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Abstract 
 

Idag är det många elever som inte når målen i matematik i grundskolan, de tappar lusten och 

tycker att det är ett svårt och tråkigt ämne. Vi har därför valt att undersöka hur matematiken 

kan göras lustfylld. Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur lärarna i 

årskurs 1-3 undervisar i matematik, för att skapa lust och motivation hos eleverna. 

Litteraturen kommer att diskuteras och jämföras med vad lärarna anser spela roll för ett 

lustfyllt lärande i matematik. Faktorer som visar sig påverka att eleverna känner lust och 

motivation är förståelsen, tilliten till sin egen förmåga och att innehållet i undervisningen är 

meningsfullt. Det visar även att lärarens förhållningssätt är avgörande för om eleven tycker 

matematik är roligt eller inte. Det kommer fram att eleverna lär sig på olika sätt och därför 

gynnar inte ett arbetssätt alla elever. Det framhävs att ett varierat arbetssätt är att föredra i 

undervisningen. De arbetssätt som lärarna i undersökningen använder är matematikboken, 

laborativ matematik, problemlösning samt att kommunicera matematik. Undersökningen 

visar även fördelar och nackdelar med vissa arbetssätt. Även lärarnas tankar om de nya 

målen för årskurs tre och om de påverkar deras undervisning kommer att lyftas fram.  

 

 
Ämnesord:      
Motivation, lust, meningsfullt, arbetssätt i matematik, laborativ matematik, problemlösning, 

kommunikation, matematikboken, undervisning, lärande. 
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1. INLEDNING 
”Det man gör med kroppen, sätter sig i knoppen” är ett uttryck som många använder sig av 

när de ska beskriva det lustfyllda lärandet. Vi menar att det är betydelsefullt att lyfta fram hur 

matematikämnets undervisning ser ut i dagens skolor. En av de viktigaste uppgifterna en 

lärare har, är att inspirera och motivera eleverna och ge dem goda förutsättningar för deras 

fortsatta lärande. Matematikämnet är ett viktigt ämne som vi alla behöver för att kunna delta 

och påverka vårt samhällsliv (Skolverkets rapport nr 221, 2003). Det är därför viktigt att tidigt 

skapa goda lärandesituationer som bidrar till att eleverna får en positiv inställning till 

matematik. Den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 (NU-03) visar att det finns 

brister i kunskapsmålen i flera ämnen. Den visar att eleverna fått försämrade kunskaper i 

matematik i jämförelse med år 1992 då förra utvärderingen gjordes. Den visar också att 

elevernas attityd till ämnet är att det är svårt och de uttrycker att de har ett lågt intresse för 

matematik (Skolverket, 2005). Med detta som bakgrund vill vi undersöka hur lärarna 

undervisar i matematik i de yngre åldrarna, för att skapa lust och motivation i ämnet. Vi 

menar att en god grund för eleverna i matematik i de tidiga skolåren bidrar till att eleverna 

både kan och vill uppnå kunskapsmålen. Det är viktigt för oss blivande lärare att få kunskap 

om hur vi kan undervisa, för att motivera de yngre eleverna, så att de inte tappar lusten för 

matematikämnet.  

1.1 Bakgrund 
Skolverket publicerade år 2003 undersökningen Lusten att lära – med fokus på matematik . I 

rapporten beskrivs att matematikundervisningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande. 

Det är en ytterst viktig del för att eleverna ska kunna studera vidare och det ska ligga till 

grund för vårt privat- och yrkesliv. Tidigare i matematikundervisningen ansågs det viktigare 

med färdighetsträning men nu ligger fokus på användandet, kommunikation och problemlös-

ningsförmåga samt ämnets betydelse för samhälls- och kulturliv. 

 

 Vi möter och använder oss av matematik i vardagen, i yrkeslivet, i samhälliga och veten-

skapliga verksamheter. Det är en rättighet för alla att lära sig matematik för att kunna delta 

och påverka vårt samhällsliv. Matematiken ska gynna vårt självförtroende, ge rum för 

upplevelser, klarhet, mönster och skönhet. Matematiken ska vara stimulerande och utmanande 

och ge lust till att vilja lära och undersöka mer (Skolverkets rapport nr.221, 2003). Vidare 

beskriver Skolverkets rapport nr 221 (2003) att undersökningen visade att många har negativa 

upplevelser av ämnet och anser att det är meningslöst och svårt att begripa. Detta bidrar till 
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känslan att vara misslyckad och som leder till ångest. Det visar sig att många bär med sig 

detta i vuxenlivet vilket leder till att självförtroendet blir dåligt. Detta bidrar till att vuxna för 

över det från generation till generation. Detta instämmer Hodgen och Askew (2007) i, de 

menar att en problematik för grundskollärare är att känslan de förknippar med matematik 

påverkar hur de undervisar i ämnet. Har läraren en positiv känsla för matematikämnet blir 

förutsättningarna för elevernas lärande bättre. Om läraren har inställningen att ämnet är svårt 

och tråkigt, överförs det till eleverna. Därför är det betydelsefullt för utformningen av 

undervisningen, vilket förhållningssätt läraren själv har till matematikämnet. 

1.2 Syfte och problemformuleringar 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur lärarna i årskurs 1-3 undervisar i 

matematik för att skapa ett lustfyllt lärande. Styrdokumenten stödjer hur viktigt det är att 

eleverna ska utveckla nyfikenhet och lust att lära. Det finns dock inga riktlinjer för hur och 

vilka arbetssätt som ska användas i undervisningen. Undersökningen kommer att innefatta 

lärarnas sätt att undervisa för att skapa lust och motivation i matematikundervisningen. Därför 

blir problemformuleringarna enligt följande: 

 
 

• Vilka olika arbetssätt använder lärarna i årskurs 1-3 sig av i sin undervisning i 

matematik, för att utveckla elevernas lust och motivation att lära?  

• Vilka svårigheter respektive möjligheter kan lärarna se med användandet av de olika 

arbetssätten? 

• Hur påverkar de nya målen i matematik för årskurs tre lärarnas val av arbetssätt? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Litteraturgenomgången kommer att beröra tre olika lärandeteorier och vad de står för.  Likaså 

kommer skolans läroplan och styrdokument att presenteras. Litteraturdelen behandlar vidare 

barnens tidiga möte med matematiken och hur viktig den är. Hur motivation, lust och 

meningsfullt lärande skapas i undervisningen kommer att belysas. Under avsnittet arbetssätt i 

matematik kommer vi att beskriva den undervisning i matematik som äger rum i skolans 

klassrum. Där tar vi upp matematikboken, laborativ matematik och att kommunicera 

matematik. Litteraturen tar upp vad som är lärarens ansvar för att framkalla elevernas lust och 

motivation. Avslutningsvis ges en bild om vad som har betydelse för elevens lärande. I litte-

raturen skriver vi om både barn och elever. Vi har valt att använda oss av den benämning som 

författaren använder sig av. Vi anser att tiden innan skolgången kallas de barn och när de 

börjar skolan kallas för elever.  

2.1 B. F Skinner 
En behavioristisk kunskapssyn innebär att läraren är den som kan och överför information till 

eleverna. En så kallad överföringsteori där läraren överför den kunskap som anses relevant. 

Skinner utvecklade behaviorismens tankegångar. Hans utgångspunkt var att individer tenderar 

att upprepa sin handling om den blev belönad, beteenden som inte gav resultat eller belöning 

ansågs då efter ett tag helt försvinna. Förstärkningsprincipen innebär därmed om man 

belönade ett visst beteende så kom detta beteende att bli vanligare. Denna form av betingning 

kallas operant betingning (Säljö, 2000). Den syn på undervisning och lärande som ett behavi-

oristiskt synsätt har är att läraren ger eleverna belöning beroende på om de svarat rätt eller fel. 

Även i dagens skolor finner man att denna kunskapssyn fortfarande finns kvar då den används 

i arbetsböcker och arbetsblad. Detta går ut på att mekaniskt träna elevernas olika färdigheter 

(Ahlberg, 1995). Magne (1998) menar vidare att i ett behavioristiskt tankesätt finns det inte 

plats för vilja eller motivation utan där läggs vikten vid belöning eller förstärkning om 

eleverna gör på rätt sätt.  

2.2 J. Piaget  
En grundläggande tanke i Piagets syn på utveckling är att vi i vårt samspel med omvärlden 

ständigt regleras genom två samtidigt verkande processer: Assimilation som innebär att vi tar 

in och kommer ihåg hur vår omvärld fungerar och är organiserad, här sker inga överrask-

ningar, världen uppträder så som vi förväntar oss och då bekräftas våra antaganden. Ackom-

modation innebär däremot en grundläggande förändring i vårt sätt att se på verkligheten 

(Säljö, 2000). En beskrivning av det konstruktivistiska sättet att tänka berör även Rundgren 
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(2008) där hon menar att undervisningen utgår från barnens verklighet och utgår från det 

barnen redan vet. På så sätt menar hon att undervisningen blir meningsfull. Författaren lyfter 

fram vikten av laborativ verksamhet som ska stimulera barnen att finna olika lösningar och på 

ett konkret sätt öka sin förståelse i matematik. 

