev således att analysera hur 
lärare kan skapa matematikintresse hos sina elever och som i sin tur kan påverka 
deras ämnesprestationer. Förhoppningen med studien var att kunna besvara följande 
frågeställning: 
 

• På vilka sätt organiserar och kommunicerar lärare för att skapa 
matematikintresse hos sina elever? 

 
6.2.1 Organisation 
 
Elevgruppering/material 
 
Redan vid uppstarten av observationerna framhöll lärarna aspekter där de låg- 
respektive högpresterande eleverna ansågs vara på en likvärdig nivå, bland annat 
genom att eleverna placerades i gruppkonstellationer oavsett prestationsnivå. Den 
sociala interaktionen kan fungera som ett komplement för den avsaknad av en större 
mängd matematikmaterial som flera klasser uppvisade; analys 2 påpekar vikten av 
att ha material synligt, vilket i sin tur kan anses påverka elevernas 
matematikintresse. Analys 1 framhåller exempelvis gruppkonstellationer och att de 
är föränderliga, men att det även medverkar till den interaktion som figurerade i 
klassrummen. Det sociala intresset är dock av en mer föränderlig karaktär än 
personliga intressen (Schunk et al 2016 s. 210). Organisationen blir därför högst 
relevant, där lärare bör agera som de observerade lärarna gjort, med hjälp av en 
integrering av alla elever.  
 
Organisering i klassrum 
 
Alla observationstillfällen hade liknande upplägg av undervisning, där en 
gemensam genomgång följdes av individuellt arbete med antingen matematikböcker 
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eller matematiska stenciler. Som resultatet påpekar har organiseringen av 
undervisningen en stor inverkan på det matematikintresse som eftersträvas. Den 
variation som framträdde under observationerna kan även härledas till bakgrunden, 
där variation framhålls som ett komplement som skall medverka till att undvika 
moment som kan framkalla tristess och avsaknad av intresse (Schunk et al 2010 s. 
220). Dock bör det ställas i förhållande till det som framkom under analys 3, det vill 
säga att den variation som sker mellan de gemensamma momenten och enskilda 
uppgifter kan av vissa elever anses vara positiva men det förekommer även elever 
som uppvisar negativa känslor vid denna typ av variation. Känslorna kan i sin tur 
tolkas på flera sätt, antingen som en slags upprördhet mot variationen av uppgifter 
eller som en protest mot bytet av metod, från gemensamma uppgifter och enskilt 
arbete.  
 
Samtliga lärare poängterade att de gärna arbetar på varierande arbetssätt och där 
igenom kombinerar laborativt arbete med exempelvis matematikboken. Det här 
visade sig även under observationerna, dock bara i två av de fyra klasserna under de 
gemensamma genomgångarna. Med hjälp av analys 4 framkommer aspekter om det 
synsätt som lärarna presenterar under observationerna och även det som kom fram 
under enkätundersökningar kan ifrågasättas. Dels anses det nödvändigt att variera 
undervisning för att på så sätt skapa engagemang och dels påvisade flera elever 
frustration vid variation. Samtidigt anses den avsaknad av variation vara en av 
anledningarna till avsaknad av matematikintresse.  
 
Flera motsägelser gällande organisationen av matematikundervisningen 
framkommer under observationerna. Trots att lärarna framhåller vikten av arbete 
med konkret material framkommer belägg för att kombinationen mellan laborativt 
material och matematikboken minskar allt mer. Utifrån observationerna framkom 
en variation av dessa två arbetsmetoder, dock påpekas avsaknaden av densamma 
som en anledning till det sjunkande matematikintresset. Precis som analys 5 
presenterar uppvisade majoriteten av de observerade eleverna en positiv attityd till 
matematikboken, dock framkom det under elevintervjuerna belägg som motsäger 
sig detta. En av eleverna framför sina åsikter om matematikboken och refererar till 
den med ord som ”ärkefiende”. Det här blir således en relevant del gällande intresse, 
när det konkreta materialet påverkar eleverna till den grad att det påverkar deras 
engagemang och intresse gentemot ämnesområdet. Här kan även paralleller dras till 
begreppet mindset, gällande hur individer själva styr över sin inställning och 
prestationsnivå (Boaler 2013 s. 150). Att som lärare anpassa sin undervisning och 
därigenom arbetande på prestationsstärkande sätt med sina elever kan ge dem 
förutsättningar att utvecklas optimalt (Boaler 2013 s. 150). 
 
