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SAMMANFATTNING 
 Detta citat får sammanfatta mitt arbete: 

”Intresse blomstrar endast i frihet och vissnar vid minsta tvång…” 
 

Victor Firsov 

 

Syftet med studien var att undersöka hur matematikintresset såg ut hos eleverna i år 4, 5 och 6. 
Studien bygger på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer av sex elever och två lärare i år 4, 5 
och 6. Trots att eleverna är duktiga i matematik visade intervjuerna att eleverna har ett svalt 
intresse för matematik, att de upplevde intresse som att vara duktig och att räkna mycket i 
matteboken och att intresse var att tycka matematik är roligt. Dessutom kopplade de ihop 
matematik med det som görs i skolan, vilket upplevdes som tråkigt och något man måste göra. 
Problemlösning var roligt men eleverna kopplade inte ihop det med matematik. Däremot hade de 
en viss förståelse för att matematik används överallt.  
Lärarna upplevde många elever som duktiga och intresserade och till skillnad från eleverna ansåg 
de att intresse är en drivkraft, entusiasm, en vilja att ta sig framåt samt glädje. De upplevde att en 
positiv syn på siffror hemma och i skolan, varierad undervisning, rimliga krav, att se sammanhang 
i matematiken samt gott om tid och pedagoger var faktorer som kunde främja elevernas intresse. 
Föräldrarnas påverkan var både positiv och negativ för eleverna men mest negativ för lärarna.  
Utifrån studien har jag dragit slutsatsen att eleverna har ett visst intresse för matematik om än 
svagt. I de fall intresse fanns var det föräldrar, äldre syskon och lärare som påverkat eleverna till 
detta. Jag har också kommit fram till att undervisningen i matematik bör förändras, främst genom 
att använda mer problemlösning i undervisningen. 
 
Sökord: skolan, matematik, intresse, påverkan 
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Inledning 
Hösten 2008 läste jag en kurs i matematik på Högskolan i Dalarna, Matematisk begreppsbildning 
II. Bland kurslitteraturen fanns Lusten att lära - med fokus på matematik1

Trots att svaren till mina funderingar fanns i Skolverkets rapport blev jag inte riktigt nöjd. 
Utformningen av dagens skola och hur undervisningen bedrivs är enligt rapporten faktorer som 
påverkar kunskaper, motivation och intresse, men jag tror inte de är de enda. Kompisar, media, 
familj är andra faktorer som jag tror inverkar en hel del på elevernas inställning till skolan. Studier 
visar bl.a. att föräldrars utbildningsnivå inverkar på elevers resultat i skolan

 utgiven av Skolverket. 
Detta är en rapport som visar hur kunskaper, motivation samt intresse till ämnet ser ut bland 
dagens elever från förskoleklass till gymnasiet. Rapporten visar också på att 
matematikkunskaperna hos dagens elever har försämrats och att intresset för matematik bland 
eleverna är lågt. Rapporten kunde också beskriva vad detta berodde på, att det fanns ett samband 
mellan undervisningens utformning, kunskapsnivån och inställningen till matematiken i skolan. 
Min första reaktion var Är detta verkligen sant? Matte som är så kul! Den andra reaktionen blev 
Men om detta är sant gäller det även de elever som finns på den skola jag arbetar på. Behöver vi 
då förändra den undervisning vi bedriver på skolan så att inställningen ska bli mer positiv?   

2

Jag började fundera över min egen skolgång och hur mitt intresse för matematik har sett ut och 
ser ut idag och kunde konstatera att trots att mina föräldrar inte är högskole- eller 
universitetsutbildade och inte heller högavlönade har min skolgång varit relativt problemfri 
genom åren. Dessutom har mitt matematikintresse följt mig från skolstart genom gymnasiet och 
finns där än idag. Matematiken har inte alltid varit lätt men intresset har inte försvunnit. Vad 
beror det på?  

. 

Bland de elever jag arbetar med idag finns både de som är matematikintresserade och de som ser 
matematiklektionerna som något nödvändigt ont. De flesta av eleverna arbetar visserligen bra på 
lektionerna och klarar sig relativt bra på prov och läxförhör, men vad tycker de egentligen om det 
de håller på med?  Är det ett genuint matematikintresse som gör att de arbetar bra?  

Vad påverkar dagens elever vad gäller matematik? Vad är det som händer från de första 
stapplande men ivriga stegen i matematikens värld till ett avståndstagande eller i alla fall 
minskning av motivation och intresse kring matematik? Är det undervisningen som förändras? Är 
det innehållet som blir mer och mer komplicerat och svårgripbart? Är det samhället vi lever i som 
inverkar på något sätt?  

Jag tror, som sagt, att våra elever påverkas mycket av de miljöer de befinner sig i. Skolan, läraren, 
föräldrar, syskon, kompisar och andra vuxna i deras närhet är oerhört viktiga i deras attityd till, 
intresse av och motivation till skolan och den undervisning som bedrivs där. I detta arbete 
fokuserar jag på intresset för matematiken hos elever i år 4,5 och 6 i den skola jag arbetar på. 

Bakgrund 
Introduktion 
Matematikintresset föddes tidigt då jag fick hjälpa mamma att räkna pengar efter julfester och 
midsommarfester i Folkets hus. Jag fortsatte räkna i skolan och lärde mig mer och mer och så 
småningom ville jag jobba på bank och räkna pengar hela dagarna. Dessa drömmar falnade men 

                                                           
1 Skolverkets rapport 221, Lusten att lära-med fokus på matematik, Stockholm, (2003) 
2 Skolverket, Vad betyder social bakgrund och kön för resultaten i matematik?, (1996) 
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matematikintresset fanns kvar vilket ledde mig till att läsa på tekniskt gymnasium. Här blev 
konkurrensen större med elever från alla delar av kommunen, och så småningom hela Dalarna, 
och matematiken blev svårare. Jag hade lärare som förklarade att så här skulle det vara, det var 
bara att acceptera. Det är många sidor i kollegieblock som avslutats med VSB, dvs. Vilket Skulle 
Bevisas. Det handlade aldrig om att förstå det som låg bakom utan bara att förstå de regler som 
gällde. Matematiken genomsyrade i stort sett alla ämnen på gymnasiet vilket gjorde att det var 
nödvändigt att förstå för att klara betygen. Jag klarade det med nöd och näppe och det tror jag 
berodde på att jag hela tiden fick ett stöd hemifrån. Mina föräldrar försökte hjälpa mig med de 
kunskaper och verktyg de hade och klarade de inte det var det inte långt till grannar, vänner eller 
släktingar. Att jag precis klarade betygen beror också på att jag någonstans fann utmaningar i att 
försöka lösa alla olika ekvationer, beräkna magnetisk laddning, hållfasthet eller rätt koncentration 
på en lösning. Jag har haft en positiv syn på skolan och har hela tiden velat lära mig mer. Detta 
ledde mig också genom grundskolan med bra betyg och gott självförtroende, Kemigrenen på 4-
årigt tekniskt gymnasium med medelmåttiga betyg och ett något luggslitet självförtroende och så 
småningom två högskoleutbildningar.   

I dag har jag lyckan att få träffa barn och ungdomar varje dag i mitt yrke. Alla från olika 
bakgrunder och med många olika attityder till skolan och skolarbetet. Jag får utbyta tankar med 
dem, försöka påverka dem i deras framtidsplaner men främst försöka fylla dem med kunskap. 
Den kunskap jag helst fyller eleverna med är av matematisk karaktär, jag har den förmånen att få 
undervisa i det jag finner roligt och intressant. Några elever är aktiva under lektionerna och ställer 
frågor eller arbetar på egen hand, några elever behöver ständig uppmuntran och bekräftelse och 
några elever har annat att göra. Ibland tar eleverna emot och använder den kunskap jag har att ge 
och ibland stannar denna kunskap någonstans mellan dem och mig. Ibland syns det då det klickar 
till och kunskapen faller på plats, ibland får klickandet inte ens en chans. Vid de tillfällen då 
kunskapandet inte får den plats det skulle behöva har jag på senaste tid stannat upp och undrat 
vad det är som händer. Vad är det som gör att vissa elever har annat för sig, missar dialogen med 
mig eller inte har orken eller intresset till att lyssna?  

Matematiken i skolan och elevernas resultat har på senare tid tagit stor plats i media. Både 
regering och media har under vintern som gått rapporterat och alarmerat om svenska elevers 
försämrade matematikkunskaper och förklaringen har oftast legat på skolans utformning och 
upplägget av undervisningen. På politikerbloggen.se3 kunde man läsa om hur utbildningsministern 
förfasade sig över resultaten från TIMSS 20074 och i Sveriges Radios P15, den 23 februari i år, 
talade utbildningsministern om vad regeringen ämnade göra för att se till att kunskaperna 
förbättras. 125 miljoner skall satsas på att höja kunskaperna i de naturvetenskapliga ämnena samt 
matematik. Till grund för denna uppmärksamhet ligger rapporter från olika undersökningar och 
jämförelser som gjorts mellan svenska elever och elever i Europa och övriga världen. Resultaten 
från TIMSS 20076, där kunskapsnivån hos elever i år 8 i 50 länder eller regioner undersökts, visar 
bl.a. att matematikkunskaperna hos svenska elever försämrats sedan tidigare undersökningar men 
att resultatet ändå ligger lite högre än det internationella genomsnittet. I PISA-undersökningarna 
bedöms OECD-ländernas 15-åringars kunskaper och färdigheter i matematik, naturvetenskap, 
läsning och problemlösning. PISA 20077

                                                           
3 

 fokuserade på kunskaper och färdigheter i 
naturvetenskaperna där även matematik ingick. Här visar det sig att svenska elever visar en svag 
försämring i matematikresultaten, samtidigt som andra länder visar en förbättring jämfört med 

http://www.politikerbloggen.se, hämtat 2009-03-20 
4 Skolverket, TIMSS 2007, Stockholm, (2008) 
5 Sveriges Radio P1, Samtal, 2009-02-23 
6 Skolverket, TIMSS 2007, Stockholm, (2008) 
7 Skolverket, PISA 2007, Stockholm, (2008) 

http://www.politikerbloggen.se/�
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samma undersökning utförd 20028

I de styrdokument vi har att arbeta efter i skolan kan vi läroplanen, Lpo 94

. Glappet mellan svenska elever och elever i övriga Europa blir 
alltså större trots att svenska elevers resultat ändå ligger över genomsnittet.  

9

 
, läsa att; 

 ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt 
tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet.” 
 

Läser vi vidare i kursplanen för matematik ser vi att undervisningen bland annat skall: 

”…sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer”10

Det betyder alltså att vi som arbetar i skolan skall se till att alla elever utvecklar ett intresse för 
matematik. Jag hävdar att om man arbetar eller har arbetat i skolan vet man att så aldrig kommer 
att bli fallet. Alla elever utvecklar inte detta intresse. Men måste ett intresse finnas för att man 
skall kunna ta till sig kunskaper? 

.  

Definitioner 
Här följer förklaring till några termer jag använder mig av i texten och vad jag menar då jag 
använder dem i detta arbete. 

Från det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia11

Definitionen av intresse som den står i uppslagsverket Aha

 kommer följande förklaring av matematik; 
”kommer från grekiskan där ordet betyder vetenskap. Matematik är läran om abstrakta 
kvantiteter, strukturer och mönster”.  

12

Ordlistan Ord för ord

; ”vilja att ta del av något, strävan efter 
att tillfredställa behov. Intresse är viktigt för en individs motivation. Inom marxismen har man 
skiljt mellan subjektivt (upplevt) och objektivt (faktiskt) intresse. Enligt Jürgen Habermas teori 
om kunskapsintresse bygger kunskap inte bara på passivt skådande utan på olika intressen”. Min 
egen definition av intresse blir; den drivkraft som gör att en person trots motgångar och 
svårigheter vill fortsätta utforskandet av ett ämne eller en företeelse. 