 

Det är barnets aktivitet och dess observationer och slutsatser som leder till att upptäcka och 

utveckla nya former av förståelse. Omgivningen är passiv och utgör endast objekt för barnets 

lärande. Piaget anser att utveckling sker i olika stadier. Har man inte nått utvecklingsstadiet så 

förklarar Piaget att barnet inte är moget för att ta till sig kunskapen än (Säljö, 2000). Det finns 

fyra olika utvecklingsstadier enligt Piaget. Det första kallar han förlogiskt tänkande, där han 

menar att barn mellan 2 och 4 år befinner sig. Det andra kallar han för åskådligt tänkande och 

i detta stadium befinner sig barnen då de är mellan 4-8 år. Barnen kan i detta stadium dela upp 

antal, men det blir svårigheter om placeringen av föremålen ändras. Barnen har svårt att förstå 

att det är lika många i båda raderna med föremål, om de ser olika ut. Det tredje kallas för 

konkret tänkande, detta stadium befinner sig barnen i mellan 7-12 år. Det är först i detta 

stadium som barnen knyter an till matematiska begrepp genom att få använda konkret 

material. Genom att ta tillvara på barnens egna erfarenheter kan de förankra begreppen i både 

ord och handling. Det fjärde stadiet uppstår då barnen är mellan 11-12 år. Det är först under 

denna period barnen kan resonera och föra ett logiskt resonemang, därmed använder de ett 

abstrakt tänkande (Malmer, 2002).  

2.3 Lev Vygotskij 
En sociokulturell kunskapssyn betonar vikten av samspel och samarbete mellan människor. 

Det sociokulturella sammanhanget anses vara av stor betydelse för individens utveckling. Det 

är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas. Vi har skapat oss ett antal 

redskap och hjälpmedel som gör att vi kan behärska det som egentligen ligger bortom männi-

skans egentliga kapacitet. Dessa språkliga och fysiska redskap kallas för artefakter.  I ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är de kommunikativa processerna 

centrala. Det är genom att prata och kommunicera med andra som vi lär och utvecklas. 

Tänkandet ska vara en kollektiv process som äger rum mellan människor (Säljö, 2000). 

Vygotskij poängterar att lärarens uppgift är att se var eleverna befinner sig kunskapsmässigt 

och hur läraren ska utveckla eleverna från detta utgångsläge. Detta kan göras med rätt stöd 

från omgivningen för att eleven ska nå optimal utveckling. Avståndet mellan vad en individ 

kan prestera ensam och utan stöd och vad man ska prestera under en vuxens ledning, eller i 
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samarbete med mer kapabla kamrater, kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen 

(Stensmo, 1994). 

2.4 Läroplan och Kursplan  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet uttrycker mål och riktlinjer för skolans arbete. 

Mål att sträva mot och även mål som eleverna ska uppnå beskrivs. Riktlinjer för vad läraren 

ska arbeta för i sin undervisning anges i läroplanen. Några av läroplanens mål att sträva mot 

är att skapa lust att lära, eleverna ska hitta sitt eget sätt att lära, samt utveckla tilltro till sin 

egen förmåga. Eleverna ska få möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra. Under mål att uppnå står att eleverna ska kunna tillämpa ett grundläggande matema-

tiskt tänkande i vardagslivet. Vidare beskrivs även att läraren ska ge eleverna möjlighet att 

ansvara för sin personliga utveckling och arbetet i skolan. Eleverna ska även få tillgång till att 

använda olika arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 2006). 

I Statens offentliga utredningar (2007) kan man läsa att regeringen beslutade att införa nya 

mål att uppnå för årskurs tre i kursplanen i matematik. Därmed infördes även nationella prov i 

årskurs tre våren 2009. Detta gjordes på grund av att kunskapsresultaten försämrats och det 

har även visat att fler elever inte är behöriga till gymnasiets program. Tanken är att man ska 

hitta elever som har svårigheter tidigt, så att insatser kan sättas in så snabbt som möjligt. 

Tidigare har det bara varit mål att sträva mot. Mål att uppnå har först kommit i årskurs fem 

(SOU, 2007:28). 

 

Kursplanens mål att uppnå beskriver den kunskapsnivå som eleverna lägst ska ha uppnått i 

slutet av det tredje skolåret. Det är skolans och rektorns ansvar att eleverna får möjlighet att 

nå upp till denna nivå. Några av målen som eleverna lägst ska ha uppnått i matematik i slutet 

av det tredje skolåret är följande: 

– ”Kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll,  

– kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt 
språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt 

– kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt 
samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.” (Skolverket, 2008) 
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2.5 Det tidiga mötet med matematiken 
Ahlberg (1995) menar att små barn är nyfikna och undersöker sin omgivning när de möter 

matematiken i sin vardag. Olika upplevelser bidrar till att de senare kan utveckla sitt matema-

tiska tänkande. Leken och det fria skapandet bidrar till barnens matematiska kunnande. 

Barnen tillägnar sig denna kunskap genom att till exempel hoppa rep, spela spel, leka med 

leksaker och när de skapar lekmiljöer. I den fria leken använder barnen sig av egna metoder 

då de ska lösa matematiska problem. Enligt Solem och Reikerås (2004) tränar barnen i 

förskolan sin matematiska kompetens genom att till exempel bygga en koja. Även när barnen 

spelar spel får de använda sina kunskaper om tal och räkning, de får även samtala och 

diskutera och på så sätt utmanas deras matematiska kompetens. Matematiken är en naturlig 

del av barnens vardag och de möter den i olika situationer och sammanhang dagligen. Det är 

viktigt att vi pedagoger skaffar oss kunskap om matematik och olika matematiska aktiviteter 

för att i tidig ålder kunna uppmuntra, skapa intresse och underlätta barnens utveckling.  

 

När barnen börjar skolan så innebär det en förändring av deras möte med matematiken då 

barnen får arbeta självständigt och lösa uppgifter i en matematikbok. Detta liknar inte alls 

barnens tidigare möte med matematik och anknyter inte till barnens tidigare erfarenheter. 

Detta kan medföra att barnen upplever att deras eget tänkande och kunnande inte duger, vilket 

kan för deras fortsatta utveckling och lärande få negativa följder (Ahlberg, 1995). 

2.6 Motivation, lust och meningsfullt lärande  
Kullberg (2004) poängterar att det är viktigt att undervisningen ska vara lustfylld. De lärande-

situationer där eleverna får röra på sig så att blodet syresätts är en bidragande orsak till att 

lärandet är lustfyllt. Glädje och positiva tankar har stor betydelse för lärandet. Professor 

Martin Ingvar som är kognitiv neurofysiolog betonar i Kullbergs bok att stresshormonet 

cortisol kan utlösas av negativa möten samt dåliga förhållningssätt. Detta kan leda till att man 

vid dessa möten producerar mer av detta ämne. Han menar att det påverkar elevens tänkande 

och då går det inte att utveckla något lärande. Han betonar vikten av ett positivt förhållnings-

sätt som leder till att den lärande utnyttjar sin energi på bästa sätt.  Elever som kommer till 

skolan och är ledsna behöver hjälp av läraren att ändra perspektiv och fokus. Detta visar sig 

ha stor betydelse för lärandet. 
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Miljön är något som är en viktig faktor som påverkar elevers lärande positivt. En inbjudande 

miljö är utvecklande och stimulerar eleverna till ett lustfyllt lärande (Kullberg, 2004). 

Liknande tankar har Boström (1998) då hon belyser miljöns betydelse, att den ska väcka lust 

och inspirera till lärande samt inge en positiv känsla. Hjärnan stimuleras till att bilda nya för-

bindelser om miljön är lockande och inbjudande. Vetenskapliga försök med råttor har visat att 

miljön har stor betydelse. Är miljön inspirerande och spännande bidrar det till att råttornas 

hjärnor utvecklar fler nervcellsförgreningar. Råttorna i denna miljö bildar 25 procents fler 

kopplingar än de råttor som fick tillgång till en torftig miljö. Liknande tankar finner vi i Van 

de Grift (2007) då han hävdar att en stimulerande miljö bidrar till att eleverna uppnår bättre 

resultat i matematik. Om miljön är stimulerande påverkar det även elevernas motivation till 

att vilja lära. Vidare beskriver han vikten av att lärarna bygger upp elevernas självförtroende, 

det bidrar till att elevernas prestation i matematik ökar.   

 

I Skolverkets rapport nr. 221 (2003) har utbildningsinspektörerna via forskning försökt att 

definiera lust att lära med fokus på lust. Undersökningen inriktar sig på matematik, i förskola, 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, där 40 kommuner ingick. Det 

kom fram i undersökningen att många ansåg att kropp och själ hade engagerats när de känt 

lust att lära. Några tillfrågade anser att det är lustfyllt när de upptäcker samband eller när de 

förstår ett matematikproblem. Gemensamt för alla tillfrågade är att känslan och tanken varit 

inblandad och som involverar hela individens utveckling både emotionellt, intellektuellt och 

socialt. Elever i alla skolår tycker att lusten i lärandet framkommer i de praktiska och estetiska 

ämnena. Det är av stor betydelse att eleverna förstår det matematiska innehållet för att få lust 

att lära. Efter undersökningen definierades begreppet lust att lära som följer här nedan: 

”Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand 

och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap”(Skolverkets rapport nr 221, 2003, 

s.9). 