Under observationerna framkom vikten av att skapa matematikintresse för att vinna 
elevernas engagemang. Genom att variera undervisningen och individanpassa i 
mesta möjliga mån visade lärarna på en tankeprocess bakom sin strukturerade 
undervisning och precis som presenteras i analys 6 kan en variation gällande 
strukturen av det här förekomma. Det här är även något som poängteras i 
styrdokumenten: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 
matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.” 
(Skolverket 2011 s. 62). 
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Med hjälp av det upplägg av undervisningen som observerades framkom tydliga 
belägg för att lärarna hade presenterat olika strategier för sina elever, hur de skulle 
agera om det uppkom svårigheter under lektionerna. Bland annat poängteras vikten 
av eget tänkande, fråga en kamrat och slutligen fråga läraren. Det här observerades 
dock bara vid enskilda tillfällen och mestadels av tiden vände sig majoriteten av 
eleverna direkt till sin klasslärare. Läraren anpassade sina diskussioner och 
formuleringar till aktuell elev, dock framkom det enbart fåtal belägg för att de 
nivågrupperade eleverna skulle bemötas på olika sätt. Den skillnaden som var mest 
framträdande var att läraren riktade större fokus på den lågpresterande eleven, vilket 
skulle kunna tolkas som ett försök till att utöka matematikintresset hos dessa elever. 
Under intervjuerna framkom det dock att de lågpresterande eleverna var lika 
motiverade som de högpresterande eleverna. Det här medförde att det fokus som 
riktades på eleven kanske kunde grundas i den osäkerhet som uppkom hos vissa 
elever, och kunde ”botas” med hjälp av lärarens bekräftelse och beröm. Att som 
lärare kunna se den potential som finns i sitt arbete och därigenom se det livslånga 
lärandet utvinns utifrån undervisningen kan det stärka ens elever på en hög nivå 
(Bjerneby Häll 2002 s. 14). 
 
6.2.2 Interaktion vid undervisning 
 
Kommunikation mellan lärare och elev 
 
Med hjälp av observationerna framkom belägg för vikten av att tala det språk som 
tillhör det ämnesområde som bearbetas. Precis som analys 7 framhåller bör det 
poängteras att det kan uppstå onödiga missförstånd under interaktionen mellan 
lärare och elev, eftersom eleven inte förstår det sagda. Eleverna visade upp klara 
belägg för att deras fokus gällande matematikämnet kan variera och genom att 
precisera sig kan detta förhindras och beaktas. Den relevanta interaktionen som bör 
återfinnas i klassrum kan skapa länkar mellan lärare och elever som hjälper till med 
utveckling av bland annat prestationer (Imsen 2007 s. 30). 
 
Under observationerna visade sig flera typer av interaktion mellan lärare och elev. 
Under de gemensamma genomgångarna var majoriteten av interaktionen i form av 
att läraren repeterade det bearbetade området för att sedan ställa frågor till eleverna, 
vilka sedan antingen besvara dessa eller vägrade. När detta sker framträder olika 
scenarier under observationerna, antingen väljer läraren att ställa frågan vidare till 
annan elev eller omformulerar frågan för att anpassas till eleven. En viktig aspekt är 
att som lärare kunna se elevernas potential och genom det kunna arbeta på sätt som 
stärker dem (Boaler 2013 s. 150). Likt analys 8 skulle situationen kunna tolkas som 
försök till individanpassning, där eleven oftast får en ny chans att besvara en 
liknande fråga men på en individanpassad nivå.  I analys 8 framstår elevernas 
avsaknad av svar som en indikation på ett lågt matematikintresse, dock dementeras 
det här med hjälp av elevintervjuerna. Samtliga elever framhåller att de tycker att 
matematikämnet är intressant och även något som majoriteten av dem anser sig vara 
duktiga inom. Trots det stora intresset till ämnet presenteras flera åsikter om att det 
ibland kan anses vara svårt, beroende på vilket område som bearbetas inom ämnet.  
 