13

Teoretisk bakgrund 

 ger denna förklaring till påverka ;  inverka på, influera på, ha inflytande på, 
´färga´, manipulera, indoktrinera. Jag använder ordet påverka i meningen ha inflytande på. 

Lusten att lära 
Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik14

                                                           
8 Skolverket, PISA 2003, Stockholm, (2004) 

 är ett resultat av en nationell 
kvalitetsgranskning av förskoleklass, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning mellan 2000 
och 2001 bland 41 kommunala och 16 fristående skolor i Sverige. Den visar bland annat att den 
största tilliten till sin matematikförmåga och lust till att lära matematik finns hos elever i år 5 för 

9 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94,Stockholm, (2006) 
10 Skolverket, Kursplan med kommentarer, Stockholm, (2009) 
11 http://www.wikipedia.se, hämtat 2009-03-12 
12 Respons aha, Band 7, (2004) 
13 Ord för ord, (1992) 
14 Skolverkets rapport 221, Lusten att lära-med fokus på matematik, Stockholm, (2003) 

http://www.wikipedia.se/�
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att sedan sjunka med stigande ålder. Här börjar också skillnader märkas hos elever som inte 
förstår matematiken och elever som ser det som en utmaning att uppgifterna blir svårare. 
Rapporten visar också att intresset för matematiken minskar vilket kan ha sin förklaring i att lust 
och intresse till ett ämne eller företeelse hänger intimt samman, enligt t.ex. Gerd B. Arfwedsson 
och Gerhard Arfwedsson15. Författarna hänvisar till studier gjorda under 60- och 70-talen som 
visar hur elever istället för att välja ”rätt” stimuli i en inlärningssituation självständigt valde stimuli 
som hade ett privat meningsfullt sammanhang16

I rapporten kan man vidare läsa att ett fruktbart samspel mellan elever och lärare gör att 
innehållet i matematiken blir begripligt. Därmed upplevs lycka, eleven växer och självtilliten ökar. 
Detta betyder också att det inte alltid är de yttre formerna av undervisningen (läromedel, 
klassrumsmiljö, mm.) som är avgörande för upplevd lust till lärande. Rapporten visar att den lust 
och det intresse för matematik som finns hos elever i de första skolåren byts till mekaniskt 
räknande, tråkiga lektioner och jagande av betyg i de senare skolåren. Här sker en förändring av 
drivkraft och motivation. Ett fåtal elever känner dock tillfredställelse i att kunna lösa ett problem 
och kunna gå vidare i sina matematiska upptäckter. Författarna till rapporten beskriver lust till 
lärande som ett tillstånd då eleverna både tänkt och känt och dessa rader beskriver också hur 
lusten till lärande upplevs av eleverna ;   

, dvs. utifrån sina egna intressen valde man ett 
sätt att lära sig på som ofta var felaktigt men ändå det man trivdes bäst med. 

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

 
. 

Den sociokulturella filosofin 
I Gunilla Lindqvists bok Vygostkij och skolan 18 kan vi läsa om Lev Vygotskij, en av de filosofer/ 
pedagoger som påverkat utformningen av den svenska skolan. Vygotskijs tankar och idéer kan 
vara svåra att omsätta till klassrumsverkligheten men är bra att använda i olika pedagogiska 
diskussioner om och planeringar av undervisningen. Vygotskij menade att undervisningen skall 
utformas på ett sätt som gynnar elevernas utveckling genom att man tillvaratar deras intresse. 
Han menar också att eleverna i sitt sociala samspel med andra (föräldrar, syskon, lärare, kompisar, 
klasskamrater) utvecklar förmågor att hantera situationer de möter.  Den sociala miljön 
(hemmamiljön eller t.ex. skolan) spelar en stor roll för eleven. I skolans sociala miljö blir läraren 
viktig i elevens utveckling, men minst lika viktiga för utvecklingen är föräldrar, syskon och 
andra19. Jag nämnde tidigare att elevens intresse är viktigt i utformningen av undervisningen och 
Vygotskij menar att intresset är en viktig faktor som påverkar elevens beteende. Undervisningen 
bör enligt honom byggas upp utifrån målet att väcka elevens intresse20

Vygotskij använde också begreppet zone of proximal development (ZPD), närmsta utvecklingszon, den 
plats för lärande som ligger någonstans mellan barnets nuvarande förståelse och dess potentiella 
förståelse. Det är i denna zon som barnet är förmöget att med andra idag göra vad de i morgon 
klarar av att göra på egen hand. Med det menade Vygotskij att lärande sker då aktörer (elever) 
med olika kunskap och förutsättningar kommunicerar. Här blir läraren avgörande som den som 
skapar förutsättningarna för denna kommunikation. Lika avgörande är också de andra eleverna i 

.  

                                                           
15 Gerd B Arfwedsson och Gerhard Arfwedsson, Didaktik för lärare, Stockholm, (2002) 
16 Ibid. s. 25 
17 Skolverkets rapport 221, s.9 
18 Gunilla Lindkvist,  Vygotskij och skolan, (1999) 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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förhållande till den enskilde eleven samt den enskilde elevens utvecklingszon, d.v.s. den enskilde 
elevens förmåga att ta emot hjälp eller förklaringar21

Sociomatematiska normer 

. 

Andreia Balan22 tar i sitt arbete upp Erna Yackel och Chris Rasmussens forskning23 för att 
förklara sociala och sociomatematiska normers betydelse i klassrummet. Sociomatematiska 
normer är mönster som uppkommer i interaktionen mellan elev-elev samt elev-lärare i 
klassrummet under matematiklektioner gällande vad som är en annorlunda, sofistikerad eller 
effektiv lösning på ett problem. Dessa normer finns och utvecklas i alla klassrum oavsett hur 
pedagogen arbetar, enligt Erna Yackel och Paul Cobb24. Enligt författarna utgår många elever 
från att det läraren säger och det sätt läraren förklarar saker på är det rätta. De använder själva 
dessa förklaringar i arbetet med att lösa olika uppgifter, även om de inte förstår dem. Elever som 
istället får träna sig i att kommunicera med andra, dela med sig av sina förklaringar samt lyssna på 
andra elevers förklaringar blir intellektuellt självständiga. De litar på sin egen förmåga att förstå 
och förklara matematik och får en annan syn på och attityd till matematik25

Intresse 

. Erna Yackel och 
Paul Cobb har i sin studie tittat på utvecklandet av sociomatematiska normer i en klass där man 
hade ett undersökande arbetssätt och där man använde sig av problemlösning som pedagogiskt 
verktyg. Här är lärarens agerande viktigt. Tillåter läraren ett argumenterande och ifrågasättande 
arbetssätt där också lyssnandet och att försöka förstå andras lösningar får ta plats leder detta till 
att de normer främjas som i sin tur leder till att eleverna utvecklar ett meningsfullt och sofistikerat 
matematiskt resonemang. Detta ger elever som förstår vad de håller på med och kan använda 
matematiken inte bara i klassrummet utan också i vardagen och därmed ändras deras attityd till 
ämnet. 

Få studier har gjorts där man enbart undersökt elevers intresse för matematik. Däremot finns 
mycket i litteraturen som handlar om t.ex. attityder till, motivation till och resultat i matematik 
och där finns intresse med som en ”ingrediens” tillsammans med bl.a. vilja, utmaning, glädje och 
självtillit. Genomgående i detta arbete blandas och flätas dessa begrepp samman. Detta kan också 
vara verkligheten i skolan. Eleverna finns i skolan för att lära sig saker, för att kunskapa. 
Kunskapandet sker då självtilliten är god vilket uppstår då utmaningarna varken är för lätta eller 
för svåra. Det är i glädjen och med självtilliten tillsammans med alla andra i denna miljö detta 
kunskapande uppstår, detta kan man bland annat läsa om i Gunn Imsens Elevens värld26

Maria Bjerneby Häll

. 
27 menar att eleverna ifrågasätter meningen med att lära sig matematik i 

skolan och uppvisar ett lågt intresse därför att matematiken är så inbäddad i sina tillämpningar 
och symboler att den blir osynlig för eleven. Eleverna förstår också att man kan klara vardagen 
utan matematik och ändå överleva och då blir sammanhanget mellan samhällets krav och skolans 
krav svåra att förstå. Sverker Lundin går ett steg längre i sin doktorsavhandling28

                                                           
21 Diana F Steele, Using sociocultural theory to teach mathematics. A Vygotskian perspective, (2001) 

 och menar att 
skolans matematik finns för skolans skull. Han anser att vi i skolan arbetar efter styrdokument 

22 Andreia Balan (2007)   
23 Erna Yackel och Chris Rasmussen (2000) 
24 Erna Yackel och Paul Cobb, Sociomathematical Norms, Argumentation, and Autonomy in Mathematics, (1996). 
25 Ibid. 
26 Gunn Imsen, Elevens värld, Lund, (1992) 
27 Maria Bjernby Häll, Allt har förändrats och allt är sig likt, Linköping, (2006) 
28 Sverker Lundin, Skolans matematik, Uppsala, (2008) 
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som talar om hur och varför vi skall bedriva undervisningen i matematik. I Ämnets syfte och roll 
i utbildningen29

”Skolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta 
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet 
av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället.” 

 kan vi bland annat läsa att; 

 
Den matematik vi lär ut i skolan lär vi ut för att den behövs i vardagen men enligt Lundin är det 
tvärtom. Han menar också att skolmatematiken är en intressedödare istället för en intresseväckare 
och att det hela tiden bekräftas att matematik är svårt genom att så många elever inte lyckas lära 
sig det som förväntas av dem.  
 
Gunnar Sjöberg har i sitt arbete30 delat in de elever han undersökt som tycker matematikämnet är 
jobbigt och svårt och där intresset för ämnet ligger på en låg nivå, i fyra kategorier. Dessa är 
Statister, Fighters, Kepsar och Askungen, med fyra olika förhållningssätt till matematiken i 
skolan. De har alla ett gemensamt, och enligt Sjöberg avgörande, drag och det är deras negativa 
självbild gällande matematiken i skolan. Sjöberg har förutom den negativa självbilden också 
kommit fram till andra företeelser som kan ses som förklaringar till elevernas svårigheter. 
Tidstjuvar, dvs. andra aktiviteter som tar matematiklektioner i anspråk, är en företeelse och 
elevernas låga arbetsinsats, kopplad till bristfällig motivation under lektionerna, är en annan. 
Sjöberg hänvisar till Dysthe31 då han hävdar att motivation och goda skolprestationer hänger 
samman. Likaså tar Sjöberg upp Madeleine Löwings avhandling32 då han diskuterar problem som 
uppstår då elever i matematikproblem med låg arbetsinsats utvecklar en kunskapsskuld. Denna 
skuld uppstår då den låga arbetsinsatsen resulterar i att eleverna får hoppa över uppgifter för att 
hålla jämn takt med de andra eleverna. De blir fångade i en negativ, nedåtgående spiral. 
Dessutom fann Sjöberg faktorer som stress inför prov, negativa möten med lärare, brist på 
arbetsro, för långa lektioner och bristfällig kommunikation i klassrummet som andra förklaringar. 
Sjöberg hänvisar även här till Löwings avhandling33 där man kan läsa att eleverna kommunicerade 
med läromedlet mer än läraren och att då eleverna fick problem tog de inte hjälp av läraren i 
första hand. Lärarnas brist på kännedom om elevernas förkunskaper gjorde också att lärare och 
elev pratade förbi varandra i stor utsträckning. Sjöberg visar också detta i sin avhandling. De 
elever Sjöberg belyser i sitt arbete upplevde även att lektionerna var för långa och observationer 
visade att tiden användes till att räkna i läromedlet, och i strid med vad kursplanen säger användes 
väldigt lite tid till laborativ matematik. Dessutom frågade eleverna hellre kompisar då de behövde 
hjälp eftersom läraren ”krånglade till det” vid olika förklaringar34