2.7 Arbetssätt i matematik 
Här nedan kommer vi att presentera olika sätt att bedriva undervisningen i matematik. Vi 

kommer att ta upp matematikboken, laborativ matematik och att kommunicera matematik. 

2.7.1 Matematikboken 
Matematikundervisningen består till en början av skolgången av att eleverna ska räkna i läro-

boken menar Ahlberg (1995), där de ska utföra något enklare additions- och subtraktionsupp-

gifter samt räkna föremål. Detta tycker oftast eleverna är mycket roligt och spännande till en 
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början. Om det fortgår en längre tid tappar de lusten, eftersom undervisningen endast kopplas 

till läroboken och inte till verkligheten. Ahlberg (1995) menar vidare att om undervisningen i 

matematik blir alltför ensidig, som att till exempel bara räkna i matematikboken då kan detta 

medföra att eleverna uppfattar att matematik handlar om att enbart lösa olika uppgifter i 

boken. Detta kan medföra att eleverna inte ser nyttan med matematik, att de kan använda 

matematiken när de löser problem i skolan såväl som i vardagslivet. Samma tankegångar har 

Berggren och Lindroth (1997) då de menar att när eleverna får räkna i matematikboken, så 

innebär det att de monotont tränar in kunskapen istället för att skapa förståelse. Många av 

eleverna tappar intresset för matematik eftersom det blir ett meningslöst räknande. De menar 

vidare att eleverna senare får svårigheter när de ska lösa ett matematiskt problem i verklig-

heten. I uppgifterna i matematikboken krävs inte att eleverna använder sig av ett logiskt och 

matematiskt tänkande, vilket det gör då de ska lösa en uppgift som är verklighetsanknuten. 

Författarna ser ett problem med att matematikboken är upplagd så att den börjar med att 

eleverna ska lära sig delarna och sedan gå mot helheten. De anser att det är många elever som 

inte kan se någon mening eller sammanhang med matematiken. De kommer aldrig så långt så 

att de kan se helheten utan vissa elever stannar på vägen dit. Detta medför att eleverna missar 

de viktiga delar som ska vara en grund för att komma vidare i matematikinlärningen.   

2.7.2 Laborativ matematik      
Laborativt material anser Berggren och Lindroth (1997) är bra för att aktivera eleverna i 

undervisningen. Det laborativa materialet är till stor hjälp för eleverna då de ska hitta olika 

lösningsmetoder och när olika lösningar ska diskuteras fram. Författarna ger olika exempel på 

laborativt material, några exempel är: geobräda, Cuisenairestavar, centikuber, tärningar, låt-

saspengar, våg och vikter, måttsatser, kaplastavar och snottror. Vidare poängterar författarna 

vikten av att laborativt material står framme. Eleverna kan själva välja om de vill använda 

materialet om det finns tillgängligt för dem. Liknande tankar hittar vi i Rundgrens (2008) bok 

Matematikundervisning som fungerar- i verkligheten, där en av lärarna i boken som heter 

Catarina Axelsson menar att det är viktigt att det laborativa materialet står framme och är till-

gängligt för eleverna. Hon hävdar att eleverna ofta använder laborativt material när de ska 

förklara för varandra. Det laborativa material som står framme i hennes klassrum för att 

inspirera eleverna är: låtsaspengar, Centimo, kaplastavar, linjaler, logiska block, Cuisenair-

stavar, tärningar och knappar.  
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I Rundgrens (2008) bok är det sju lärare som berättar om hur de inspirerar sina elever i 

matematik för att de ska lära sig på ett lustfyllt sätt. Läraren Margareta Oscarsson berättar om 

laborativa arbetssätt i matematiken. Hon förklarar att på hennes skola har de en matematik-

verkstad där det finns laborativt material. Läraren går dit med halvklass och i verkstaden finns 

olika små lådor med material, som eleverna kan använda. Eleverna kan till exempel mäta, 

väga, klippa, räkna, tänka och tillsammans samtala kring laborationerna. Vidare menar 

Oscarsson att verkstäderna är bra för eleverna då de ger dem möjligheter att hitta kunskap på 

sitt sätt och på sin egen nivå. 

 

Berggren och Lindroth (2004) anser att det laborativa materialet ska vara ett stöd för eleverna, 

och även en hjälp för att konkretisera det matematiska innehållet och olika lösningsstrategier. 

De menar vidare att målet är att alla elever senare ska kunna lämna det laborativa materialet 

och övergå till en teoretisk nivå. Författarna förklarar en upptäckt de har gjort när de började 

arbeta med laborativ matematik. De upptäckte att eleverna som hade haft lätt för att formulera 

sig skriftligt i matematik och förklara hur de hade tänkt, fick nu svårt när de skulle använda 

det laborativa materialet. Tvärtom var det med de elever som hade svårt för att formulera sina 

tankar och lösningar skriftligt, de kunde nu uppvisa en mycket bra matematisk förmåga med 

hjälp av det laborativa materialet. Elever som tidigare ansett att de var dåliga i matematik på 

grund av att de inte kunde förklara sina lösningar skriftligt, fick nu visa goda matematiska 

kunskaper. Berggren och Lindroth (2004) menar vidare att den laborativa matematiken bidrar 

till glädje. Eleverna tycker att det är roligt att få arbeta med laborativa uppgifter. Detta gör 

ämnet intressant och väcker elevernas lust att arbeta med matematik. 

2.7.3 Kommunicera matematik 
Matematik kan ses som ett kommunikationsämne anser Björklund, Boistrup (2005) där 

eleverna kan visa sin kunskap i matematik med hjälp av ord.  Rundgren (2008) beskriver hur 

hon lägger upp sin undervisning i matematik och när det gäller problemlösning så anser hon 

att eleverna ska arbeta i grupper. När eleverna har löst problemet ska de redovisa sina lös-

ningar för klassen. Författaren menar vidare att det är viktigt att kunna presentera lösningen 

muntligt, men även använda sig av konkret material eller bilder för att förklara. Författaren 

anser att de kommunikativa aspekterna är mycket viktiga då hon ser matematik som en kon-

struktion mellan människor. Dessa tankar finner vi även hos Newton och Newton (2006) då 

de menar att det finns ett värde i att kommunicera matematik. De ser detta som ett verktyg för 

att eleverna ska kunna uttrycka sina tankar med ord.   
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Malmer (1990) betonar vikten av att lära i samspel med andra i undervisningen i matematik. 

Hon anser att det krävs samverkan för att vissa övningar ska bli meningsfulla. Det kan till 

exempel vara vid olika problemuppgifter där det krävs samtal och diskussioner. Författaren 

beskriver vidare att eleverna får öva sig på att formulera sina tankar, argumentera och disku-

tera genom att samspela i grupp vid lösning av olika problem. Även Ahlberg (1995) håller 

med om att eleverna ska få diskutera och reflektera kring det de gör, annars anser hon att 

eleverna inte får någon matematisk förståelse. Författaren menar vidare att eleverna måste 

skapa ett tankeredskap för att lösa problemen i matematik. För att kunna göra detta måste 

eleverna få diskutera och reflektera kring problemet tillsammans med andra. Om eleverna får 

göra det, blir de även själva medvetna om hur de tänker. Samma tanke har Malmer (2002) då 

hon menar att eleverna ska få ”tala matematik” vilket innebär att de ska få samtala, diskutera 

och argumentera. Det är av stor vikt att eleverna får formulera sina tankar i ord för att ut-

veckla sin tankeprocess. När vi tvingas att förtydliga våra åsikter och ställningstagande, bidrar 

det till att tänkandet utvecklas vidare till förståelse och på så sätt blir inlärningen djupare. 

Språket har stor betydelse för inlärningen och det bör i undervisningen i matematik ägnas mer 

tid åt att kommunicera, än vad det vanligtvis gör.  

 

I rapporten Cresst nr. 725 skriver Franke m.fl. (2007) om hur viktigt det är att eleverna får 

prata under matematiklektionerna. Författarna menar att det är ett redskap för att förbättra 

elevernas inlärning. Det är även en hjälp för läraren att lättare upptäcka vad eleverna har för-

stått när de får uttrycka sina tankar om hur de löst uppgifter i matematiken. Genom att 

eleverna får kommunicera och delge varandra sina olika lösningar och strategier, blir de med-

vetna om sina och andras tankesätt. På så sätt bidrar detta till en ökad förståelse i matematik. 

 

Eleverna måste sätta ord på sina tankar för att sedan kunna reflektera över det de gör. För att 

eleverna ska kunna förklara en problemlösningsstrategi måste de förklara det i ord. Det blir 

senare lättare att förklara lösningen skriftligt. När eleverna ska uttrycka sina tankar kring 

matematik, lösa problem, argumentera och diskutera, då är inte det viktiga att de ska använda 

ett korrekt matematiskt språk utan de behöver till en början använda sitt vanliga språk. För att 

elevernas matematiska språk och tankar ska utvecklas behöver de diskutera och argumentera 

med varandra. Eleverna ska få diskutera i grupper och sedan förklara för varandra vad de 

kommer fram till (Berggren & Lindroth, 2004).  
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2.8  Lärarens ansvar 
Lärarens förhållningssätt anser Ahlberg och Wallby (2000) spelar stor roll vid utformningen 

av matematikundervisningen. Ett exempel som författaren tar upp, är när en lärare har 

problem med att samtliga elever tycker att matematiken är svår och tråkig. Läraren samtyckte 

med eleverna och menade att hon hade tyckt likadant när hon gick i skolan. Detta hade inte 

någon positiv inverkan på elevernas fortsatta lärande i matematiken. Författarna menar vidare 

att det är möjligt att det blivit bättre om läraren reflekterat över elevernas negativa inställning, 

ställt frågor till eleverna och låtit dem berätta sina tankegångar. 