Interaktion av intresse 
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Under observationerna uppvisade både lärare och elever olika grader av 
matematikintresse. Precis som analys 9 påpekar kan lärarnas intresse överföras till 
eleverna, vilket i den här studien kan anses vara en aspekt, och som även kan 
härledas till den bakgrundsinformation som finns tillgänglig (Schunk et al 2010 s. 
220). Lärarnas intresse kan även härledas från deras befintliga beliefs, vilket kan 
medverka till hur de strukturerar sin undervisning och varför de gör de val de gör 
(Skott 2008 s. 28). Dock bör här påpekas att det inte framkommit några belägg i 
tidigare forskning för att lärares beliefs påverkar deras handlingar, men inte heller 
något som motsäger detta (Törner 2015 s. 11).  
 
Den synliga feedbacken ansågs till största del vara positiv, och likt analys 10 kan 
paralleller dras mellan lärarnas förmåga att visa omsorg för elevernas och elevernas 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Förutom att som lärare skapa intresse för matematikämnet, precis som framhålls i 
analys 11, uppkommer även vikten av att inse det inflytande som förekommer från 
lärare till elev. Här är det av stor vikt att poängtera att det inflytandet inte bara 
figurerar för stunden utan under en längre period (Bjerneby Häll 2002 s. 10,14). 
Som det framkommer i både analys 12 och 13 uppvisar eleverna trots deras låga 
ålder tydliga indikationer på att de är medvetna om den potential de besitter. De 
observerade eleverna påpekar bland annat att den syn som läraren har på dem är 
densamma som de har på sig själva. Sett ur ett längre perspektiv skulle det här kunna 
innebära att den inställning som läraren delger till eleven är densamma som kommer 
påverka dem i framtiden.  
 
Förutom lärarnas intressen visade även majoriteten av eleverna ett stort 
matematikintresse. Det här blev särskilt tydligt i de fall där eleverna gav ifrån sig 
glada utrop vid prestation av ämnesområde eller specifika uppgifter inom området. 
Engagemang är i sin tur med och påverkar hur eleverna agerar under lektionerna 
(Nyman 2015 s. 2), vilket kan tolkas som att den positiva inställningen som eleverna 
uppvisade under lektionerna även påverkade deras engagemang och arbetsvilja. När 
sådana situationer, likt den ovan, uppstod förekom det tillfällen där lärarna 
uppmärksammade beteendet och i viss grad även uppmuntrade detta.  
 
Med hjälp av analys 12 framgår det att majoriteten av eleverna presenterar ett 
matematikintresse, som sedan kunde variera. Motivation är något individuellt och 
anses vara det som avgör om elever vill medverka vid olika moment eller inte 
(Hannula 2006 s. 165–166). Under elevintervjuerna påpekade majoriteten av 
eleverna att de ansåg matematikämnet roligt och intressant. Framför allt bör 
poängteras att en av de elev som av läraren ansågs lågpresterande framhöll vikten 
av att få arbeta med utmanande uppgifter och bedyrade även sin positiva inställning 
till ämnet. Det här medför att de paralleller som tidigare framhållits gällande att 
elevers beliefs påverkar deras prestationer (Kloosterman 2002 s. 248), inte kan 
styrkas i den här studien. Dock bör paralleller dras till elevernas mindset (Boaler 
2013 s. 150) och i de fall där eleverna kunde påverka sin undervisning, exempelvis 
när de fick välja uppgifter på egen hand, kan deras mindset påverkas och därigenom 
även deras prestationer. 
 
Med hjälp av studien framkom belägg för att även de lågpresterande eleverna kan 
inneha en hög grad av motivation och matematikintresse. Motivationen kan i sin tur 
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antingen innebära att det är något eleven vill uppnå eller kan vara en indikation på 
att eleven anser sig ha kunskap om det bearbetade och därigenom utvecklar ett större 
intresse för (Hannula 2006 s. 167). Liknande tendenser framkom även när paralleller 
dragits mellan elevers mindset och prestationer (Boaler 2013 s. 150), vilket även det 
kan anses ifrågasatt med hjälp av studien. I den här studien har det inte framkommit 
några belägg för att relationer mellan mindset och prestationer hos vissa elever 
skulle ha uppstått. 
 
Precis som analys 10 framhåller förekom det flera moment där eleverna uppvisade 
engagemang även om de inte kunde det korrekta svaret på den ställda frågan, genom 
att istället försöka gissa sig fram till svaret. Genom att se till individers intresse kan 
en viss grad av engagemang utläsas (Schunk et al 2010 s. 210). Då observerade 
situationer uppstod valde lärarna att individanpassa sina frågor och i flera fall 
formulera om dessa. Likt analys 14 kan det här tolkas som ett försök att antingen 
anpassa frågorna eller ge ledtrådar till eleven. Det här skulle även kunna knytas till 
elevernas beliefs (Kloosterman 2002 s. 247), genom att försöka anpassa 
svårighetsgraden kan en förklaring till lärarnas beteende vara att de vill hitta den 
nivå där eleverna själva finner tilltro och intresse till det bearbetade. 
 