Victor Firstov hävdar att ett intresse inte alls behövs för att elever skall ta till sig matematik

. 
35

                                                           
29 Skolverket, Kursplan med kommentarer, Stockholm, (2009) 

. 
Lärare lurar sig själva genom att tro att eftersom de själva har lyckats i sina matematikstudier 
kommer deras elever att göra det också bara lärarna lyckas väcka deras intresse för matematik. 
Om ansträngningarna är för stora hos lärare att försöka utveckla detta intresse kommer resultatet 
istället att bli det motsatta. Han menar också att det intresse för matematik som små barn ofta 
uppvisar har att göra med hur de klarar av uppgifter och inte att de är genuint intresserade. 
Intresset ser också olika ut hos olika åldersgrupper och istället för att anstränga oss att nå de 

30 Gunnar Sjöberg, Om det inte är dyskalkyli-vad är det då?, Umeå, (2006) 
31 Olga Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, (1995). 
32 Madeleine Löwing, Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En studie av kommunikationen lärare-elev och 
matematiklektionens didaktiska ramar, Göteborg, (2004). 
33 Ibid. 
34 Sjöberg,G.,(2006) 
35 Victor Firsov, Måste man vara intresserad av matematik?, NCM, Göteborg, (2007) 
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högtflygande målen som kursplanen anger bör vi koncentrera oss på att göra varje enskild lektion 
intressant för varje enskild elev.  

Britt Lindahl (2003) har i sin studie36 tittat på fenomenet intresse utifrån naturvetenskap och 
teknik. I sitt arbete har hon också utifrån olika forskare hittat den förklaring på intresse hon 
använder i sin studie. Detta sätt att se på intresse kan appliceras på vilket ämne som helst. Hon 
visar hur forskare ser tre generella förklaringar till begreppet intresse. Den första förklaringen 
innefattar ett inre, personligt, långvarigt intresse för t.ex. hästar. Detta intresse kan också bero på 
en egenskap hos personen i form av nyfikenhet. Den andra förklaringen handlar om att intresset 
skapas av en situation och kallas då ett yttre intresse, här tittar man på skolmiljö, läromedel, 
matematiklärare osv. Den tredje förklaringen handlar om ett speciellt psykiskt tillstånd som blir 
till i samspelet mellan personens intresse och omgivningens intresse, när en redan intresserad elev 
blir mer intresserad av en speciell del i ett ämne. En redan intresserad elev kan bli mer eller 
specifikt intresserad genom att den får rätt stimulans från t.ex. läraren37

Att eleverna med positiv inställning, dvs. har lust till matematik, är nöjda med sin egen insats och 
där självbilden är god är något som Lori-Ann Linnarsson och Camilla Sandkvist visar med sin 
studie

. En elev med mindre 
intresse för matematik men med stor intresse för exempelvis fotboll skulle med rätt läromedel, 
arbetsmaterial och handledning, genom fotbollen, kunna få en bättre förståelse och 
förhoppningsvis få ett större intresse för matematik. Lindahl menar också att intresse hos eleven 
uppstår i interaktion med andra i omgivningen och om de möter ämnet (matematik, min 
anmärkning) utanför skolan och ser meningen med till exempel matematik (min anmärkning) i 
sin vardag.  

38

Att intresset kan bero på andra saker visar exempelvis Pranvera Manxhuka och Jennie Svensson i 
sitt arbete

. De kan också se att elever som får stimulerande uppgifter tycker att matematiken är rolig 
och att svaga elever tappar intresset för matematiken om undervisningen blir för enskild eftersom 
de behöver vägledning då de saknar strategier för att själva lösa uppgifter. Linnarsson och 
Sandkvist visar också att eleverna har svårt att se någon användning för matematiken utanför 
skolan. 

39 där de behandlar elevers attityd till matematik i skolan. De utgår från bakgrunden att 
allt färre elever går ut grundskolan med betyget G i matematik och att elever i åldrarna 10-12 år 
tappar intresset för matematik. De sammanför intresse och attityd och ser att läraren och 
undervisningens utformning påverkar elevernas intresse. De kan också påvisa att kompisar 
påverkar elevernas attityd och intresse för matematik mer än vad litteratur och forskning hittills 
har visat. Detta med innehållet i undervisningen visar också Bakhtiar Ashnagar (2005) på i sin 
studie40

Detta med verklighetsanknytning är återkommande i flera av de rapporter, uppsatser och 
avhandlingar jag gått igenom. Gudrun Malmer skriver i sin bok Kreativ matematik

 över grundskoleelever i Botkyrka kommun. Eleverna tyckte att matematik i skolan är 
tråkigt och att det är innehållet i ämnet som påverkar elevernas intresse. Eleverna ville ha 
verklighetsanknytning och mer utmanande uppgifter. Det som också påverkade dessa elevers 
intresse för matematik var läraren, familjesituationen samt kamraternas uppfattning och attityder.  

41

                                                           
36 Britt Lindahl,  Lust att lära naturvetenskap och teknik?, Göteborg, (2003) 

 om vikten av 
att få eleverna att förstå vad de skall ha matematiken till. Det handlar inte bara om att ha 
användning för den i senare studier eller yrkesval eller att göra bra ifrån sig på prov. Om 
förståelsen finns där, genom verklighetsanknutet innehåll i undervisningen, har eleverna lättare att 

37 Ibid. s 52. 
38 Lori-Ann Linnarsson och Camilla Sandkvist, Elevers attityd till Matematik, Växsjö, (2005) 
39 Pranvera Manxhuka och Jennie Svensson, Matematik- Roligt eller tråkigt, Halmstad, (2009) 
40 Bakhtiar Ashnagar, Elevernas motivation och intresse för ämnet matematik, Södertörn, (2005) 
41 Gudrun Malmer, Kreativ matematik, (1990) 
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ta till sig matematiken och då också få ett intresse för ämnet. Gunn Imsen använder intresse 
tillsammans med meningsfullhet och dessa två som förutsättningar för motivation.  Hon delar 
också in motivationen till lärande i inre och yttre motivation och det är i den inre motivationen 
inresset finns42

Göran Emanuelsson vid NCM intervjuades den 20/2 i Samtal i radions P1. Där diskuterades den 
negativa trenden i matematiken i skolan och vad som kunde göras för att ändra den. Trots att 
satsningar gjorts och att entusiasmen är stor bland landets matematiklärare sjunker resultaten i 
alla fall. Han pratade om vikten av att göra beslutsfattare uppmärksamma på denna trend och att 
följa upp de studier av forskning som gjorts och som redovisas i bland annat 
Matematikdelegationens betänkanden. Enligt Emanuelsson handlar det för den enskilde eleven 
om att få utmaningar. I dag spelar nästan alla ungdomar dataspel och där handlar det om 
matematik utan att de egentligen reflekterar över det. Det är utmanande med dessa spel och kan 
man få in fler utmaningar i matematiken i skolan kan intresset också höjas

. Det är när eleverna känner intresse och meningsfullhet för det de skall lära sig 
som den inre motivationen används. Den yttre motivationen står läraren för i form av t.ex. 
beröm eller bra betyg.  

43

Påverkan 

. 

Undervisningen 
Jag refererar återigen till Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik44

”En positiv inställning hos föräldrarna till kunskaper och lärande har stor betydelse för de ungas tillit till 
den egna förmågan. Föräldrarna har också en stor betydelse för barnens inställning till matematik”

. Där kan man 
läsa om hur intresset för matematiken minskar ju äldre eleverna blir och det beskrivs hur tidigare 
negativa upplevelser av matematiken i skolan blivit till negativ inställning gentemot ämnet som 
sedan överförs till kommande generationer. De upplevelser som föräldrarna till våra elever har av 
matematiken från sin egen skolgång överför de till sina barn. 

45

 
 

 Vidare beskrivs vad det kan bero på att motivationen och intresset för matematik minskar. 
Författarna till rapporten menar att förändringen av undervisningssätt genom åren i grundskolan 
är en av orsakerna. Matematiken går från att ha varit praktisk och lustfylld till att vara mekaniskt, 
enskilt arbete i matematikboken och diskussioner mellan elev/elev eller lärare/elev minskar. 
Elevens eget ansvar, som Lpo9446

Andreia Balan

 betonar, har också inflytande. Alla elever klara inte av att ta ett 
eget ansvar och använda läraren som handledare, de flesta behöver få undervisning för att få 
förståelse för olika begrepp i matematiken.  

47 visar i sitt arbete på hur forskare kommit fram till uppfattningars betydelse för 
lärande och motivation i framförallt matematik. Erkki Pehkonen (1995)48 visar bland annat hur 
uppfattningar kan ha en hindrande inverkan på lärandet. Enligt honom arbetar inte elever med en 
negativ inställning för att förstå utan memorerar i stället. Frank Pajares och Ronald L Graham har 
studerat elevers självförtroende i samspel med motivation och prestation i matematik49

                                                           
42 Gunn Imsen, Elevens värld, Lund, (1992) 

. De såg 

43 Sveriges Radio P1, Samtal, 2009-02-20 
44 Skolverkets rapport 221, Lusten att lära-med fokus på matematik, Stockholm, (2003) 
45 Ibid. s. 55 
46 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94, Stockholm, (2006) 
47 Andreia Balan, Uppfattningars betydelse för lärande, Växsjö, (2007)   
48 Erkki Pehkonen, Pupils´ view of mathematics. Initial report for an international comparison project. (1995)  
49 Frank Pajares & Ronald L Graham,  Self-Efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle 
school students, (1999) 
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att normalpresterande elever i förhållande till ”gifted children” hade lägre självförtroende då det 
gällde förmågan att lösa uppgifter och de visade även lägre precision i uppfattningarna om sig 
själv. Detta är något som även Karin Linnanmäki, lektor i specialpedagogik vid Pedagogiska 
fakulteten i Vasa, kommit fram till. Hon har forskat länge på framgångar i matematik och hur 
man når dit. Ett av hennes arbeten, Matematikprestationer och självuppfattning50, handlar om positiv 
självuppfattning och framgång i matematik. Avhandlingen visar att positiv självuppfattning ger 
bättre matematikresultat och intresserade elever. Hon menar att i skolmatematiken uppmuntra 
och berömma unga elever för att påverka och stärka deras självkänsla kan vara lika viktigt som att 
effektivt lära ut matematik enligt läroplanen. Linnanmäki påpekar också att det är viktigt att 
eleverna tidigt får lära sig att man inte föds med dåligt mattehuvud och att matematiken inte är 
mer annorlunda eller svårare än andra ämnen i skolan. Enligt Alan H Schoenfeld 51

Ingvill M. Holden beskriver i sin artikel

 är det 
elevernas uppfattningar som påverkar sättet på vilket de närmar sig en uppgift och vilka metoder 
och strategier de använder vid lösandet av uppgiften. I sin forskning om elevers beteende vid 
problemlösningssituationer har han tagit fram fyra faktorer som påverkar detta beteende. 
”Resources”- vilka källor, kunskaper om metoder eleverna har, ”heuristics” – de tekniker och 
strategier eleverna behärskar, ”control” – användandet av rätt teknik eller strategi, ”belief 
systems” – eleverna syn på matematik och sig själva i matematiksituationer. Enligt Schoenfeld är 
det ”belief- systems” (uppfattningarna) som påverkar hur eleverna närmar sig en uppgift och 
valet av lösningsmetod vid problemlösning. 