 

I en uppmärksammad studie av Håkan Jenner i Skolverkets rapport nr 282 (2006), diskuteras 

varför vissa elever klarar skolan bättre än andra. Det kom fram att lärarens förhållningssätt 

och förväntningar har stor inverkan på elevens lärande. Relationen mellan lärare och elev är 

mycket betydelsefull. Läraren grundar sina intryck av eleven på en begränsad information och 

det kom fram att det är lätt att sätta eleverna i olika fack som bra/dålig, framåt/omotiverad. 

Dessa intryck är sedan svåra att ändra på. Därför måste dessa föreställningar kontinuerligt 

omprövas eftersom detta underlag ligger till grund för vilka krav och förväntningar man har 

på eleven. Om läraren har positiva förväntningar behöver det inte leda till goda resultat, men 

det blir nästan aldrig goda resultat om pedagogens positiva förväntningar uteblir. 

 

En annan beskrivning av den reflekterande läraren är en lärare som är villig att förbättra och 

utveckla sin undervisning. Reflektionen kan ske enskilt eller i grupp. Läraren måste sätta sig 

in i elevernas situation och försöka förstå elevernas tankar, även förstå hur eleverna uppfattar 

matematikämnet samt deras förståelse av det. Den reflekterande läraren försöker på detta sätt 

skapa förståelse och mening. Det är viktigt att kunna ifrågasätta sin egen roll i den egna 

undervisningen. Genom att uppmärksamma hinder och kontinuerligt reflektera över sina val 

kan man få bättre och nya insikter till handlingsberedskap inför kommande undervisning 

(Ahlberg & Wallby, 2000). 

2.9 Elevens lärande 
De fyra sinnena har stor betydelse för barnens lärande. De olika sinnena är det visuella, det 

auditiva, det kinestetiska och det taktila. De kinestetiska eleverna lär sig bäst genom att 

använda hela kroppen under inlärningsmomenten. De taktila eleverna föredrar att arbeta 

praktiskt och använda händerna. De visuella eleverna använder sig av sina iakttagelser och sitt 

seende. Det finns textvisuella elever som lär sig bäst av det de läst och vill gärna se texten för 
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att komma ihåg bättre. Det finns även bildvisuella elever som föredrar bilder för att tillgodo-

göra sig kunskapen på bästa sätt. De auditiva eleverna föredrar muntliga instruktioner och tar 

emot kunskapen bäst via hörselsinnet. Det gäller för lärarna att kunna anpassa undervisningen 

till de olika inlärningsstilarna och då krävs det ett genomtänkt förarbete.  Professor Carla 

Hannaford beskriver hur viktigt det är att använda så många olika sinnen som möjligt när vi 

lär. Genom elevernas aktivitet byggs viktiga förbindelser i hjärnan och vidare menar hon att 

desto rikare och fantasifullare miljön är desto mer kreativt och utforskande blir elevernas 

lärande (Boström, 1998).  

 

För elevernas lärande har deras tilltro till den egna förmågan stor betydelse. Om eleverna har 

en positiv inställning till sig själv och sin förmåga att prestera i skolan, bidrar detta till en lust 

att vilja fortsätta lära sig. Tvärtom blir det om eleverna känner att de inte kan och att de inte 

litar till sin egen förmåga (Skolverkets rapport nr 221, 2003). 

 

Det är viktigt att innehållet i lektionen utgår ifrån elevernas erfarenheter och tidigare kunskap, 

på så sätt blir lektionen meningsfull för eleverna (Van de Grift, 2007). Elevernas förståelse i 

ämnet matematik har stor betydelse för det fortsatta lärandet. Matematik blir roligt när man 

förstår det man gör och varför man gör det. Eleverna behöver även en varierad undervisning 

för att inte tappa lusten och motivationen att lära. Det är viktigt för eleverna att känna att de 

kan och att de förstår det matematiska innehållet. När barnen får göra detta så bidrar det till 

motivation och lust att lära och detta leder vidare till goda förutsättningar för ett fortsatt kun-

skapsbygge. Uppgifterna ska läggas på rätt nivå som ska utmana elevernas förmåga. Eleverna 

ska genom en rimlig ansträngning kunna lösa uppgifterna. Om de matematiska uppgifterna 

har för hög svårighetsgrad, så skapar det ångest och prestationskänsla för eleverna 

(Skolverkets rapport nr 221, 2003). Om eleverna i undervisningen får uppgifter som de inte 

kan lösa, sjunker deras självförtroende och motivation. Detta kan bidra till att lusten att lägga 

ner tid på skolarbetet sjunker, och detta påverkar elevens lärande negativt (Magne, 1998). 

 

Van de Grift (2007) beskriver att läraren kan påverka elevernas engagemang i undervisningen 

genom att undvika för mycket stillasittande arbete. Istället ska lektionen utformas så att 

eleverna får vara mer aktiva i matematik. Författaren förespråkar en varierad undervisning där 

läraren planerar tiden så att eleverna får tillgång till olika arbetssätt såsom helklass, 

smågrupper och individuellt arbete. 
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2.10 Sammanfattning av litteraturgenomgången 
I litteraturen fann vi att matematiken har stor betydelse för barnens hela utveckling och 

lärande. Det är av yttersta vikt att hålla intresset vid liv och att undervisningen ska vara lust-

fylld. Olika lärandeteorier visar att det finns skilda sätt att se på undervisning och lärande. 

Läroplanen samt kursplanen med de nya målen att uppnå i årskurs tre, bekräftar att matematik 

är ett viktigt ämne. Det är av stor vikt att eleverna får grundläggande kunskaper, för att inte 

senare få svårigheter i matematik. De nya målen och nationella proven i matematik är en hjälp 

för att upptäcka elever med svårigheter tidigt. Det framkom även i litteraturen att det är viktigt 

att använda ett varierat arbetssätt i undervisningen. Eleverna ska få kommunicera matematik, 

arbeta i matematikboken samt använda laborativ matematik. Litteraturen visar också att 

lärarens förhållningssätt och inställning påverkar elevernas lärande i matematik. Samt att 

eleverna lär med olika sinnen och att olika arbetssätt gynnar vissa elever mer än andra. Av 

stor vikt för elevernas lustfyllda lärande är även elevernas förståelse, tilltro till sin egen för-

måga och ett meningsfullt innehåll i undervisningen. 
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3. EMPIRISK UNDERSÖKNING 
Under detta kapitel kommer vi att redovisa vårt val av metod samt anledningen till varför vi 

valt denna. Här presenteras även hur vi genomförde undersökningen samt hur urvalet gjordes. 

Vi tar också upp hur vi gått tillväga när vi bearbetat materialet. Slutligen tar vi upp etiska 

aspekter samt validitet och reliabilitet för vår undersökning.  

3.1 Val av metod 
Vi valde att samla in data genom att skicka ut enkäter via e-mail till lärare i årskurs 1-3. Enkät 

valdes för att underlätta för lärarna, då detta är mindre tidskrävande än intervju. Vid denna tid 

på året har lärarna stor arbetsbörda i och med alla utvecklingssamtal som ska genomföras. Vi 

anser att det är viktigt att lärarna i lugn och ro får tänka igenom frågorna innan de besvaras. 

På så sätt anser vi att enkät är en bra metod att tillgå. 

 

Våra enkätfrågor består av öppna frågor (se bilaga 1) eftersom vi vill ha utförliga svar och 

förståelse för lärarnas arbetssätt i matematik. Vi vill även hitta variation i lärarnas olika 

arbetssätt. Trost (2007) beskriver detta som en kvalitativ studie och att den är rimlig att 

använda när man vill förstå och hitta mönster. Vi har valt att inte ha några fasta svars-

alternativ, författaren menar att man inte får så utförliga svar då. Använder man istället öppna 

frågor kan dock svarsbortfallet bli stort eftersom vissa anser att det är jobbigt att formulera sig 

och att det är ansträngande att skriva en längre text. Däremot blir svaren man får ofta nyans-

rika och det gör att de blir en tillgång och hjälp när analysen och tolkningen av datan ska 

göras (a.a.). Vi har övervägt fördelar och nackdelar med val av öppna eller icke öppna frågor. 

Vi kom fram till att fördelarna vägde tyngre med öppna frågor då vårt syfte är att få mer ut-

förliga svar, där lärarnas erfarenheter och kunskaper beskrivs med deras egna ord.  