Utifrån observationerna framkom belägg för hur stort inflytande lärare har på 
eleverna. Flera elever uppvisade osäkerhet som sedan kunde motarbetas med hjälp 
av bekräftelse från läraren. Samma tendenser presenterades även under 
elevintervjuerna, där bland annat en elev poängterade att läraren hade berättat vilken 
nivå som eleven ifråga befann sig på och genom det här ansåg eleven att det var 
relevanta nivån. En annan väsentlig aspekt som framkom under elevintervjuerna var 
den potential av prestationer som eleverna ansåg att de innehar. Det här öppnar upp 
för stora möjligheter hos klasslärarna; genom att uppmärksamma elevernas intresse 
är det möjligt att arbeta vidare med det för att uppnå deras maximala 
prestationsnivåer, på individanpassade sätt.  
 
Interaktioner med svårigheter 
 
I alla de observerade klasserna uppstod det frustration och eleverna påvisade tydliga 
exempel på olika former av svårigheter som uppstod under lektionerna, där 
elevernas synliga engagemang kombinerades med diverse negativa utrop. Begreppet 
beliefs kan härledas till de val elever gör (Kislenko et al 2015 s. 130), dock kan det 
föra med sig svårigheter för eleverna när det uppstår moment som kan leda till 
frustration. I analys 15 påpekas relevansen av att lära från sina misstag och vända 
frustrationen till något positivt. Den frustration som tycktes uppstå hos läraren 
rättades till snabbt, och frustrationen hos eleven försvann även den genom en 
diskussion med läraren gällande matematikuppgiften. Det här skulle kunna tolkas 
som ett exempel där läraren lärde av sina misstag, genom att hen antagligen 
uppmärksammade sin egen frustration och rättade till detta. I de fall där individer 
inte lär från sina misstag kan möjligheter att utvecklas ersättas med att de ifrågasätter 
sina befintliga kunskaper (Boaler 2013 s. 149).  
 
Inställningen till matematikämnet är hos samtliga elever positiv, dock visade sig en 
variation gällande vilken nytta de kommer ha av deras matematiska kunskaper i 
analys 16. Vissa elever ansåg att det är av stor vikt att kunna betala räkningar och 
dylikt i framtiden, medan en elev påpekade dagens tekniska utrustning som finns 
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tillgänglig för sådana situationer. Här kan återigen paralleller dras till elevernas 
beliefs, där deras föreställning om matematikämnet påverkar deras inställning 
(Sumpter 2013 s. 1116). Den lågpresterande eleven som fokuserar på tekniska 
hjälpmedel visar upp en vision om att hen inte kommer ha någon användning för 
sina befintliga matematikkunskaper, utan istället kan förlita sig på diverse 
hjälpmedel. 
 
Variation av engagemang 
 
Under observationerna uppkommer olika grader av engagemang till ämnesområdet 
hos eleverna. Engagemanget varierade vid flera tillfällen, och kunde stundtals 
knytas till matematikämnet för att sedan preciseras till matematikuppgift som 
bearbetades. Då liknande situationer uppstod bemötte läraren det här på en 
individanpassad nivå, genom bland annat diskussioner med eleverna för att med 
hjälp av dem komma fram till relevanta lösningar till uppgifterna. En annan aspekt 
framhålls i analys 17, där lärarens engagemang anpassades till de enskilda eleverna 
och vid flera tillfällen hade de lågpresterande eleverna läraren placerade bredvid sig. 
Det här kan påverka elevernas trygghetsnivå och därigenom ge dem mer intresse för 
ämnet även om det inte blir särskilt tydligt synligt i deras prestationer. Återigen kan 
paralleller till bakgrunden knytas, där vikten av omsorg poängteras som relevant för 
utveckling av intresse (Imsen 2007 s. 30). Det här skulle kunna tolkas som försök 
till att finna matematikintresse eller som en slags försäkran om att eleven förstår 
uppgifterna som bearbetas.  
 