52

 äkta entusiasm för elevernas förslag och ansträngningar 

 hur matematiken blir rolig genom ett samspel mellan 
inre och yttre motivation. Hon har studerat en årskurs 6 i en allmän skola, en ”middle-school”, i 
en amerikans stad. Utifrån sin underökning beskriver hon hur fröken Flink arbetar med sina 
elever på ett undersökande sätt där eleverna får en ny syn på matematik genom att just 
undersöka, ta reda på och förklara. Detta ger elever som tycker att förklaringarna de får göra till 
hur de löst en uppgift eller hur en metod fungerar, är intressantare än själva svaret. Fröken Flink 
har utvecklat sin pedagogik under hela sin lärarbana men haft några principer med sig hela tiden, 
här följer ett urval: 

 entusiasm och glädje över matematikens fantastiska värld 
 förståelse står högt i kurs men inte ”facitsvar” 
 vikten av att ha roligt tillsammans med eleverna 
 höga förväntningar på alla elever 

Erkki Pehkonen beskriver i sin artikel53

 när man väl kommit fram till svaret är problemet löst 

 hur lärares uppfattningar styr och påverkar 
undervisningen och därmed elevernas uppfattning om matematik. Han visar bland annat på Alba 
Thompsons resultat från sin studie om matematiklärares uppfattningar om problemlösning. Hon 
kom fram till att lärarna bland annat anser att 

 man måste få fram svaret på det rätta sättet 
 ett svar på en matematisk fråga är vanligtvis ett tal 
 nyckeln till en framgångsrik problemlösning är att man vet och kommer ihåg vad som ska 

göras 

                                                           
50 Karin Linnanmäki, Matematikprestationer och självuppfattning, Åbo, (2002) 
51 Alan H Schoenfeld (1985) 
52 Ingvill M. Holden, Matematiken blir rolig, Studentlitteratur, (2001). 
53 Erkki Pehkonen, Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, Studentlitteratur, 
(2001). 
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Pehkonen avslutar sin artikel med att diskutera vad som kan göras för att ändra verksamma och 
kommande lärares uppfattningar. 

Matematikdelegationen kom 2004 ut med sitt betänkande Att lyfta matematiken – intresse, lärande, 
kompetens54

NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) har gett ut en rad rapporter där forskning 
och diskussioner kring matematiken i skolan redovisas. I Hög tid för matematik

, ett arbete som syftade till att utveckla en handlingsplan för att förändra attityder till 
och intresset för matematikämnet samt att utveckla matematikundervisningen. Arbetsgruppen har 
gått igenom rapporter och forskning mm. och även arrangerat konferenser, föreläsningar och 
seminarier samt studieresor för att på ett öppet sätt få kontakt med så många som möjligt inom 
detta område. Resultatet, betänkandet, visar att intresset för matematik sjunker och man kommer 
fram till att insatser behöver göras för att öka intresset för studier i matematik men också 
naturvetenskap och teknik. Delegationen kan påvisa hur viktig läraren och andra vuxna i skolan 
är i utvecklandet av en positiv attityd till matematik men betonar också föräldrars betydelse för 
barns attityd till ämnet.  

55 kan man läsa hur 
viktig attityden hos föräldrar, skolledare och beslutsfattare (vuxna i elevers närhet) är för att 
undervisningen skall bli bra. Om föräldrar, skolledare och beslutsfattare inte anser att 
matematiken är viktig kommer läraren och undervisningen inte kunna bli framgångsrik. Intresset 
för matematik finns redan från början hos de yngre eleverna och det är viktigt att denna attityd 
bibehålls och utvecklas under hela skolgången56

Föräldrar 

. 

Gunnar Sjöberg argumenterar i sin avhandling för vikten av att se till en elevs hela bakgrund då 
man pratar om att lyckas eller misslyckas i skolans matematik57. Studier visar till exempel att 
elever från socioekonomiskt missgynnade hem löper större risk än andra att misslyckas med 
skolmatematiken (och därmed också riskerar att utveckla ett ointresse för matematik, min 
kommentar). Föräldrar med låg utbildningsnivå är en annan faktor som påverkar elevers 
prestationer i matematik58. I dessa fall blir eleven beroende av andra i sin omgivning, till exempel 
läraren59

SCB visade i sin rapport 110 att nästan häften av undersökningens 7 500 elever uppgav att de 
hade höga krav på sig själva i skolan och andelen ökade med stigande ålder. 27 procent av 
eleverna upplevde höga krav från sina föräldrar och det var större andel pojkar än flickor som 
upplevde dessa krav

. 

60

I Nämnaren TEMA Matematik - ett kommunikationsämne

.  
61

 Mammor till pojkar tyckte att deras barn var duktigare i matematik än mammor till 
flickor. 

 kan vi läsa vilken inverkan föräldrars 
kommentarer till sina barns prestationer i matematik har på barnens självförtroende i ämnet. 2000 
föräldrar i Michigan, USA, tillfrågades och resultatet blev detta: 

 Mammor till flickor tyckte att deras barns ansträngningar i matematik var större än 
mammor till pojkar. 

                                                           
54 Matematikdelegationen, Att lyfta matematiken, (2004) 
55 NCM, Hög tid för matematik, Göteborg, (2006) 
56 Ibid. 
57 Gunnar Sjöberg, Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?, Umeå, (2006). 
58 Skolverket, Vad betyder social bakgrund och kön för resultaten i matematik?, (1996). 
59 Sjöberg,G. (2006) s. 109-110. 
60 SCB, Rapport 110 – Barns villkor, (2005). 
61 Nämnaren TEMA, Matematik – ett kommunikationsämne, NCM, (1996) 
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 Pappor till pojkar ansåg att deras barn inte presterade på toppen av sin förmåga, pappor 
till flickor tyckte tvärtom. 

En del i undersökningen visade att: 

 Pojkföräldrar, speciellt mammor, tyckte att begåvning var en troligare orsak till framgång i 
matematik än flickföräldrar. 

 Flickföräldrar, speciellt mammor, tyckte att ansträngning var en troligare orsak till 
barnens framgång i matematik än pojkföräldrar. 

Man undersökte också effekten av föräldrarna åsikter om sina barns begåvning i matematik och 
modersmålet under de första skolåren. Trots samma betyg i både matematik och engelska 
värderade föräldrar till flickor prestationerna i engelska högre än de i matematik. Dessutom ansåg 
de att engelska var viktigare för flickorna att kunna. Pojkföräldrar visade det motsatta mönstret. 
Man såg att mammornas åsikter hade direkt påverkan på barnens åsikter om sina prestationer i 
matematik och engelska. Mammornas åsikter tycktes också minska lärarnas möjligheter att 
påverka barnens självförtroende i och för matematik. Flickornas självförtroende påverkas 
negativt av två attityder hos föräldrarna:  

 Föräldrar överdriver hur svårt matematik är för flickor. 
 Föräldrar överdriver sina döttrars förmåga i modersmålet62

I Bildning och matematik 

. 
63 beskriver Lars Mouwitz elevers förhållande till matematikämnet som 

neutralt, positivt eller negativt. En del älskar ämnet, andra förstår att de har nytta av det men 
många har blockeringar och ångest inför matematiken. Mouwitz förklarar en del av detta med 
matematikämnets roll som sorteringsinstrument. Bland många elever finns tanken att - Är man 
bra i matematik är man duktig i skolan. Om man då inte klarar matematiken sjunker 
självförtroendet och framtidsdrömmarna bleknar. Har de vuxna (ex. föräldrar) dessa blockeringar 
med sig från sin skolgång påverkar detta naturligtvis förhållningssättet till barnets matematik. Och 
har de inga blockeringar har deras barn inte det heller…? Brian Butterworth tar upp arvets 
betydelse i sin bok Den matematiska människan64  i form av fallenhet för matematik kopplat till 
genetiskt arv. Butterworth visar på Smiths (1983)65

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn menar i sin bok Baskunskaper i matematik för skola hem och 
samhälle

 forskning om monozygotiska (enäggs-) 
tvillingar vilken visade att fallenhet för matematik inte går i arv.  

66

                                                           
62 Ibid. s. 27-28 

 att i diskussioner om skola och inlärning glömmer man ofta bort den viktigaste 
intressenten, vårdnadshavaren, föräldern, den som har huvudansvaret för elevens uppfostran. 
Föräldrarna är de som spenderar den mesta tiden med sina barn, vi i skolan får låna dem under 
några timmar varje dag. Att vi i skolan kan påverka barnen vet vi och samma sak gäller då 
naturligtvis föräldrarna.  Men vad händer då lärare, elev och föräldrar har olika kunskapssyn? Vad 
gör vi åt problemet med olika förklaringssätt pga hur undervisningen i matematik såg ut då 
föräldrarna gick i skolan? Och vad gör vi åt det faktum att föräldrar faktiskt kan ha ett dåligt 
förhållande till matematik? Löwing och Kilborn har en lösning på detta. Genom att engagera 
föräldrarna i vad som händer på skolan, vad som görs på lektionerna, vad undervisningen går ut 
på, göra föräldrarna medvetna om skolans kunskapssyn och skolans mål kan föräldrarna göra 
mycket för att underlätta skolarbetet för både barn och lärare. Och det kan ge ett ömsesidigt 

63 Lars Mouwitz, Matematik och bildning, Stockholm, (2006) 
64 Brian Butterworth, Den matematiska människan, Finland, (2000) 
65 Ibid. s. 315 
66 Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn, Baskunskaper i matematik för skola och samhälle, Lund, (2002) 
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kunnande. Lärare kan lära av föräldrar. En lärare behöver flera förklaringssätt för att kunna 
undervisa på olika sätt och detta kan föräldrar hjälpa till med67

Eva Pettersson skriver i sin avhandling Hur matematiska förmågor tas om hand i en pedagogisk praktik

.  
68

Att prata skola hemma är en av många aktiviteter som främjar elevers attityd och intresse av 
skolan och dess ämnen. Joanna Giota (2001) anser att denna kommunikation sällan 
förekommer

 
om särbegåvade barn. Jag vill inte gå så långt att säga att det är särbegåvade barn vi vill ha i 
skolan, men genom att läsa Petterssons avhandling kan vi få reda på hur begåvningen, hos de 
barn hennes studie omfattar, tagits om hand inte bara i skolan utan också hemma. I hemmet har 
barnets frågor, om allt, hela tiden besvarats med engagemang och intresse och det har lett vidare 
till diskussioner. Det är alltid barnet som kommit med frågorna och det har aldrig funnits någon 
press på barnet att det skulle prestera bra i t.ex. matematik. Däremot har barnet alltid blivit 
uppmuntrat i vad det än företagit sig. Det har också funnits en förväntan att det skulle gå bra för 
barnet i skolan, utan press, och barnet förväntades arbeta hårt och göra så gott det kunde. Att ge 
beröm och ha förmågan att se när beröm skall ges är utmärkande för föräldrar till begåvade barn. 
Föräldrarna har också en god relation till ämnet, i detta fall matematik. 

69

Rapporten Attityder till matematik

. Eftersom skolan ser annorlunda ut idag jämfört med hur den såg ut då de flesta 
föräldrar gick i skolan är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång. De behöver 
fråga hur barnen upplever skolan, vilka framtidsplaner de har och hur de upplever de kunskaper 
de vuxna anser att de ska ta till sig i skolan. Då är det lättare att en förståelse mellan barn och 
föräldrar uppstår och det blir lättare för föräldrarna att förstå hur skolan idag fungerar. 