3.2 Urval och genomförande 
Vi har begränsat oss till att undersöka fem skolor i två kommuner. Vi valde att ta med 

enkäterna när vi besökte de olika skolorna. Lärarna fick möjlighet att ställa frågor till oss, 

detta för att tydliggöra vår enkätundersökning. Vi skickade sedan ut enkäter via e-mail till 22 

lärare i grundskolan i årskurs 1-3. Utav dessa var det 14 lärare som besvarade enkäten. 
Skolorna vi valde har vi gjort verksamhetsförlagd utbildning och vikarierat på. Vi har gjort ett 

subjektivt urval av lärarna, detta innebär att vi har handplockat de personer som är med i 

undersökningen. Denscombe (2000) menar att detta medför att de personer som väljs ut ger 

mer tillförlitliga svar. Detta finner vi även stöd för i Trost (2007) då han poängterar att 

relationen mellan oss och de tillfrågade har stor betydelse för undersökningens värde.  
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Vi kom överrens med lärarna att det underlättade för både dem och oss om vi skickade 

enkäten via mail. Detta kallar Denscombe (2000) för surveyundersökning där han beskriver 

att denna typ av undersökning även kan ske via e-post och fungerar likadant som en 

postenkät. Han menar vidare att på detta sätt kan många människor kontaktas utan att det 

behöver kosta något. En annan fördel är att det blir mindre betungande för lärarna då de ska 

besvara frågeformuläret. Det är även enkelt att skicka iväg bara genom att trycka på en knapp. 

3.3 Bearbetning av materialet  
Insamlingen av datan sammanställdes genom att varje frågas svar skrevs ner i ett block. Detta 

gjordes för att underlätta arbetet för oss när vi skulle analysera och kategorisera resultatet. 

Svaren lästes igenom många gånger för att få en ökad förståelse av lärarnas resonemang. Vi 

markerade i de olika svarsalternativen, relevanta uttalanden för att se om vi hittade likheter 

och skillnader mellan lärarnas svar. Mönster kunde därefter urskiljas så att kategorierna kunde 

upptäckas. Varje lärares svar placerades under de olika kategorierna så att det skulle bli mer 

överskådligt. 

3.4 Etiska överväganden 
Ett missivbrev och en enkät skickades ut till lärarna. Vi har utgått ifrån Trost (2007) i 

utformandet av vårt missivbrev där han beskriver vad som är viktigt att ha med. Han poäng-

terar bland annat att anonymitet och konfidentialitet är något som informanterna ska få infor-

mation om (a.a.). I missivbrevet får lärarna information om syftet med undersökningen, de får 

även information om att den insamlade datan och uppgifter om dem behandlas konfidentiellt 

(se bilaga 2). Vi kommer inte att ge ut några namn på lärarna eller skolorna som deltagit i 

undersökningen. Den insamlade datan kommer att förstöras efter användandet 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

3.5 Validitet och reliabilitet  
Tillförlitligheten på vår undersökning anser vi vara hög när det gäller vårt val av lärare. Hade 

liknande undersökning gjorts med andra lärare på andra skolor hade resultatet troligtvis blivit 

annorlunda. Vi menar att denna undersöknings syfte inte är att få ett resultat som representerar 

alla skolor. Frågorna i enkäten skrev vi så enkla som möjligt för att lärarna inte skulle miss-

uppfatta frågorna. Trost (2007) menar att utformningen av frågor på detta sätt ger hög grad av 

reliabilitet. Vi menar att tillförlitligheten av mätningen är god och enkäten mäter det som är 

relevant för vår undersökning att mäta. En konsekvens av användandet av enkät är att 
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resultatet varierar beroende på lärarnas sinnesstämning vid tidpunkten då enkäten görs. Vi 

menar att det är svårt att mätningen ska få samma resultat vid alla tidpunkter, eftersom det är 

beroende av vilka olika faktorer som spelar in. Trost (2007) hävdar att det krävs ett statiskt 

förhållande för att få optimal validitet.  
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4. METODDISKUSSION 
Det finns olika aspekter som kan ha påverkat vårt resultat. En aspekt kan vara att svars-

frekvensen för undersökningen är låg. Utifrån våra 22 tillfrågade lärare var det endast 14 

lärare som besvarade enkäten. En bidragande orsak är att lärarna har stor arbetsbörda under 

denna tid såsom utvecklingssamtal, lucia samt julstök och allt som det innefattar.  

 

Vår tanke med enkätundersökningen var att underlätta för både lärarna och oss. I samtal med 

lärarna visades att de föredrog enkätundersökning framför intervju, då de ansåg att det var 

mindre tidskrävande. Samtliga lärare var positiva till att delta i vår enkätundersökning. Dock 

tog det tid att få enkätsvaren tillbaka. Vi skickade påminnelser och detta medförde att vi fick 

ytterligare några svar, men trots detta var det några som inte tog sig tid att svara. Nu i efter-

hand har vi kommit till insikt om att lärarna kanske inte riktigt la ner den tiden som vi hade 

hoppats på då de besvarade enkäten. På vissa frågor hade vi önskat att vi skulle ha fått något 

mer utförligare svar än vi fick. Vi tror att lärarna kände sig stressade och detta är en 

bidragande orsak till att alla svaren inte blev så utförliga. Trots detta är vi nöjda med de olika 

kategorierna vi fått fram genom lärarnas svar.  

 

Nu i efterhand har vi kommit till insikt om att intervjuer med lärarna hade varit att föredra. Vi 

menar att de enkätfrågor som lärarna besvarade skriftligt, gav vissa svar som inte var så ut-

förliga. Vid en intervju hade vi kunnat ställa följdfrågor till lärarna som hade varit relevant för 

vår undersökning. Svårigheter som kom fram i vår undersökning var bland annat att elev-

antalet var för högt. En väsentlig fråga vi kunde ha ställt är därför om vilket antal elever som 

lärarna har i sin klass. Andra väsentliga frågor vi kunde ha ställt i enkäten är: Hur utvärderar 

och reflekterar du kring dina matematiklektioner? Vilken betydelse anser du att miljön har för 

elevernas lärande? Nu i efterhand menar vi att dessa frågor hade varit relevanta att ställa efter-

som det i litteraturen påvisar betydelsen för det lustfyllda lärandet. Detta hade kunnat bidra till 

en utförligare diskussion.  

 

Vi anser att intervjuer hade varit mer tidskrävande för lärarna eftersom de under arbetstiden 

fått avsätta tid till intervjun. Det medför att vi är osäkra på om vi hittat tillräckligt många 

lärare som velat ställa upp. Vi menar att då är det många fler faktorer som spelar in och 

läraren känner sig mer stressad. Våra erfarenheter vid intervju är att elever kommer in och 

stör, läraren måste vara tillgänglig för eleverna ändå. Därför menar vi att med en enkät kan 

läraren i lugn och ro efter arbetstid svara på dessa frågor.  
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5. RESULTAT 
Vi har valt att redovisa vårt resultat utifrån olika kategorier som blivit synliga. 14 av de 22 

tillfrågade lärarna besvarade enkäten, utifrån deras svar hittade vi olika kategorier som repre-

senterar hur de undervisar i matematik för att skapa ett lustfyllt lärande. Vårt resultat visar 

inte varje enskild lärares svar, utan det är en sammanställning av samtliga lärares svar. 

Därmed är inte de svar som redovisas generellt för alla lärare. Under de olika kategorierna 

presenteras lärarnas tankar om vad som påverkar ett lustfyllt lärande i matematik, samt vad 

lärarna ser för svårigheter och möjligheter med de olika arbetssätten. Slutligen presenteras 

också lärarnas tankar om de nya målen i årskurs tre och om det påverkar deras undervisning. 

5.1 Val av arbetssätt  
Samtliga lärare förespråkar ett varierat arbetssätt. De anser att eleverna ska få möjlighet till så 

många tillvägagångssätt som möjligt. Eleverna lär sig på olika sätt, därför är ett varierat 

arbetssätt av stor betydelse för att kunna tillgodose fler elever. Undersökningen visade att 

arbetssätten som alla lärare använder sig av är matematikboken, laborativ matematik och 

problemlösning.  

5.1.1 Matematikboken 
Alla lärare tar upp att det är viktigt att eleverna får räkna enskilt i den egna matematikboken. 

Elva av lärarna använder dock matematikboken som ett komplement för att befästa kunska-

perna men de anser inte att den ska dominera i matematikundervisningen. Det kom även fram 

att tre av lärarna utgick till största delen i undervisningen ifrån matematikboken, då de anser 

att färdighetsträning är viktigt för att eleverna ska utveckla baskunskaper i matematik. Det är 

tre av lärarna som inte riktigt vågar lita till att använda lek och laborativ matematik för 

mycket. De anser att färdighetsträning är viktigt och i läroboken finns det färdigt material och 

rekommendationer om hur de kan arbeta med olika moment. Trots detta så använder lärarna 

sig av ett varierat arbetssätt men de utgår mycket ifrån läroboken.  

5.1.2 Laborativ matematik 
Undersökningen visar att samtliga lärare använder sig av laborativ matematik. Det fram-

kommer att lärarna använder många olika laborativa material i sin undervisning. Diagrammet 

visar hur många av lärarna som använder de olika laborativa materialen.  
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Diagram 1: Sammanställning av antal lärare som använder de olika laborativa materialen. 

 

Diagram 1 visar att det är störst antal lärare som använder sig av pengar som laborativt 

material. Ett flertal av lärarna använder även klossar, dl-mått, Cusinarestavar, geobräde, 

tärningar och måttband. Ett fåtal av lärarna använde knappar, kapsyler, vikter, logiska block, 

talbilder, Kapplastavar, bönor, mönster, multiplattor, kortspel, pennor, tio-kompisar och geo-

metriska former.  