Som tidigare påpekats kan dock denna förutsättning av prestationsnivåer inverka på 
det faktiska engagemang som eleven uppvisar och som blev synligt genom de 
individuella intervjuerna, vilket även kan knytas samman med analys 18 och 
relevansen av att variera sitt arbete men med elevernas förutsättningar i åtanke. 
 
Det är av stor vikt att som lärare försäkra sig om att eleverna förstår det sagda, 
eftersom det här även kan påverka deras engagemang. Likt analys 19 bör de faktorer 
som elevernas kan anse medför svårigheter framhållas och uppmärksammas av 
lärare, för att på så sätt kunna arbeta strategiskt för bästa möjliga 
utvecklingsmöjlighet för eleven. 
 
Social interaktion 
 
Den sociala interaktionen framkommer som i vissa fall central under 
observationerna. Den tävlingsinstinkt som poängteras i analys 20, elevernas vilja att 
jämföra sig med klasskamrater, vittnar om hur stor den sociala interaktionen är även 
i de yngre klasserna. Under elevintervjuerna framkom det här även som en relevant 
aspekt eftersom flera elever påpekade att de inte vill befinna sig ”sist” i förhållande 
till sina klasskamrater. En relevant aspekt gällande det här är möjligheten att 
gruppera elever efter deras mindset beliefs (Boaler 2013 s. 150). Genom en eventuell 
anpassning av eleverna efter vad de själva anser att det som motiverar och inspirerar 
dem kan det vara möjligt att utöka deras kunskapsnivåer på en maximal nivå. Den 
inverkan eleverna har på varandra kan ha stort inflytande på deras prestationer och 
även deras inlärningsförmåga (Skolverket 2013 s. 64). Genom att se det så kallade 
grupptrycket från övriga elever som något positivt med utvecklingspotential kan det 
utvinnas mer kunskap och högre prestationer än vad det kan förorsaka negativa 
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aspekter likt avundsjuka eller en tävlingsinställning som inte grundar sig på någon 
positiv nivå. Vidare bör det framhållas differenserna mellan personligt intresse och 
socialt intresse (Schunk et al 2010 s. 210). Det sociala intresset anses vara av mer 
föränderlig karaktär (Schunk et al 2010 s. 210), vilket kan tolkas som att den 
påverkan de sociala faktorerna har på de observerade eleverna antagligen enbart 
kommer vara aktuella under en tid. Det här skulle kunna medföra i praktiken att ju 
äldre eleverna blir, desto mer, eller i vissa fall även mindre, påverkade blir de av den 
sociala interaktionen.  
 
Under flera observationer uppstod det situationer där elever uttalade sin frustration 
genom att ge upp. Med hjälp av analys 21 skulle det här kunna tolkas som försök 
till interaktion med övriga elever och läraren, för att genom sina uttalande kunna få 
någon slags respons och därigenom kan eleverna finna ny motivation och 
engagemang med hjälp av lärarens stöd. Dock förekom det ingen synlig respons då 
dessa situationer uppstod, vilket gör att den analys som genomförts kan anses vara 
ett alternativ av eventuellt flera. 
 
En annan aspekt som blev synlig under observationerna var den osäkerhet som flera 
elever uppvisade, men som i vissa fall kunde ”botas” med hjälp av lärarens närvaro. 
Precis som analys 22 framhåller kan den prestationsnivå som läraren synliggjort för 
eleven påverka elevens prestationer, dock anses inte elevernas prestationer kunna 
härledas fullt ut från deras intresse och inre motivation eftersom denna kan anses 
vara på en hög nivå trots låga prestationer.  
 
6.3 Slutsatser 
 
Då syftet med denna studie var att få en närmare inblick i hur lärare organiserar och 
kommunicerar för att öka matematikintresset kan flera slutsatser presenteras. I flera 
av klasserna synliggjordes en inre motivation även hos de elever som ansågs 
lågpresterande. Det här medför att den tidigare hypotes som figurerade i den 
föregående litteraturstudien, att inre motivation påverkar prestationer, kan anses 
vara motsägelsefull. Med hjälp av denna studie har det framkommit belägg för att 
de paralleller som dragits tidigare mellan elevers prestationer i förhållande till deras 
motivation inte alltid stämmer, utan det kan förekomma elever som av lärare anses 
lågpresterande men även uppvisar en stor motivation till matematikämnet. De flesta 
elever uppvisade och sade sig ha en positiv inställning till matematikämnet och även 
ett gediget matematikintresse, även om de presterade på olika nivåer. 
 