70

Kompisar 

  från Matematikdelegationen visar att för vuxna hamnar 
matematik på en sjundeplats vad gäller intresset för större ämnen och att bland annat engelska 
och svenska ansågs viktigare. Risken att överföra detta till kommande generationer kan tyckas 
vara stor men undersökningen visar att påverkan från omgivningen inte har någon statistisk 
signifikant inverkan på matematikintresset hos respondenterna. Delegationen fastslår att attityder 
till matematikämnet huvudsakligen skapas i utbildningssystemet men tar också upp en annan 
viktig insikt och den är hur stort inflytande ändå ungdomstrender, massmedia och familj har på 
ungdomars intressen. Trots att matematik är ett så viktigt ämne blir det problematiskt då den inte 
syns i de miljöer ungdomarna finns, Varför ska man lära sig matematik då det ändå inte behövs i 
vardagen?  

I diskussionen kring matematikintresse visar det sig gång på gång hur barn och ungdomar 
påverkas av andra i sin omgivning och utvecklas i samspelet med de personer de interagerar med 
i sin vardag, se tidigare avsnitt. Skolan är en scen där eleverna befinner sig ungefär en tredjedel av 
sin dag. Där blir läraren, andra vuxna samt kompisar viktiga aktörer i utvecklingen av intresse för 
skolan och dess aktiviteter. Utanför skolan, på fritidscenen, blir andra vuxna, föräldrar och 
återigen kompisar andra aktörer som påverkar ungdomarnas attityder. Över båda dessa scener 
svävar en slöja av personliga föredömen eller idoler. Det är på dessa sociala scener och i andra 
gruppkonstellationer våra barn och ungdomar formas.  

I de avhandlingar och rapporter jag tagit del av har påverkan påvisats på ett eller annat sätt. 
Utvecklingspsykologen Judith Rich Harris har i sin bok Myten om föräldrars makt71

                                                           
67 Ibid. 

 diskuterat vad 
det är som formar barnen. I stort sett all forskning visar, enligt Rich Harris, på att föräldrarna har 

68 Eva Pettersson, Hur matematiska förmågor tas om hand i en pedagogisk praktik, Växsjö, (2008) 
69 Joanna Giota, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, (2002) 
70 Matematikdelegationen, Attityder till matematik, (2004) 
71 Judith Rich Harris, Myten om föräldrars makt, Stockholm, (2001) 
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stor inverkan på sina barn men Harris menar, med sin grupprelationsteori, att det är i barnets 
sociala miljö, dagis eller skola, de formas. Hon menar att det är kamraterna som lär oss sådant 
som är mest anpassat till tidens och miljöns förutsättningar. Hon hävdar vidare att de viktigaste 
personerna för skolbarn är de andra klasskamraterna. Detta är intressanta teser som ytterligare 
bidrar till diskussionen kring hur skolan skall se ut för att barnen och ungdomarnas utbildning 
skall bli optimal.  

Syfte 
Att ett intresse är en väsentlig del i inlärning har vi sett i litteraturgenomgången. Syftet med denna 
studie är att ta reda på om eleverna i år 4, 5 och 6 har ett intresse eller inte till matematik. Om det 
finns ett intresse vill jag också ta reda på hur det har uppstått, allt för att få en uppfattning om 
utformningen av undervisningen i matematik för eleverna i den aktuella skolan är i behov av 
förändring. 

Frågeställning 
• Finns det ett intresse för matematik hos eleverna i år 4, 5 och 6? 

• Vad har påverkat eleverna till detta intresse/ointresse? 

Metod 
Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition enligt Runa Patel och Bo 
Davidson72. Syftet är att man vill bygga på positiv, säker, kunskap. Det finns två källor till 
kunskap enligt positivismen. Den första är vad som kan registreras med våra fem sinnen och den 
andra det som kan resoneras fram med hjälp av vårt förnuft. Positivismen bygger på logik och 
fakta som är resultat av mätning där grunden för logiksystemet är noggranna definitioner, skiljt 
från antaganden och satser. Med dessa definitioner kan man bilda en teori som sedan användas 
som stöd för att testa olika hypoteser73. Forskaren (subjektet) ska ha en yttre relation till 
forskningsobjektet. Resultatet av forskningen ska inte påverkas av forskarens personlighet såsom 
dennes religiösa, politiska och känslomässiga läggning och forskningsresultatet ska bli detsamma 
om forskaren byts ut. Uppfattningen att en forskare alltid ska vara objektiv i sitt arbete kommer 
från detta positivistiska ideal74

Den kvalitativa metoden 

. 

I en kvalitativ metod samlas en stor mängd information in av ett fåtal undersökningsenheter, 
informanter, för att få en djupare förståelse för de frågeställningar som studeras. 
Informationsinsamlingen sker under ostrukturerade former till exempel genom en djupintervju 
utan färdiga frågor och svar. I den kvalitativa metoden är det viktigt att kunna ändra på upplägget 
under själva genomförandet av undersökningen75

Att välja metod beror på vad som skall undersökas, det skall finnas ett specifikt problem att 
forska kring och det är problemet som styr val av metod.  

. 

Intervju 
Intervju kallas ibland icke standardiserad eller ostrukturerad intervju då man genom personliga 
och öppna intervjuer får svar på frågor en enkätstudie inte kunnat ge svar på.  
                                                           
72 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
Studentlitteratur, (2003). 
73 Lars-Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, Malmö, (1997) 
74 Patel och Davidsson, (2003). 
75 Ibid. 
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Validitet 
Validitet är ett mätinstruments förmåga att visa om undersökningen mäter det den avser att mäta. 
Det finns några, mer eller mindre avancerade, sätt att försäkra sig om validiteten hos ett 
instrument. Två av dessa är att försöka säkerställa innehållsvaliditeten och den samtidiga 
validiteten. Genom en logisk analys av instrumentet kan innehållsvaliditeten säkerställas. Om det 
är samma person som konstruerat instrumentet kan det vara svårt att göra det själv, vi ser inte 
våra egna misstag. Det kan då vara lämpligt att någon utomstående, som är väl insatt i 
problemområdet, granskar instrumentet. Den samtidiga validiteten säkras genom att utfallet på 
instrumentet jämförs med något annat tecken på det vi vill mäta76

Reliabilitet och tillförlitlighet 

.  

Ett ytterligare krav på mätinstrument är reliabilitet. Reliabilitet handlar om att ett mätresultat ska 
bli det samma eller liknande oberoende av urvalet eller vem/vilka som utför mätningen. Att 
uppnå en hög grad av reliabilitet kan vara ett problem i kvalitativa undersökningar, eftersom 
resultaten också är beroende av vilka som intervjuas och vem som tolkar svaren77. Strukturerade 
observationer och standardiserade intervjuer ger en relativt god reliabilitet. Reliabiliteten kan 
kontrolleras genom att ytterligare en intervjuare är närvarande som registrerar intervjusvaren. 
Överensstämmelsen mellan registreringarna av svar eller observationer utgör då ett mått på 
reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet. Intervjuer kan också lagras, spelas in, för att 
registrera intervjusvar vid ett senare tillfälle. Detta gör också att intervjun kan tas i repris så 
många gånger det behövs för att vi skall kunna försäkra oss om att vi uppfattat rätt78

Tillförlitligheten vid intervjuer är beroende av intervjuarens förmåga. Vid intervjuer kan 
tillförlitligheten minskas genom den så kallade intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att 
intervjuaren uppträder på ett sätt under intervjun som medför att intervjupersonen förstår vad 
som förväntas av dem, eller på något annat sätt påverkas av intervjuaren

.  

79

Att dra slutsatser 

. 

För att kunna dra slutsatser finns två olika angreppsätt, deduktiv eller induktiv ansats. Vilket som 
väljs beror på antalet teorier som finns inom det problemområde som undersöks. Den deduktiva 
ansatsen utgår ifrån en redan existerande teori och utifrån denna skapas hypoteser och 
påståenden om verkligheten. Dessa hypoteser och påståenden testas sedan genom olika 
observationer för att genom en logiskt slutledning komma fram till ett resultat80

Min undersökning 

. 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod där fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats 
som används för att beskriva människors uppfattning av olika fenomen. 

Jag hade som avsikt att intervjua elever och matematikundervisande lärare men eftersom den 
tidsram jag hade att arbeta inom inte skulle räcka för intervjuer med alla elever i år 4, 5 och 6 eller 
alla lärare som undervisar i matematik valde jag att göra en begränsad intervjustudie på ett 
slumpmässigt urval av alla elever. Jag lottade fram två elever från varje år att intervjua. Det blev 
sex elever att intervjua. 

                                                           
76 Ibid. 
77 Lars-Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, Malmö, (1997) 
78 Patel och Davidsson, (2003). 
79 Ibid. 
80 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, Malmö, (1997) 
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Då det gällde urvalet av lärare valde jag de lärare som undervisar de äldre eleverna eller har 
erfarenhet av att undervisa äldre elever. Med äldre elever menar jag i detta fall elever i år 4, 5 och 
6. Det blev två lärare att intervjua. 

Syftet med att jag valde att intervjua både elever och lärare var att få de frågor jag ställer belysta 
från olika håll och jag anser att elevintervjuer ger en bra bild av, utifrån elevernas uppfattningar, 
hur intresset av matematik ser ut hos dessa elever och vad som kan ha påverkat dem till detta. 
Lärarintervjuerna ger en annan bild av, utifrån lärarnas uppfattningar, hur intresset ser ut hos 
eleverna och vad som kan ha påverkat eleverna till detta intresse. Om jag istället hade valt enkäter 
fanns risken, enligt min uppfattning, att vissa frågor inte blivit besvarade och att jag missat 
nyanser i informanternas svar. Vid en intervju kan följdfrågor ställas om jag, intervjuaren, 
behöver klargöra eller utveckla något i ett svar. Utifrån detta har jag valt att använda mig av 
intervjuer med fasta frågor men med möjlighet att utveckla dem. Jag bestämde från början frågor 
som belyste det jag var intresserad av att undersöka. Jag lät min handledare tittat igenom 
intervjufrågorna för att se att de täckte det område jag ville undersöka. Dessa frågor utgick jag 
ifrån i den första intervjun och de kunde också utvecklas om så behövdes. Det visade sig att jag 
behövde ställa följdfrågor till fråga 5 och 6 (fråga b samt c och d). Dessa följdfrågor användes 
sedan i de andra intervjuerna vilket betyder att alla intervjuer hade samma frågor, se Bilaga 2 
Intervjufrågor. 

I mitt fall hade vilken intervjuare som helst kunnat ställa de frågor jag ställde. Däremot hade 
svaren kanske inte blivit desamma, en annan person hade kanske påverkat informanterna på ett 
sätt som jag inte gjorde. Tolkningarna jag gjort hade heller inte blivit desamma om någon annan 
gjort dem. Jag spelade in intervjuerna och har i efterhand kunna lyssna på dem flera gånger. 
Andra informanter hade heller inte gett samma svar eftersom svaren beror på vem som ger 
svaren.  

Jag försäkrade mig om att alla elever samt lärarna förstod vad jag skulle fråga om och jag bad dem 
prata så mycket som möjligt och att inte utelämna något, dvs. säga precis vad de tänkte. Jag har 
använt samma frågor till alla elever och samma frågor till de båda lärarna. Jag spelade in alla 
intervjuer och skrev ut dem direkt efter varje intervju. Hade jag väntat med utskrifterna hade jag 
förmodligen glömt bl.a. nyanser i det sagda.  

Validiteten är relativt god då jag bad min handledare titta igenom frågorna så att de verkligen 
täckte det område jag ville undersöka. 