 

Materialet används för att konkretisera och öka elevernas förståelse för matematik-

undervisningen. Lärarna är överens om att det är en hjälp för eleverna då viktiga begrepp och 

problem ska förklaras, men även när eleverna gör egna uträkningar behöver de använda sig av 

laborativt material. Laborativ matematik anser samtliga lärare ökar elevernas lust att lära. 

Eleverna lär sig bäst genom att ha kul poängterar tolv utav lärarna. Tolv av lärarna menar 

även att undervisningsmetoder som sträcker sig långt utanför den obligatoriska skolboken är 

att föredra.  

5.1.3 Problemlösning 
Samtliga lärare använder problemlösning i undervisningen, men på olika sätt. Det kom fram 

att fem av lärarna använde sig av räknesagor i undervisningen. Åtta av lärarna hävdar att de 

ibland hittar på problemlösningsuppgifter till eleverna. Lärarna menar vidare att eleverna 

ibland själva får hitta på olika räknesagor, samt olika problem till varandra som de sedan får 

lösa. En av lärarna gör ibland stationer till eleverna där de får gå runt och lösa de olika upp-

gifterna men även ta hjälp av varandra.  
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När lärarna arbetar med problemlösning i undervisningen, visar det att samtliga lärare låter 

eleverna arbeta både i grupp och enskilt med uppgifterna. Elva av lärarna tar till vara på 

elevernas erfarenheter och intresse vid problemlösningssituationer. Lärarna menar att detta 

gör att eleverna lättare kan relatera till problemen när de ska lösa uppgiften. En lärare ut-

trycker: ”Det gäller att fånga upp barnen i den situationen de befinner sig i. Jag anpassar 

matten till deras verklighet, så att de kan känna igen sig” (lärare.6).  

5.2 Lärarnas inställning till matematikundervisningen 
”Matematik ska vara kul och utmanande” (lärare 4). Detta är något som samtliga lärare är 

överrens om och de hävdar även att matematik är ett mycket viktigt och grundläggande ämne 

för elevernas kunskapsutveckling. Alla är överrens om att matematikundervisningen måste få 

ta en stor del, särskilt i de tidiga skolåren då grunden läggs. Det är viktigt att eleverna tidigt 

får grundläggande kunskaper i matematik. En av lärarna poängterar vikten av att eleverna ska 

få goda baskunskaper, annars kan det senare leda till svårigheter i matematik. 

 

”Det är en berg- och dalbana, ibland bra ibland inte” (lärare 12). Så svarar en av lärarna på 

frågan om trivseln som lärare. Tretton av de tillfrågade lärarna trivs mycket bra med sitt 

arbete som lärare. Samtliga lärare har en positiv inställning till matematikämnet och de anser 

att det ska ägnas mycket tid åt laborativ matematik, kommunikation och problemlösning. De 

menar att det är viktigt att tidigt skapa intresse för matematiken och på så sätt komma ifrån 

tankarna om att matematik är svårt och tråkigt. Åtta av lärarna hävdar att det är viktigt att 

anpassa uppgifterna efter elevernas kunskapsnivå för att det ska bli utmanande för dem. Upp-

gifterna får inte vara för svåra, för då menar fyra av lärarna att eleverna får en negativ 

inställning till matematiken.  

5.3 Elevernas inställning till matematikundervisningen 
”Dessa små barn älskar matematik. Mest älskar de sin mattebok. Än så länge kan de klara 

matematiken praktiskt och därför känner de inget misslyckande” (lärare 2). Tolv av lärarna 

upplever elevernas inställning till matematik som positiv, de menar att eleverna tycker att 

matematiken är ett av det roligaste ämnet i skolan. Två lärare menar att vissa elever tycker 

matematiken är svår och jobbig, andra tycker att det är roligt och enkelt. Om läraren själv har 

en positiv inställning så får eleverna också det, detta poängterar fyra av lärarna i sina svar.  
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5.4 Elevernas lärande 
Förståelsen är viktigt för att eleverna ska känna lust och motivation i sitt lärande, det är något 

som alla lärarna är överrens om. De anser att matematik blir roligt när eleverna förstår och det 

blir tråkigt när de inte förstår. Därför är det av stor vikt att skapa meningsfulla situationer som 

eleverna kan relatera till.  
”Jag tror det handlar om meningsfullhet, eleverna måste känna att de lär sig något viktigt. De får 
inte uppleva att de räknar sida upp och sida ner utan mening och kanske med något de redan 
kan. Alla behöver utmaningar i lagom dos. Det är naturligtvis lika hämmande att känna att man 
inget kan och att man inget förstår.” (lärare 2) 

 

En lärare tycker att det är viktigt att bryta undervisningen när man upptäcker att eleverna 

tappar fokus. Läraren menar att det är viktigt att kunna erbjuda eleverna andra uppgifter för 

att de inte ska tappa lusten för matematik. För elever som tycker det är svårt anser fem av 

lärarna att det är viktigt att hjälpa, genom att ge dem uppmuntring. Elever som har enklare för 

matematiken behöver stimulans genom utmaningar.  

5.5 Kommunikation och matematik 
Samtal under matematiklektionerna lyfter samtliga lärare fram som en bidragande orsak till 

att eleverna förstår det matematiska innehållet. Alla lärare beskriver att de använder 

kommunikation i matematikundervisningen. De anser att eleverna ska kommunicera och 

diskutera mycket med varandra. Samtliga lärare är överens om att ett undersökande arbetssätt 

gynnar kommunikativa processer där eleverna tillsammans får lösa problem. Åtta av lärarna 

lyfter även fram att det är viktigt att eleverna får presentera sina lösningar muntligt för var-

andra i klassen. Genom detta arbetssätt blir det synligt att samma uppgift kan lösas på olika 

sätt, det finns inte endast ett rätt svar. Det blir därför lättare för eleverna att hitta sitt eget sätt 

att tänka. Tre lärare ser vikten av att fånga situationer och prata matematik i vardagen, när 

tillfälle ges. Eleverna får här delge sina tankar till varandra. ”Eftersom allt lärande sker i 

kommunikation med andra, försöker jag ge eleverna så många tillfällen som möjligt att prata 

och diskutera matematik.”(lärare 3). Samtliga lärare håller med om hur viktigt det är att 

eleverna får många olika tillfällen att prata matematik tillsammans. De beskriver att många 

samtal och diskussioner i grupp är viktigt för elevernas lärande och förståelse för deras eget 

tänkande i matematik. På detta sätt blir de själva medvetna om hur de lär sig. 

5.6 Svårigheter i matematikundervisningen 
”Det svåra är att tillgodose varje elevs behov. Det är en omöjlighet när man har klasser på 25-

30 elever. Man får göra så gott man kan och vara nöjd med det. Det är mycket frustrerande.” 

(Lärare 8). Sex av lärarna har samma tankar om denna svårighet och menar att man får 
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planera aktiviteter efter barngruppen. Är det stora barngrupper blir det oftast att eleverna får 

jobba med färdigt material som till exempel med en stencil eller i matematikboken. Det är 

svårt att genomföra praktiska aktiviteter i matematiken då det tar mycket tid och det blir även 

stökigt. Utrymmet i klassrummet är även något som fyra lärare menar är utmärkande för 

vilket arbetssätt de väljer Tre av lärarna anser att det finns svårigheter med att jobba i mate-

matikboken, då de tycker att det är en föråldrad metod. De hävdar att matematikboken blir ett 

stressmoment för eleverna. Fokus läggs på vem som kommit längst i boken, dessa elever 

anses därför vara duktigast. Det är endast en lärare som inte ser några svårigheter i 

matematikundervisningen.  

5.7 Mål att uppnå i åk 3 
Det var sammanlagt åtta av lärarna som var positiva till de nya målen i matematik. Fem av de 

lärarna hade inte satt sig in i de nya målen för årskurs tre och kunde därför inte svara på hur 

de påverkar deras undervisning. Tre av lärarna poängterar att målen bidrar till att vi kan hitta 

elever med svårigheter tidigt. Tre av lärarna ansåg att de nya målen påverkade hur de undervi-

sade i matematik. De menar att en nackdel är att undervisningen begränsas eftersom det blir 

mer målstyrt. En lärare uttrycker sina tankar om de nya målen i årskurs tre:  
”Bra med tydliga mål. En nackdel är att undervisningen smalnar. Alla pedagoger arbetar stenhårt 
för att alla ska nå upp till de här målen, och då hinner man inte med bredden. Man orkar inte 
fokusera på något annat och man är rädd att inte nå måluppfyllelsen” (lärare 2).  
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6. ANALYS 
 
Här följer en analys av de olika kategorierna som vi fick fram genom lärarnas svar. Det är 

sådant som påverkar det lustfyllda lärandet i matematik och dessa kommer vi nu att analysera 

närmare. Här väljer vi att ta upp det viktigaste som kommit fram, där vi hittar skillnader och 

likheter samt drar slutsatser om lärarnas olika uppfattningar. 