Beroende på situation anpassade lärarna sina diskussioner och formuleringar, dock 
skedde det oberoende av om eleven var låg- respektive högpresterande. Dock 
framkom det en väsentlig skillnad gällande lärarens agerande, eftersom läraren 
stundtals riktade mer fokus på den lågpresterande. Eleverna verkade dock 
omedvetna om det här, och bland annat poängterade en lågpresterande elev att hen 
ville arbeta med utmanande uppgifter. Här finns det således utvecklingsmöjligheter 
för lärare, genom att se till elevernas beliefs och mindset för att skapa en större 
motivation till matematikämnet. Dock kan det anses oväsentligt eftersom även de 
lågpresterande eleverna uppvisade intresse för ämnet. 
 
Utifrån resultaten av studien framkommer belägg för att hur läraren organiserar och 
kommunicerar under sin undervisning kan påverka elevernas intresse. Genom att 



 

35 
 

närmare granska matematiskt material kan avsaknad av motivation till viss del 
förhindras. En annan relevant aspekt som framkommit är vikten av att lära från sina 
misstag, att genom att föra diskussioner med eleverna, gällande deras resonemang, 
kan kunskap utvinnas istället för att försakas. Den interaktion som förekom under 
studien kan anse ha viss effekt på eleverna, då dessa påvisade olika former av 
engagemang. Förekom det moment som eleven fann ointressanta var det ofta som 
elevens motivation till momentet minskade och därigenom även den enskilda 
prestationen. I de fall där lärarna aktivt medverkade, vid de gemensamma 
samlingarna, synliggjordes elevernas engagemang och intresse mer, än vad de 
gjorde under det enskilda arbetet. Det här medför att den feedback som förekommer 
har en stor inverkan på elevers intresse för ämnesområdet, i de fall där feedbacken 
är av positiv karaktär. 
 
6.4 Egna reflektioner och vidare forskning 
 
Efter att studien genomförts har det uppkommit flera reflektioner om det resultat 
som framkom. En viktig lärdom som jag tar med mig ut i det stundande arbetslivet 
är relevansen av att se alla elever med förhoppningen att inte kategorisera dem enligt 
prestationsnivå. Genom att uppmärksamma elevernas beliefs och mindset är det 
möjligt att arbeta på sätt som ökar deras kunskapsnivåer och även stärker deras 
motivation till matematikämnet. En annan relevant lärdom är att det som 
framkommit under studien även är möjligt att applicera inom alla ämnesområden, 
och inte enbart matematikämnet. Slutligen finner jag stor vikt vid att försöka 
undvika att förknippa elevernas prestationsnivåer med deras ämnesmotivation, då 
det framkom belägg för att prestationsnivån kunde variera trots stor motivation till 
ämnet. Om eleverna bemöts utifrån sina individuella kunskaper och om man som 
lärare kan lyckas anpassa och organisera sin undervisning på en individnivå är det 
möjligt att utvinna mer kunskap för eleverna.  
 
Gällande vidare forskning har flera idéer uppkommit under studiens gång. Den idé 
som har varit av återkommande karaktär är en studie där eleverna observeras och 
intervjuas under en längre period, förslagsvis under alla åren mellan förskoleklass 
och årskurs tre. Genom en sådan omfattande studie hade det varit möjligt att se de 
belägg som framkommit med hjälp av den här studien på ett mer översiktligt sätt 
och det hade även varit möjligt att följa elevernas motivationsnivå och förmodade 
prestationsökning. 
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     Bilaga 1 
Elevintervju 
 

1. Tycker du att matematik är roligt? 
Om Ja, vad är roligt? 
Om Nej, varför är det inte roligt? 
 

2. Tycker du att matematik är svårt? 
Om Ja, kan du ge exempel på vad som är svårt? 
 

3. Tycker du att du är duktig inom matematiken? 
Om Ja, kan du ge något exempel? 
Om Nej, varför inte? 
 

4. Behöver du anstränga dig mycket när du arbetar med matematik? 
Om Ja, vid vilka typer av uppgifter? 
 

5. Om ni arbetar med något område inom matematiken som du tycker är svårt, 
försöker du lösa det eller ger du upp? 
Om du lär dig, kan du ge exempel på hur du tänker vid svåra uppgifter? 
 