Tillförlitligheten är relativt god då jag är medveten om att jag som elevernas lärare kunna påverka 
intervjusituationen, eleverna trodde kanske att jag ville ha ”rätt” svar på frågorna. Jag upplevde 
inte det själv men är som sagt medveten om detta. Då jag intervjuade lärarna upplevde jag inte att 
jag påverkade situationen. Båda lärarna förstod frågorna och besvarade dem på bästa sätt och de 
pratade på utan hinder eller tvekan. 

Forskningsetiska överväganden 
För att mitt arbete skulle vila på en etiskt riktig grund skrev jag ett brev till föräldrarna till de 
tilltänkta elever som jag ville intervjua, se Bilaga 1. Min handledare läste igenom brevet och jag 
skickade hem det med respektive elev. Föräldrarna skulle kryssa i en talong om deras barn fick 
intervjuas av mig eller inte och därefter lämnades svarstalongen till mig. Föräldrarna informerades 
om att intervjuerna var frivilliga och att deras barn närsomhelst kunde avbryta intervjun. De 
lärare jag ville intervjua informerade jag muntligt och meddelade samtidigt att allt var frivilligt, 
skulle ske anonymt, dvs. lärarnas namn skulle inte nämnas och om elevnamn dök upp i 
lärarintervjuerna skulle jag fingera dem i redovisningen. Både elever och lärare försäkrades 
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ytterligare vid intervjutillfället om att de skulle bli anonyma i redovisningen, att de när som helst 
kunde avbryta intervjun och att intervjumaterialet bara skulle användas av mig. 

Presentation av informanter 

Elever 
Eleverna går i en klass utformad i sk. B-form, dvs. där år 4, 5 och 6 går tillsammans. Två elever ur 
varje år lottades fram. De kommer från närområdet runt skolan såväl som från tätorten. Det 
finns en blandning av föräldrarnas sysselsättning allt från förvärvsarbetande till hemmavarande 
och eleverna har både äldre och yngre syskon. 

Lärare 
Lärarna jag intervjuat är utbildade 1-7-lärare, den ena med Sv/SO-inriktning och den andre med 
Ma/NO-inriktning. De undervisar båda i matematik i den aktuella skolan. Sv/SO-läraren 
huvudsakligen i år 4-6 och Ma/NO-läraren huvudsakligen i år 2-3. De har båda lång 
arbetslivserfarenhet från arbete med barn som dagbarnvårdare, lärare och museipedagog.  

Genomförande 
Elevintervjuer 
Jag valde att samtala med två elever från varje år och lottade vilka elever det skulle bli. 
Anledningen till lottningen var att jag inte ville påverka valet av intervjupersoner på något vis. 
Eleverna som lottades fram visade, enligt min åsikt, både ett intresse och ointresse för matematik 
på lektionerna vilket kunde ge en bred fördelning av svar. Två elever intervjuades vid tre tillfällen. 
Jag avsatte 20-30 minuter för varje intervju, vilket visade sig vara tillräckligt, och intervjuerna 
genomfördes i ett angränsande rum till elevernas klassrum. Jag spelade in varje intervjutillfälle, 
vilket eleverna tyckte var spännande, och gjorde även små anteckningar under tiden. Direkt efter 
varje intervjutillfälle skrev jag ut intervjun. Innan jag startade intervjuandet talade jag om för 
eleverna att jag ville att de skulle prata så mycket som möjligt, att säga vad de än tänkte och att 
inte tänka på att de kunde svara ”fel”, allt för att få ut så mycket som möjligt av varje fråga. 

Lärarintervjuer 
Jag valde att intervjua två av de lärare som undervisar i matematik på skolan, i år 2-3 respektive år 
4-6. De intervjuades på skolan, under en rast och under en planeringstimme. Jag avsatte ingen 
speciell tid utan det visade sig att de båda intervjuerna tog ca 40 minuter var för sig att 
genomföra. Lärarna hade informerats tidigare om området jag hade för avsikt att fråga om vilket 
gjorde att de hade haft tillfälle att förbereda sig och fundera lite kring problemområdet innan 
intervjuerna gjordes. 

Resultat 

Elevintervjuer 
Endast två elever av sex uttryckte ett intresse för matematik, de andra eleverna tyckte mest 
matematik var jobbigt och tråkigt. Den ene av de två eleverna hade starkt och engagerat stöd 
hemifrån och älskade huvudräkning, den andre eleven hade precis börjat förstå division vilket 
gjorde att matematiken blev rolig; 
 
”Jag älskar huvudräkning och när det är lite svårt och klurigt. Ända sen jag var liten på dagis ville jag ha 
papper och räkna på. Jag fick många rätt och blev intresserad.” 
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”Matte i skolan, jag tycker mest om division. Man får tänka, det är som gånger.” 
 
De andra eleverna uttryckte bland annat; 
 
”Inte intressant på det sättet…det är ju inte ett intresse om man måste…” 
 
”Det är tråkigt. Det var lätt i trean och fröken var jättebra, sen blev det svårt och det blev tråkigt.” 
 
”Det är inte värst roligt, det är inte min grej. Jag gillar geografi och historia” 
 
Alla sex eleverna var överens om att matematik är viktigt och det framkom då att matematik 
använder man nog överallt. Detta visar, anser jag, att eleverna har en bra insikt i vad matematik 
används till; 
 
”…när man behöver…” 
 
”…då man handlar…” 
 
”När mamma och jag bakar.” 
 
”…om man ska ut och åka och behöver veta hur långt man ska åka eller hur mycket bensin som behövs.” 
 
”Då man är ute och springer så man vet hur långt man sprungit och hur fort.” 
 
”…kolla på klockan och räkna ut tid.” 
 
”Överallt!” 
 
Eleverna trodde att ett intresse skulle ha underlättat för dem i matematiken;  
 
”Jaa, det tror jag…Då hade man varit mer fokuserad. 
 
”Ja, mer engagerad.” 
 
Dessutom trodde eleverna att det gick att utveckla ett intresse för matematik; 
 
”Kan man väl…” 
 
”Ja om det är lugnare i klassrummet så man kan koncentrera sej. Om dom pratar runtomkring blir det att 
man lyssnar och hänger på.” 
 
Eleverna svarade att det är föräldrar men även äldre syskon och lärare som påverkat dem i hur de 
tycker matematik är på ett positivt sätt. En elev tyckte att kompisars attityd i klassrummet kunde 
påverka negativt ibland. 
 
” Jag tränar mycket hemma, mamma gör svåra uppgifter till mej. Mamma gillar också matematik.” 
 
”Kanske storebrorsan…han kom hem med böcker från gymnasiet och det var kul när jag kunde räkna i 
dom.”  
 
”Vi har inte hållit på så mycket hemma, jag har läst kartböcker istället.” 
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”Jag vet inte…ibland blir det att man påverkas när alla säger ”Neeej!” om vi ska ha matte, då tycker alla 
det är tråkigt så blir det att man tycker så. Men man måste ju lära sig så då räknar man ju…” 
 
Förväntan finns först och främst hos föräldrar men även hos lärare och eleverna tyckte att för 
höga förväntningar kunde vara jobbigt; 
 
”Föräldrarna i så fall. Det är ju inte att dom har så stor press på mej, det är bra om jag klarar mig och gör 
så gott jag kan. Jag behöver inte ha de bästa betygen, det är ju bra men det räcker med G, bara jag gör så 
gott jag kan. Det värsta är ju om man får IG.” 
 
”Mamma o pappa tror jag kommer att bli bra och det får jag höra.” 

”Om man inte klarar kraven blir det inte så bra så klart.” 

”Det kan vara jobbigt med för mycke´ krav.” 

De flesta av eleverna hade någon sorts kommunikation kring matematik hemma, allt ifrån svårare 
matematiska problem till att räkna ut om pengarna skulle räcka till det de ville handla. Kluringen 
var något som gjordes hemma men på olika sätt, från att mamma löste den helt själv till att eleven 
fick lösa den med stöd från pappa. Hemma hos en av eleverna pratade man inte så mycket 
matematik utan engelska istället för att eleven skulle få träna på detta; 
 
”..pappa pratar matte med mej då han ska förklara nåt i en bilmotor eller så…” 
 
”När vi handlar då, och när det är läxa hemma. Då hjälper mamma mej och vi pratar.” 
 
”När det är Kluringen81

 

 kanske, men det är oftast mamma som löser den och så pratar vi om hur hon 
gjorde.” 

”Varje dag sitter jag och gör mattepapper och då pratar mamma matte med mej. Vi gör det för att jag ska 
lära mig.” 
 
”Nej, mamma orkar inte lyssna…” 
 
”Jag vet inte vad vi pratar om, varför vi inte pratar matte hemma. Vi pratar engelska, jag får svara på vad 
ord betyder och svara på engelska.” 
 
Att kompisars åsikter om matematik var något som inte påverkade eleverna var de eniga om. Alla 
fick enligt eleverna tycka vad de ville men att negativa kommentarer kring matten i klassrummet 
ibland kunde påverka negativt var något som en av eleverna framförde. 
 
”Nej, de får tycka vad de vill. En kompis´ intresse gör inte att jag blir mer intresserad. Vi pratar inte så 
mycket om intressen, vi är bara…” 
 
”Nej, det tror jag inte. Om dom gillar matte och jag inte gör det tror jag inte kompisar kan ändra på det.” 

”Men det är bra om dom tycker om det då kan man ta hjälp av dom.” 

Lärarintervjuer 
De två lärare som intervjuats svarar att de båda har matematikintresserade elever och de tyckte att 
intresse handlar om drivkraft, entusiasm, iver, vilja att ta sig framåt samt glädje. Att elever kopplar 
samman intresse med att man räkna fort och mycket var något som upplevdes av båda lärarna. 

                                                           
81 Veckouppgift av problemlösande karaktär i denna klass. 
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”Anna till exempel vill gärna ta hem boken och räkna hemma, vill hela tiden framåt och säger Åh, va´ kul! 
då det kommer ett nytt moment. Matten har också blivit lättare för henne.” 
 
Eleverna kopplar ihop intresse med att man är duktig och ointresse med att man är dålig enligt en 
av lärarna, intresse handlar för den andre läraren om att ta egna initiativ mot en lösning och 
ointresse handlar om att ”ta emot det som serveras” utan reflektion. 
 
”Jag kan tydligt se skillnaden mellan intresse och ointresse. Arvid t.ex. vill ha ett svar och inget mer 
medans Elsa håller mej kvar och frågar vidare för att förstå hur hon ska använda t.ex. ekvationen längre 
fram.”  
 
Att dagsformen, coolheten och kompisar påverkar elevernas intresse var båda lärarna eniga om. 
Dessutom framkom att det eleverna får höra av föräldrarna är en påverkansfaktor, oftast negativ. 
 
”Jag fick inte räkna såhär svåra tal i 4:an! Först i 7:an fick jag lära mej hur man räknar ekvationer.” 
 
Den ene av lärarna tyckte att kommunikation med eleverna och att använda varierad 
undervisning kan påverka eleverna till ett intresse, den andre läraren framhöll lärarens 
kunskapsnivå som en påverkansfaktor till ett intresse. 
 
”En Sv/So-lärare har inte samma utbildning i matematik som en Ma/NO-lärare men kan behöva 
undervisa i matematik ändå. Det här kan ge en lärare med mindre kunskap och oftast stor osäkerhet i att 
undervisa matematik vilket avspeglar sig i om läraren är positiv eller negativ till det hela. Det känner 
eleverna av tror jag.”  
 
Förväntan kan vara både positivt och negativt för eleverna tror båda lärarna. Att en elev förväntar 
sig och ser fram emot ett nytt avsnitt är en positiv drivkraft, positiva förväntningar från lärare är 
också bra men för höga förväntningar från både föräldrar och lärare blir negativt i stället. 
 