 

För att matematikundervisningen ska bli lustfylld menar samtliga lärare att det är viktigt att 

variera undervisningen och utmana eleverna. Elevaktiva och undersökande arbetssätt visade 

sig vara den form som lärarna anser bidra mest till att göra matematikundervisningen lust-

fylld. Resultatet visade att sex av lärarna ser problematiken med dessa arbetssätt. Det krävs 

mer planering av läraren samt om klasserna är stora är det svårare att genomföra, eftersom det 

blir stökigare och utrymmet i klassrummet är litet. Samtliga lärare har uppfattningen att det är 

mer inspirerande att arbeta på detta sätt men att det är enklare att jobba mer lärarstyrt i klass-

rummet. Lärarna var även överens om att laborativt material i matematik ökar förståelsen hos 

eleverna eftersom det blir mer konkret för dem. Samtliga lärare använder sig av det i sin 

matematikundervisning.  

 

Åsikterna går lite isär bland lärarna när det gäller användandet av matematikboken i undervis-

ningen. Majoriteten av lärarna använder matematikboken som ett komplement för att för-

stärka elevernas lärande. Alla lärarna anser dock inte att matematikboken ska vara styrande i 

undervisningen. Det framkom att tre av lärarna till största delen i undervisningen utgår ifrån 

matematikboken. Förklaringen till varför de använder matematikboken i så stor utsträckning 

är att de menar att färdighetsträning är det centrala. Det kom även fram att tre av lärarna anser 

att matematikboken blir ett stressmoment för eleverna. Det viktigaste för dem blir, vem som 

har räknat längst i boken.  

  

Alla lärare är överrens om att matematikämnet är ett av de viktigaste ämnena i skolan. Det är 

viktigt att eleverna tidigt får grundläggande kunskaper, för att det inte senare ska leda till att 

de får svårigheter i matematik. Majoriteten av de tillfrågade lärarna har en positiv inställning 

till matematikämnet. Fyra av lärarna anser att inställningen som lärare och elever har är en 

bidragande orsak till om matematik blir ett roligt eller tråkigt ämne. En slutsats vi kan dra är 

att det är av stor betydelse att både lärarens och elevens inställning är positiv för att eleverna 

ska bibehålla sin motivation och lust att lära.  



 28

 
Lärarna uttrycker en medvetenhet om hur viktigt det är att eleverna får en förståelse, för att de 

ska känna lust och motivation i matematikundervisningen. Det finns en tydlig uppfattning om 

att elevernas lärande gynnas när man utgår ifrån deras erfarenheter och intresse. Detta är en 

förutsättning för att eleverna lättare ska kunna relatera och förstå matematikundervisningen. 

Lärarna lyfter fram att förståelsen är en bidragande orsak till att eleverna får ett positivt för-

hållningssätt till matematiken. Det är åtta av lärarna som anser att det är viktigt att eleverna 

får uppgifter med rätt svårighetsgrad för att skapa en positiv känsla för matematik.   

 

Undersökningen visade att elevernas lust ökar när laborativ matematik används i undervis-

ningen. Resultatet visar även att eleverna ska få samtala och diskutera i grupp för att öka sin 

förståelse för sitt matematiska tänkande. Majoriteten av lärarna lyfter fram att kommunikation 

är en viktig del i undervisningen i matematik.  

 

Resultatet visar att lärarna var positiva till de nya målen för årskurs tre. Dock var det fem av 

lärarna som inte satt sig in i de nya målen. Det kom även fram att lärarna såg nackdelar men 

även fördelar med införandet av målen.  
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7. RESULTATDISKUSSION 
I denna del kommer vi att diskutera vad vi kommit fram till genom litteraturen och lärarnas 

enkätsvar. Utifrån detta kommer vi att besvara vårt syfte och problemformuleringar. Syftet 

med vår undersökning är att öka kunskapen om hur lärarna i de tidiga skolåren skapar lust och 

motivation i matematikundervisningen.  

 
Ahlberg (1995) menar att lek och det fria skapandet är viktigt, det är en bidragande orsak till 

att barnen tillägnar sig ett matematiskt kunnande. Det tidiga mötet med matematiken ska vara 

positivt och det ska skapa vidare intresse för matematik. Undersökningen visar att lärarna ser 

matematiken som ett mycket viktigt ämne. Den ska få ta stor del i de tidiga skolåren eftersom 

det är då grunden läggs. Vi instämmer om att det tidiga mötet med matematiken är viktig. Det 

gäller att uppmuntra och inspirera barnen och göra matematiken synlig i deras vardag. 

 

När barnen börjar skolan anser Ahlberg (1995) att det blir en förändring av barnens möte med 

matematiken. Förändringen går från att barnen endast har mött matematiken genom leken i 

deras vardag, till att arbeta enskilt i matematikboken. Författaren menar att eleverna kan få 

uppfattningen om att deras kunskaper inte räcker till. Detta kan medföra negativa följder för 

elevernas utveckling senare i skolan. Det kom även fram i undersökningen att tre av lärarna 

anser att matematikboken blir en tävling för eleverna. Det viktigaste för eleverna blir att räkna 

så långt som möjligt i boken. Ett sådant arbetssätt beskriver en behavioristisk kunskapssyn, 

vilket betyder att eleverna mekaniskt får träna sina färdigheter i matematikboken (Säljö, 

2000). Vi ser det som positivt att undersökningen visar att elva av lärarna dock anser att ma-

tematikboken endast är ett bra komplement i undervisningen. De vill inte att den ska användas 

för mycket, men de hävdar att det är viktigt att eleverna ibland får räkna enskilt i sin 

matematikbok. Samma tankegångar har vi gällande matematikboken. Vi menar att detta kan 

medföra att eleverna tror att det handlar om att endast lösa uppgifter i boken och ser därför 

inte värdet med matematiken. Vi anser att för mycket räknande i matematikboken kan med-

föra att eleverna tappar lusten för ämnet. 

 

Det laborativa materialet anser Berggren och Lindroth (2004) väcker lusten att arbeta med 

matematiken. Materialet kan användas för att konkretisera det matematiska innehållet.  

Författarna menar vidare att materialet är en stor hjälp för eleverna när de ska förklara olika 

matematiska lösningar för varandra. De hävdar även att vissa elever har lättare för att uttrycka 

sig skriftligt och vissa elever kan lättare uttrycka sina lösningar med hjälp av laborativt 
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material. Även i resultatet kan vi se att samtliga lärare anser att laborativt material är en stor 

hjälp i undervisningen, för att konkretisera samt för att öka elevernas förståelse för det mate-

matiska innehållet. En slutsats vi kan dra är att laborativt material är en bidragande faktor för 

att öka elevernas förståelse samt lusten att vilja fortsätta lära.  

  

Resultatet visar att samtliga lärare använder problemlösning i undervisningen. Det framkom 

att de använder räknesagor, problemlösningsuppgifter samt mattestationer där eleverna får 

röra sig i klassrummet och lösa olika uppgifter. Samtliga lärare låter eleverna arbeta både en-

skilt och i grupp med problemlösningsuppgifter. Att arbeta med problemlösning i skolan 

anser Rundgren (2008) innebär att elever ska arbeta i grupp. När eleverna hittar lösningar på 

problemet redovisas dessa i klassen. Hon menar att de kommunikativa processerna är viktiga 

och eleverna ska få många tillfällen att diskutera och argumentera med varandra. Liknande 

tankar finner vi i Malmer (2002) hon menar att det är viktigt att eleverna får sätta ord på sina 

tankar för att vidare utveckla sin tankeprocess. När eleverna får förklara för varandra och 

förtydliga sina åsikter ökar det förståelsen och inlärningen blir djupare. Enligt Lpo 94 ska 

eleverna få arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Utbildningsdepartementet, 

2006). Även i kursplanen i de nya målen att uppnå för årskurs tre, betonas vikten av att 

eleverna ska kunna uttrycka sig muntligt (Skolverket, 2008). Vi håller med om att eleverna 

ska få kommunicera mycket med varandra i undervisningen. På så sätt blir de medvetna om 

sitt eget och andras sätt att tänka. Även Malmer (2002) styrker vårt påstående och hävdar att 

det ska ägnas mer tid åt att prata under matematiklektionerna än vad det i regel görs.  

 

Vygotskij poängterar samspelets betydelse och att det är genom kommunikation med andra 

som vi lär och utvecklas (Säljö, 2000). Även vi anser att i samspel med andra sker lärandet, 

det gäller därför att eleverna får möjlighet till mycket diskussioner med varandra. När 

eleverna diskuterar sina olika lösningar blir det synligt för dem att det finns flera olika alter-

nativ till lösningar på samma problem. Det finns inte bara ett rätt sätt utan fler.  I kursplanen 

under mål att uppnå för årskurs tre står det att eleverna ska ”kunna undersöka elevnära mate-

matiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera 

över lösningar och deras rimlighet” (Skolverket, 2008). Ett undersökande arbetssätt som 

gynnar kommunikationen mellan eleverna anser vi är en förutsättning, för att skapa förståelse 

och ett meningsfullt lärande för dem.  
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Vi fann i undersökningen att samtliga lärare poängterar att elevernas förståelse i ämnet är 

viktig för att de ska känna lust och motivation i sitt lärande. De hävdar att det blir roligt om 

man förstår och tråkigt om man inte förstår. Enligt Skolverkets rapport nr 221 (2003) visas det 

att förståelsen är av stor betydelse för att eleverna inte ska tappa lusten att lära. Uppgifterna 

måste anpassas efter elevernas nivå. Van de Grift (2007) anser även att innehållet ska 

anpassas till elevernas erfarenheter och intresse, för att det ska bli meningsfullt. Samtliga av 

lärarna i undersökningen instämmer och lyfter fram att det är en förutsättning för att barnen 

lättare ska kunna relatera och förstå matematikundervisningen. I Lpo 94 står det att skolan 

skall sträva mot att skapa lust att lära, eleverna ska hitta sitt eget sätt att lära, samt utveckla 

tilltro till sin egen förmåga (Utbildningsdepartementet, 2006). Vi har samma tankar och anser 

att matematiken blir lustfylld när man utgår ifrån elevernas erfarenheter och intresse, på så 

sätt blir undervisningen mer innebördsrik för dem. Det gäller att fånga situationer i vardagen 

och använda elevernas upplevelser som en tillgång i lärandet. Av egna erfarenheter vet vi att 

självförtroendet blir dåligt då vi märker att vi inte kan klara av något. Därför anser vi att det är 

viktigt att utgå ifrån elevernas kunskapsnivå, så att de känner att de får utmanas efter sin för-

måga. Genom detta stärks deras självförtroende och därmed gynnas lärandet positivt.  