6. Tycker du att du har lätt för att lära dig nya saker inom matematiken? 
Om Ja, kan du ge något exempel. 
Om Nej, varför tycker du inte det? 
 

7. Tycker du att du kommer ihåg det du lär dig på matematiklektionerna? 
 

8. Brukar du bli glad när din lärare berättar att det är dags för matematik? 
Om Ja, varför? 
Om Nej, varför inte? 
 

9. Tycker du att matematiken är ett intressant ämne? 
Om Ja, varför? 
Om Nej, varför inte? 
 

10. Tycker du om att lära dig nya saker inom matematiken? 
Om Ja, varför? 
Om Nej, varför inte? 
 

11. Arbetar du helst i grupp eller individuellt när ni arbetar med matematiken? 
Varför? 
 

12. Brukar du arbeta med matematik hemma? 
Om Ja, kan du ge något exempel på vad du gör då? 
Om Nej, varför inte?  



 

 
 

     Bilaga 2 
Lärarenkät 

 
Tack för att du tar dig tid att medverka i min studie om matematikintresse och hur man som 
lärare kan öka detta hos sina elever. Enkäten består av tio stycken frågor. Utveckla gärna 
dina svar i mesta möjliga mån, för att synliggöra dina åsikter på bästa sätt. 
 
Antal år som lärare: 
 
I årskurserna: 
 

1. Tycker du att matematikämnet är stimulerande? Om ja, ge exempel. Om nej, varför inte? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Förekommer det delar inom matematikämnet som du anser är särskilt svåra för eleverna? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Om elever finner något område inom matematiken svårt, brukar de då ge upp eller provar 
de? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Anser du att eleverna har lätt för att lära sig nya saker inom matematiken? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Kommer eleverna ihåg det dem lär sig under matematiklektionerna? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 
 

     Bilaga 3 
 

6. Vilka reaktioner brukar du få av dina elever när du berättar att det är dags för 
matematikundervisning? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. Anser du att eleverna visar att de vill lära sig nya saker inom matematiken? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Hur organiserar du dina matematiklektioner? Enskilt arbete eller grupparbeten? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9. Anser du att eleverna arbetar matematiskt utanför skolan? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10. Forskning framhåller att matematikintresset sjunker ju äldre eleverna blir, vad anser du om 

detta? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     Bilaga 4 
Observationsschema- checklista 
 
Datum: 
Klass (Antal elever och ålder): 
Matematiskt område: 
 
Rumsbeskrivning 

• Hur är elever placerade, grupper eller enskilt? 
• Vilken typ av material finns tillgängligt, vad återfinns i rummet? 

Aktörer 
• Vilken typ av kommunikation förekommer mellan lärare och elev, en- eller 

flervägskommunikation? 
• Vilken feedback förekommer från läraren, vid vilka tillfällen? 
• Förekommer det moment där eleverna uttrycker känslor, intresse, avsaknad 

av engagemang? 
• Visar elever och lärare intresse för matematikämnet, hur? 
• Uttrycker eleverna befintlig kunskap? 
• Vilket inflytande har elever på undervisningen? 
• Ges eleverna möjlighet att redovisa sina tankar om uppgifter? 

Händelser 
• Vilka handlingar utförs? 
• Hur presenteras det ämnesområde som skall bearbetas? 
• Förekommer det aktiviteter? 

Mål och känslor 
• Vilka mål försöker aktörerna uppnå? 
• Vilka känslor framträder under observationen? (observatörens) 

 

 
 
 
Som komplement till detta skrevs det under observationstillfällena, förutom i 
löpande protokoll, i fyra spalter: tidpunkt, vad jag ser, vad jag hör, tankar/känslor 
(Dovemark 2007 s. 144) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     Bilaga 5 
 