Enligt båda lärarna främjar dessa faktorer elevernas intresse för matematik:  
 
 positiv syn på siffror både hemma och i skolan 
 rimliga krav hemifrån  
 delaktighet i ”sifferarbete” hemma  
 bra skolmaterial  
 lära eleverna att se sammanhangen i matematiken samt  
 gott om tid och pedagoger i skolan 

 
Dessa faktorer främjar också enligt lärarna intresset:  
 
 ge eleverna frihet att tänka själva  
 som lärare styra åt rätt håll utan att tala om att något är fel  
 stärka elevernas självförtroende   
 att läraren fungerar som en mentor 
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Diskussion 

Metod 
Vid användandet av intervjuer vid en fenomenologisk undersökning, finns det alltid utrymme för 
flera tolkningar av informanternas uppfattningar. En fenomenologisk undersökning bygger på 
intervjuarens (författarens) tolkningar. Jag har spelat in alla intervjuer och lyssnat på dem flera 
gånger samt läst de anteckningar jag gjorde under intervjuerna för att få en så klar bild som 
möjligt av vad informanterna uppfattat och därmed svarat. Patel och Davidsson skriver också att 
inspelning av intervjuer ökar tillförlitligheten på ett arbete eftersom informationen finns lagrad 
och kan upprepas många gånger.82

Det är endast ett fåtal elever som intervjuats och att intervjua flera elever kanske hade gett en 
annan bild av intresset för matematik. Att försöka få eleverna att prata mer kring varje fråga och 
förbereda dem bättre kanske hade gett mer utförliga svar, men samtidigt hade det kunnat påverka 
dem till svar de kanske trodde jag ville ha. Svaren har dock kunnat användas i undersökningen 
och ger en relativt bra bild av det problem jag ville undersöka. 

 

Jag hade kunna intervjua fler lärare också men jag ville använda de lärare som undervisade de 
elever jag undersökte, eller åtminstone undervisade lite äldre elever än de i förskoleklass och år 1.  

Intresse 
Det var Skolverkets rapport 221 som gjorde att jag valde att undersöka elevernas, i år 4, 5 och 6, 
intresse för matematik i den aktuella skolan och i genomgången av resultaten kan jag se att 
eleverna jag undersökt tycker likadant som eleverna i Skolverkets rapport. Eleverna tycker att 
matematiken i skolan är tråkig. Lpo 9483 och Kursplanen för matematik84 talar om vilka mål 
eleverna skall ha nått då de gått ut år 5 och är då matematiken tråkig och intresset lågt blir det 
svårt att nå dessa mål. Att eleverna ser matematiken som räknande i matteboken är inte 
tillfredställande utifrån den sociokulturella filosofin som till viss del ligger till grund för den 
svenska skolan. Vygostkij85

 

 förespråkade t.ex. vikten av att ta tillvara elevernas intresse i 
undervisningen och han ansåg vidare att den sociala miljön och kommunikation i klassrummet 
var mycket viktig för elevens utveckling. Det är i samspelet med andra (elever och lärare) som 
elevernas kunskaper och förståelse utvecklas.  

Elevernas motivation och inställning till matematik var sval, samtidigt som de insåg att matematik 
är viktigt och att den används nästan överallt. Eleverna kopplade ihop matematik med 
matematiken i skolan och i skolan var den tråkigt, att räkna i boken var nästan det enda de gjorde.  
En intressant sak kom fram i undersökningen och det var att elever och lärare inte har samma 
tankar om intresse. Liksom Lars Mouwitz beskriver i Bildning och matematik86kopplar eleverna jag 
intervjuat ihop intresse med att vara duktig och att vara duktig är detsamma som att räkna mycket 
eller tycka om att räkna i matteboken. De visar också tecken på att ett intresse hänger ihop med 
att matematiken är rolig. Lärarna kopplade ihop intresse med glädje, drivkraft att ta sig framåt 
samt att på eget initiativ söka lösningar. Mouwitz87

 

 beskriver elevernas förhållande till 
matematiken som neutral, positiv eller negativ. Eleverna jag intervjuade kan alla sorteras in i dessa 
”fack”. En av eleverna älskar matematik, alla sex förstår nyttan av matematik och två av eleverna 
uttrycker sig negativt om matematik. 

                                                           
82 Patel och Davidsson, (2003) 
83 Skolverket,(2006)  
84 Skolverket, (2009)  
85 Lindkvist, (1999) 
86 Lars Mouwitz, Bildning och matematik, (2006) 
87 Ibid. 
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Manxhuka och Svensson88 samt Ashnagar89

Jag hade en förväntan att en av eleverna skulle uttrycka ett intresse för matematik men så blev 
inte fallet. Det var den elev som ansåg att det inte kan vara ett intresse om man måste. Firsov

 påvisar detsamma som kommit fram i detta arbete, 
att om matematiken är tråkig tappar eleverna intresset. 

90 
tar upp detta med att ett intresse är ett måste för att inlärning skall ske. Han menar att så inte är 
fallet. Sjöberg91 visar i sitt arbete det motsatta, hur viktigt det är med att ett intresse finns hos 
eleverna för att en tillfredställande inlärning skall ske. I denna undersökning visar det sig att 
elevernas intresse för matematik är svag, ändå lyckas de lära sig matematik. Jag anser att ingen av 
eleverna har några svårigheter med matematiken eftersom jag inte kunde uppfatta att någon av 
eleverna hade dåligt självförtroende eller självkänsla i matematik. Ingen elev uttryckte att den var 
dålig, däremot ”låg de efter” eller ”behövde räkna hemma”. Många studier, t.ex., Linnarsson och 
Sandkvist92, Linnanmäki93 samt Pajares och Graham94 visar att elever med god självbild har en 
positiv inställning (lust) till matematiken. I denna undersökning var det tvärt om, eleverna hade 
god självbild men negativ inställning till matematik. Hur uppfattningar påverkar motivation, 
intresse och lärande tar bland Pehkonen95, Schoenfeld96 och Dysthe97

 

 upp. Negativa 
uppfattningar om matematik kan ha en hindrande inverkan på lärandet.  

Bjeneby Häll98 visar att eleverna behöver verklighetsanknytning för att se meningen med att lära 
sig matematik. I stället för att lära sig det matematiska språket och alla dess tillämpningar och 
symboler anser hon att det är viktigt för eleverna att se hur matematiken används i vardagen. 
Malmer99 skriver i sin bok Kreativ matematik hur viktigt det är att få eleverna att förstå vad de skall 
ha matematiken till. Hon menar att verklighetsanknutet innehåll i undervisningen underlättar för 
eleverna att få en förståelse för matematik. I Lindahl100 och Imsen101

 

 kan vi läsa om hur viktig 
intresset och meningsfullheten är för att motivationen till lärande skall infinna sig. De elever jag 
intervjuade hade svårt att koppla ihop den matematik vi pratade om i intervjuerna och 
verkligheten.  

Lärarna uttryckte intresse som en drivkraft, en entusiasm, en vilja att ta sig framåt samt glädje. Att 
eleverna kopplade ihop intresse med att räkna mycket och fort bekräftades av lärarnas 
upplevelser. Lärarna kunde dock tydligt se vilka elever som, enligt dem, uppvisar ett intresse för 
matematik. Dessa elever tar ett eget initiativ mot en lösning eller ett svar, de vill ha matte och de 
vill räkna, de utstrålar iver och glädje. Skolverkets rapport 221102 efterlyser just detta, iver och 
glädje, för att göra matematiken intressant. Att vara lyhörd för dessa yttringar, ta tillvara dem och 
samtidigt använda dem i klassrummet, i Vygotskijs anda103

 

 låta kommunikationen mellan eleverna 
flöda och föda nya tankar hos eleverna, borde vara självklart för alla lärare. 

                                                           
88 Manxhuka och Svensson, (2009) 
89 Ashnagar, (2005) 
90 Firsov, (2006) 
91 Sjöberg, (2006) 
92 Linnarsson och Sandkvist, (2005) 
93 Linnanmäki, (2002) 
94 Pajares och Graham, (1999)  
95 Pehkonen, (1995) 
96 Schoenfeld, (1985) 
97 Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, (1995) 
98 Bjerneby Häll, (2006) 
99 Malmer, (1990) 
100 Lindahl,(2003) 
101 Imsen, (1992) 
102 Skolverket, Rapport 221, Lust att lära-med fokus på matematik, (2003) 
103 Lindkvist, (1999) 
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Vad gäller kommunikation kring matematik framkom inget av det exempelvis Löwing104 tar upp i 
sitt arbete (kommunikation med läromedlet istället för läraren och lärare och elever som pratar 
förbi varandra) i de intervjuer jag gjorde om hur kommunikationen går till i klassrummet. 
Kommunikation kring matematik hemma verkar ändå finnas hos de flesta av eleverna, något som 
Joanna Giota i sin studie funnit sällan förekom105. Sedan kan man kanske önska sig ett bättre 
innehåll i kommunikationen, inte bara då det var dags att göra läxorna. Giota anser att 
kommunikationen bör innehålla frågor om hur eleverna upplever skolan, dess innehåll och krav 
för att föräldrarna skall få en bättre förståelse för elevernas skolgång och bättre förståelse för hur 
skolan av idag fungerar106. Denna diskussion kan utvidgas till föräldrars negativa förhållande till 
matematik. Här menar Löwing och Kilborn107

 

 att få föräldrar engagerade i barnens skolgång, vad 
som händer i skolan och vad undervisningen går ut på kan ge föräldrar som får en positiv syn på 
matematik som de överför till sina barn. 

Påverkan 
Det som påverkat eleverna till ett intresse/ointresse var föräldrar, äldre syskon och lärare. 
Föräldrars förväntan var en annan faktor som påverkade eleverna. Denna förväntan kunde vara 
både positiv och negativ. Här får jag gehör för mina funderingar över om det kan vara så att 
föräldrar påverkar sina barn till ett intresse/ointresse. I litteraturen påvisades också detta i bland 
annat rapporten Attityder till matematik108  från Matematikdelegationen, i Hög tid för matematik109 
från NCM samt i Skolverkets rapport 221110. Eleverna upplevde också att läraren kunde påverka 
eleverna vilket även visade sig i Lust att lära - med fokus på matematik111. Holden112 visar i sin artikel 
på hur en lärares arbetssätt kan påverka eleverna till att tycka att matematiken i skolan blir rolig 
genom ett samspel mellan inre och yttre motivation. Pehkonen113 beskriver i sin artikel hur 
lärarens uppfattningar styr och påverkar undervisningen vilket i sin tur påverkar elevernas 
uppfattning om matematik. Balan114 tar i sin studie upp Yackel och Rasmussen115  samt Yackel 
och Cobb116 för att förklara benämningen sociomatematiska normer. Sociomatematiska normer 
används då författarna beskriver hur viktig läraren är i ett klassrum. En lärare som tillåter eleverna 
att byta tankar, kommunicera med varandra och lyssna på varandra utvecklar elevernas 
matematiska resonemang. Detta ger elever som förstår vad de håller på med och de kan använda 
matematiken utanför klassrummet vilket resulterar i att deras intresse utvecklas. Att använda 
problemlösning som arbetssätt gör att dessa sociomatematiska normer utvecklas i klassrummet. 
Att fortsätta med Kluringen117

 

 i den klass jag undersökt vore bra men kanske göra den tydligare 
och viktigare i undervisningen.  