Informationsbrev till ansvarig lärare om en medverkan i matematikstudie 
 
Hej! 
Jag heter Jenny Karlsson och studerar till grundskollärare med inriktning F-3, på 
Högskolan Dalarna. Jag läser nu min sista termin på utbildningen och skall 
genomföra en empirisk studie. Valet har fallit på att kombinera observationer av 
matematiklektioner med enkla enkätundersökningar för de aktuella lärarna samt 
kortare gruppintervjuer med utvalda elever. De aktuella enkätundersökningarna och 
intervjuerna kommer fokusera på att se eventuella samband mellan elevers 
matematikintresse och ämnesprestationer. Denna studie genomförs för att utöka 
forskningsområdet inom matematikintresse och ämnesprestationer och för att få en 
översikt över vad man som lärare bör tänka på för att öka matematikintresset hos 
eleverna. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas, för att 
säkerställa en rättvis analys. Alla deltagare i studien är anonyma och detta innebär 
att alla inkluderade elever och lärare kommer att avidentifieras, likaså kommer 
skolan aldrig nämnas vid namn.  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
Studien kommer starta med observationer av matematiklektioner för att sedan låta 
utvalda elever få besvara intervjufrågor i smågrupper. De elever som kommer att 
ingå i studien kommer antingen påvisa ett stort eller ett litet matematikintresse, för 
att säkerställa att den variation som kan återfinnas inom matematikämnet blir synlig. 
Det är av intresse att låta två-tre motiverade elever och två-tre omotiverade elever, 
inom matematikämnet, medverka vid intervjuerna. Det är även av stort intresse att 
du besvarar en liknande enkätundersökning, dock med fokus på för dig aktuella 
frågor. Den aktuella tiden för frågeformulären kommer vara max 20 minuter.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
Allt material som samlas in kommer endast att bearbetas av mig, min handledare 
och en examinator vid Högskolan Dalarna. Undersökningen kommer att presenteras 
i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. All insamlad data, inklusive det 
inspelade materialet, som framkommer under studien kommer att förstöras efter att 
uppsatsen godkänts. Den färdiga uppsatsen kommer vara till allmän beskådning och 
något du självklart får ta del av vid intresse! 
Jag skulle vara mycket tacksam om du skulle vilja medverka i denna studie, eftersom 
det kan vara till stor hjälp för att skapa en positivare syn på matematikämnet.  
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Jenny 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Jenny Karlsson 
Student 
Telefon: 070-XXXXXXX 
e-post: jenny.karlsson86@hotmail.com 

Eva Taflin 
Handledare 
Telefon: 
e-post: evat@du.se 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

     Bilaga 6 
 
Informationsbrev och en förfrågan om medverkan i matematikstudie 
 
Hej! 
Jag heter Jenny Karlsson och studerar till grundskollärare med inriktning F-3, på 
Högskolan Dalarna. Jag läser nu min sista termin på utbildningen och skall 
genomföra en empirisk studie. Valet har fallit på att kombinera observationer av 
matematiklektioner som sedan följs upp med en enkel enkätundersökning 
tillsammans med aktuella lärare och en kortare gruppintervju med de utvalda 
eleverna. Studien fokusera på att se eventuella samband mellan elevers 
matematikintresse och ämnesprestationer. Syftet är även att få en översikt över vad 
man som lärare bör tänka på för att öka matematikintresset hos eleverna 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
Studien kommer starta med observationer av matematiklektioner för att sedan låta 
utvalda elever medverka vid gruppintervjuer. De elever som kommer att ingå i 
studien kommer antingen påvisa ett stort eller ett litet matematikintresse, för att 
säkerställa att den variation som kan återfinnas inom matematikämnet blir synlig. 
Den aktuella tiden kommer vara ca 20 minuter, för att säkerställa att alla frågor blir 
besvarade med samma engagemang oavsett när frågan ställs.  
Eleverna kommer få besvara aktuella frågor inom matematikområdet och 
intervjuerna kommer att spelas in samt transkriberas för att säkerställa en rättvis 
analys. Alla deltagare i studien är anonyma och detta innebär att alla inkluderade 
elever och lärare kommer att avidentifieras, likaså kommer skolan aldrig nämnas 
vid namn.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
Allt material som samlas in kommer endast att bearbetas av mig, min handledare 
och en examinator vid Högskolan Dalarna. Undersökningen kommer att presenteras 
i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. All insamlad data, inklusive det 
inspelade materialet, som framkommer under studien kommer att förstöras efter att 
uppsatsen godkänts. Den färdiga uppsatsen kommer vara till allmän beskådning och 
något du självklart får ta del av vid intresse! 
Jag skulle vara mycket tacksam om du skulle vilja låta ditt barn medverka i denna 
studie, eftersom det kan vara till stor hjälp för att skapa en positivare syn på 
matematikämnet.  
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Jenny 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Jenny Karlsson 
Student 
Telefon: 070-XXXXXXX 
e-post: jenny.karlsson86@hotmail.com 

Eva Taflin 
Handledare 
Telefon: 
e-post: evat @du.se 
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