Lärarna upplevde att påverkan kunde komma från kompisar, dagsformen och hur cool 
matematiken var för tillfället. Den ene av lärarna upplevde också hur det föräldrarna sa till sina 
barn gällande läxan i matematik eller undervisningen påverkade eleverna till den attityd de hade 

                                                           
104 Löwing, (2004) 
105 Giota, (2002) 
106 Ibid. 
107 Löwing och Kilborn, (2002) 
108 Matematikdelegationen, Attityder till matematik, (2004) 
109 NCM, (2006) 
110 Skolverkets rapport 221,(2003) 
111 Ibid. 
112 Holden, (2001) 
113 Pehkonen, Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, (2001) 
114 Balan, (2007) 
115 Yackel & Rasmussen, (2002) 
116  Yackel & Cobbs, (1996) 
117 Veckouppgift av problemlösande karaktär i denna klass. 
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till ämnet. Med andra ord, föräldrarna påverkar sina barn till att bland annat tycka ämnet är svårt 
men också till att ge eleverna ett gott självförtroende. Däremot kan de inte genetiskt påverka sina 
barn till fallenhet för matematik118! Pettersson visar i sitt arbete119 om särbegåvade barn på hur 
föräldrar kan tillvarata ett intresse på bästa sätt. Axelsson120 har tittat på påverkan ur ett 
genusperspektiv. Jag har inte gett genus så stor plats i min studie och kan inte heller påvisa några 
egentliga skillnader mellan pojkar och flickor. Enlig SCB121

 

 skall pojkar känna större krav än 
flickor från sina föräldrar.  

Kompisars inverkan på intresset är inte stor hos de elever jag intervjuat vilket går stick i stäv med 
vad Rich Harris122

Slutsats 

 anser. Med sin grupprelationsteori menar hon att de viktigaste personerna i ett 
skolbarns utveckling är klasskamraterna och att det är i elevernas sociala miljö, skolan, de formas. 
Jag vill hävda att de elever jag intervjuat alla har en god självkänsla, de är starka i sina övertygelser 
om att de får tycka vad de vill och de upplever ingen påtryckning från kompisar men samtidigt är 
de medvetna om hur lätt det är att påverkas av vad kompisarna tycker. 

Eleverna i år 4,5 och 6 i den undersökta skolan visar liksom elever i tidigare studier ett svalt 
intresse för matematik. Två av de sex intervjuade eleverna sade sig ha ett matematikintresse. 
Lärarna var av en annan åsikt, de upplevde fler elever som intresserade. Detta kan bero på att 
eleverna kopplar ihop matematikintresse med att vara duktig, räkna mycket och gärna. Lärarna 
däremot upplevde intresse som en drivkraft, en vilja att ta sig framåt samt glädje. Eleverna trodde 
att ett intresse skulle hjälpa dem i att klara sig bättre i matematiken, de trodde att ett intresse 
skulle göra dem mer koncentrerade och fokuserade. Ingen av de intervjuade eleverna sa sig vara 
dålig i matematik vilket visar på en god självkänsla. 

De elever som sade sig ha ett intresse trodde sig ha fått detta från sina föräldrar och äldre syskon. 
Den ene av dessa elever visade på ett starkt stöd hemifrån där föräldrarna ”tror på att jag ska bli 
bra i matematik”, vilket han ofta får höra. Påverkan och förväntan kan vara både negativ och 
positiv anser eleverna. För stora krav gör att det blir för jobbigt och man tappar sugen, föräldrar 
som däremot tror på en upplevs som positivt. Förväntan hos eleverna upplevdes av lärarna som 
positiv, det blir en drivkraft. Påverkan hemifrån upplevdes däremot negativt. Det föräldrarna låter 
sina barn höra gällande matematikläxor eller undervisning är inte alltid av godo. 

Eleverna upplevde matematik som det som görs i skolan samtidigt som de var medvetna om att 
matematik finns och används överallt. De visade på en åtskillnad på matematiken i skolan och 
den matematik de använder utanför skolan i vardagen. Det framgick av intervjuerna att 
undervisningen var tråkig. Eleverna upplevde att det var för mycket att göra, ibland var det tråkigt 
och ibland svårt. Det var tråkigt då de fick upprepa liknande tal, som de redan kunde. 
Problemlösning var roligt men det kopplades inte ihop med matematik vilket jag anser beror på 
att det inte används tillräckligt mycket i undervisningen. Detta betyder att det måste göras något 
åt undervisningen för år 4,5 och 6 i den undersökta skolan. Den behöver bli mer varierad och 
verklighetsanknuten där problemlösning kan vara ett arbetssätt.  

                                                           
118 Butterworth, (2000) 
119 Pettersson, (2008) 
120 Axelsson, (1996) 
121 SCB, Rapport 110 – Barns villkor, (2005) 
122 Rich Harris, (2001) 
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Lärarna ansåg att en positiv syn på siffror både i skolan och hemma, varierad undervisning, 
rimliga krav, se sammanhang i matematiken samt gott om tid och pedagoger i skolan vara 
faktorer som kan främja elevers intresse för matematik. Att ge eleverna frihet att tänka själv och 
stärka deras självförtroende anser lärarna också kan hjälpa till med detta.  

Framtiden  
Nu är vi i nytt skede. Det måste göras något åt matematiksituationen i skolan då vi genom PISA 
och TIMSS tillsammans med andra internationella och nationella undersökningar ser att våra 
elevers resultat, motivation och intresse för ämnet sjunker. Mycket har redan gjorts och intresset 
för detta arbete är stort i skolan och bland experter. Skolministern presenterade i början på året 
vad regeringen ämnar göra. En ny läroplan arbetas fram, med start hösten 2009 för att vara klar 
till läsåret 2011/2012123, och regeringen tillsätter bl.a. resurser för att vidareutbilda lärare i 
grundskolan så att behörigheten i ämnet matematik höjs. Men för att återgå till Lundins 
avhandling124

Matematik anses världen över som svårt att lära – varför är det så? Idag kan lärare som inte har 
matematikutbildning behöva undervisa i matematik, pga organisationen i skolan eller kanske 
ekonomiska anledningar. Dessa lärare kan ha valt bort matematik i sin utbildning av olika 
anledningar. Kanske har matematiken varit ett gissel i deras egen skolgång och istället har de efter 
intresse valt att fördjupa sig i idrott, svenska eller SO-ämnen. Dessa lärare är vuxna som överför 
sina attityder till kommande generationer och då behövs ett annat tankesätt i skolan. Jag anser att 
vi som undervisar i matematik måste se ämnet som roligt, spännande, intressant, givande. Den 
infallsvinkeln måste varje lärare ha för att få med sig eleverna.  

 så beskriver han relativt cyniskt hur skolmatematiken är en intressedödare istället 
för en intresseväckare. Den är ångestframkallande och de kunskaper eleverna tillgodoser sig kan 
inte användas i vardagen, eleverna har alltså ingen verklighetsanknytning i den matematik de 
studerar dagligen.  

Att utbilda och fortbilda lärare i matematik så att deras osäkerhet och kanske negativa syn på 
matematik ändras är en lösning på detta problem. Här visar också Skolverkets Rapport 221 att 
dåliga erfarenheter av skolmatematiken gärna förs över till kommande generationer och att 
föräldrars syn på matematik och kunskap och lärande är otroligt viktig. Lika viktig är också 
lärarens syn på ämnet. 

Verklighetsanknytning 
Tidigare visade jag på hur elever verkligen upplever bristen på verklighetsanknytning i ämnet och 
att läraren och andra vuxna är viktiga i deras kunskapsinhämtning. Jag har också visat på vad som 
påverkar eleverna i deras intresse för matematik. En kompetenshöjning bland lärare är bra, 
många lärare har matematikångest vilken de överför till elever, men det behövs fler insatser. Det 
finns inte bara en modell som garanterar kvalitet, det är blandningen av innehåll, elever, läraren, 
undervisningen och samarbete med hemmet som gör lärandet bra och därmed framkallar lust att 
lära. Gör matematiken synlig i ungdomars vardag, gör föräldrar mer välkomna i skolan så att de 
får uppleva vad som sker i undervisningen, utveckla ett samarbete mellan skola och föräldrar och 
lär av varandra.  

Förslag till vidare forskning 
Då det var svårt att hitta litteratur och studier över enbart intresse för matematik, hur det uppstår 
samt dess inverkan på matematikinlärning vore det intressant med fortsatt forskning inom dessa 
områden. 

                                                           
123 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/03/Skolverket_2009-04-30.pdf 
124 Lundin, (2008) 
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  Bilaga 1 
 

090508 

Hej föräldrar till ____________________________!  

Som ni kanske redan vet har jag under detta läsår läst några kurser på Högskolan Dalarna. Nu 
läser jag en kurs i pedagogiskt arbete, och skall avsluta den med ett examensarbete. 
Jag har fokuserat mitt arbete på elevers intresse för matematik och vad som kan ha påverkat 
dem till detta intresse/ointresse. 
Som en del i arbetet vill jag intervjua några elever, vilket är helt frivilligt och ni har när som 
helst möjlighet att avbryta deltagandet. Till dessa intervjuer behöver jag således ert 
godkännande. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och det är bara jag som kommer att 
använda detta material. Inspelningar och utskrift kommer att lagras på skyddat ställe och 
förstöras när examensarbetet är avslutat. I mitt arbete kommer eleverna att vara anonyma. 
Lämna talongen till mig senast onsdag 13/5. 
 
Jag kommer att presentera mina resultat vid ett föräldramöte under hösten och har ni några 
frågor kontaktar ni mig på telefon 546 47 eller 070-260 93 37. 

Ni kan även kontakta min handledare Eva Taflin (evat@du.se) vid Högskolan Dalarna om ni 
har frågor. 
 

Tack på förhand 

Maria 

 

 

Klipp---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Ja, mitt barn får intervjuas. 

□ Nej, jag vill inte att mitt barn intervjuas. 

 

 

________________________________________________________________ 

Målsmans underskrift 

mailto:evat@du.se�


  Bilaga 2 
 

Då intervjuerna utförs kommer stödfrågorna att användas i ”avprickningssyfte” dvs. de kommer inte att läsas upp i ordning 
utan kommer att användas mer som stöd. Utifrån vad jag kommit fram till i litteraturen kring intresse och vad som påverkar 
intresset för matematik kommer jag att under intervjuerna vara lyhörd för vad som än kommer upp kring dessa faktorer: 
intresse/ointresse, när matematik används av eleven, om matematik finns i elevens vardag, vad som kan ha påverkat eleven, 
inspiration, förväntningar, matematik hemma, kompisar och matematik, matematiken i skolan. 

Stödfrågor vid intervju av elev 

1. Vad tänker du på när du hör talas om matematik ? 

2. Tycker du matematik är viktigt? På vilket sätt? 

3. När använder du matematik?  

4a. Vad är det som gör att du tycker matematik är intressant/ointressant? 

5a. Vad tror du har påverkat dig till att tycka så? 

5b. Finns det någon eller något som inspirerat dig till att tycka så? 

5c. Tror ni det varit lättare om ni haft ett intresse för matematik? 

5d. Tror ni att man kan få ett intresse? 

6a. Upplever du att det finns någon som har en förväntan på dig i matematiken? Vem? 

6b. Kan det vara ett hinder med för stora krav? 

7. Pratar ni matematik hemma? På vilket sätt? Om inte, vet du varför? 

8. Är det viktigt vad kompisarna tycker om matte? Varför/varför inte? 

 

Stödfrågor  till intervju av lärare 

1a.Har du några elever/någon elev som visar ett intresse för matematik? 

1b.Om, hur visar sig detta intresse.  

2.Vilka är skillnaderna mellan intresse och ointresse? 

3.Vad tror du påverkar eleverna i deras inställning (intresse/ointresse) till matematiken? 

4. På vilket sätt tror du att du som lärare påverkar elevernas inställning till matematik? 

5a. Kan du se om förväntan påverkar någon elev till intresset/ointresset för matematik? 

5b. Hur yttrar sig detta? 

6. Vilka faktorer anser du främjar barnens intresse till matematik? 
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