 

Ahlberg och Wallby (2000) belyser att lärarnas förhållningssätt har en avgörande roll om 

eleverna tycker matematikundervisningen blir rolig eller tråkig.  Har läraren en negativ syn på 

matematikundervisningen kan detta överföras till eleverna. Våra erfarenheter från VFU är att 

en lärare som brinner för sitt ämne, får elever som är glada och positivt inställda till ämnet 

och de får då viljan att lära sig. Undersökningen visar att samtliga lärare har ett positivt för-

hållningssätt till matematiken. Fyra av lärarna är överrens om att lärarnas positiva för-

hållningssätt bidrar till att eleverna också får det. Vi finner belägg för detta i en studie som 

Skolverkets rapport nr 282 (2006) visar, där det kom fram att lärarens förhållningssätt och 

förväntningar spelar stor roll för elevernas lärande. Studien visar även att läraren grundar sina 

intryck av eleven på en begränsad information. Där elever sätts i olika fack. Det är därför 

viktigt att detta ställningstagande om eleven kontinuerligt omprövas eftersom det har en 

avgörande betydelse för vilka krav och förväntningar man har på eleven. Våra erfarenheter 

som ny vikarie i en klass är att man kan få upplysningar om att en elev är jobbig och lat. Detta 

gör att eleven omedvetet får en stämpel på sig innan jag själv hunnit bilda mig en egen upp-

fattning. Grundar jag mina antagande om att eleven ändå inte kommer att jobba i matteboken 

sjunker mina förväntningar på denna elev. Detta menar vi är mycket viktigt att tänka på som 
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lärare innan man delger information om eleverna.  För att de ska få en rättvis möjlighet att 

lyckas utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Något som även Ahlberg och Wallby (2000) belyser är att det är viktigt att man som lärare 

vågar ifrågasätta sin egen roll i undervisningen. De menar att läraren kontinuerligt ska reflek-

tera över sina val och på så sätt få nya insikter för att göra kommande undervisning bättre. Vi 

anser att reflektion tillsammans med elevgruppen, kolleger samt egna reflektioner är utveck-

lande som lärare. Man måste hela tiden vara medveten om olika händelser som påverkar hur 

undervisningen blir. För att lärandet ska bli lustfyllt poängterar vi att läraren måste vara själv-

kritisk och sätta elevens lärande i fokus. Som lärare måste vi fundera över vad vi kan göra för 

att nå just den eleven som inte tycker det är roligt med matematik. Vi menar att reflektion och 

utvärdering är en förutsättning om undervisningen ska utvecklas optimalt. 

 

Van de Grift (2007) anser att undervisningen ska utformas så att eleverna får vara aktiva. Han 

menar att för mycket stillasittande arbete ska undvikas. Han hävdar även att en varierad 

undervisning är att föredra, där olika arbetssätt används. Vi har liknande tankegångar och 

menar att undervisningen ska innehålla arbetssätt där eleverna är aktiva och undersökande. 

Piaget i Säljö (2000) hävdar att det är elevens aktivitet och de observationer och slutsatser 

som eleven gör som leder till förståelse. I Lpo 94 står det att eleverna ska få tillgång till att 

använda olika arbetssätt i undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2006). Vi anser dock att 

stillasittande arbete är att föredra ibland, men är arbetspassen långa är det viktigt att eleverna 

får röra på sig då de suttit stilla länge. Detta anser vi är viktigt för att eleverna inte ska tappa 

koncentrationen. Utifrån erfarenheter vi fått från VFU har vi upptäckt att läraren ibland bryter 

matematikundervisningen för att genomföra en rörelselek. Detta har medfört att eleverna blir 

mer positiva och orkar fortsätta räkna igen. Vi menar att det är vår uppgift som lärare att 

anpassa undervisningen till elevernas olika inlärningsstilar. Det krävs mycket arbete av 

läraren för att kunna tillgodose elevernas olika lärande. Ett arbetssätt passar inte alla därför är 

det viktigt att inte alltid använda samma arbetssätt i sin undervisning. I Skolverkets rapport nr 

221 (2003) betonas vikten av ett varierat arbetssätt som bidrar till att eleverna känner lust och 

motivation i sitt lärande. Undersökningen visar att samtliga lärare anser att ett varierat arbets-

sätt är av stor betydelse för att kunna motivera och fånga fler elever. 

 
Svårigheter som kom fram i undersökningen med de olika arbetssätten är att klassernas 

storlek är betydande för vilket arbetssätt lärarna väljer. Är elevgruppen stor blir det enklare att 
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jobba med färdigt material eller i matematikboken. Mindre grupper gör att det blir enklare att 

arbeta med problemlösningar och laborativt material. Våra erfarenheter under vår VFU har 

varit att på grund utav klassernas storlek är det enklare att använda färdigt material eftersom 

det blir stökigt annars. Som ensam lärare är det därför svårt att använda det undersökande 

arbetssättet i stor utsträckning. Vi ställer oss därför frågande till lärarnas uttalande i enkät-

undersökningen, då det kom fram att majoriteten av lärarna inte använder matematikboken så 

mycket i sin undervisning. Våra erfarenheter är dock att det finns svårigheter med arbetssättet 

som gör att det inte används i så stor omfattning som lärarna skulle vilja.  

 

Undersökningen visar att det endast var tre lärare som uttryckte att undervisningen skulle be-

gränsas på grund utav de nya målen för årskurs tre. Det var fem av lärarna som inte satt sig in 

i de nya målen överhuvudtaget, de kunde därför inte uttala sig i den frågan. Detta menar vi är 

mycket märkligt, eftersom de tillfrågade lärarna arbetar i grundskolans tidiga år. Enligt vår 

mening är det av stor betydelse att lärarna uppdaterar sig i det som är aktuellt för kursplanen. 

Målen började gälla våren 2009 då infördes även nationella prov i årskurs tre (SOU, 2007:28). 

I samband med detta tycker vi att lärarna borde ha tagit del av information, samt diskuterat 

med sina kolleger om det påverkar deras undervisning eller inte. Våra tankar om de nya målen 

är att det kan innebära en fara för de barn som inte når upp till kraven och det kan bli ett mål-

inriktat lärande där produkten blir viktigare än processen. Vi menar att detta synsätt liknas vid 

en behavioristisk kunskapssyn. Där det centrala är färdighetsträning och det inriktas mer på 

elevernas resultat. Elevernas förståelse av innehållet anses inte lika viktigt. Undervisningen 

man vill sträva mot idag utgår mer ifrån att eleven ska vara aktiv och undersökande där 

läraren är handledaren. Fokus läggs på kommunikation, samarbete och förståelse för att skapa 

ett meningsfullt lärande. Detta kan vara svårt att fokusera på då mycket tid behöver ägnas åt 

att alla elever ska uppnå målen. Därför kan vi känna en rädsla med införandet av de nya 

målen. Vi anser dock att det är bra med tydliga mål så att elever med svårigheter kan upp-

täckas tidigt. Detta medför att eleverna får den hjälp som de behöver.  
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8. SAMMANFATTNING 
Centralt för vårt arbete har varit att utforska hur lärarna undervisar för att skapa ett lustfyllt 

och effektivt lärande i matematik. Det är en skyldighet för oss lärare att låta eleverna få erfara 

varierande arbetssätt, på så sätt får eleverna hitta sitt eget sätt att lära. Arbetssätt som är 

undersökande där mycket samtal och diskussioner har en central roll gynnar elevens sätt att 

tänka. Det ökar förståelsen när man får sätta ord på sina tankar. En förespråkare för detta syn-

sätt är Vygotskij han poängterar att det är i samspel med varandra som vi lär. Interaktionen 

mellan lärare/elev och elev/elev samt lärostoffet är ytterst viktigt.  

 

Både litteraturen och vår undersökning stödjer ett varierat arbetssätt, där en kombination av 

de olika arbetssätten är det bästa för elevernas lärande. Det finns många möjligheter med de 

olika arbetssätten. I matematikboken får eleverna färdighetsträning. Det laborativa arbetssättet 

gör matematiken mer konkret och begriplig. Problemlösning bidrar till att eleverna får samar-

beta och kommunicera med varandra. Genom detta får eleverna en ökad förståelse för hur de 

tänker samt en uppfattning om att det finns olika sätt att tänka och lösa problem på. Svårig-

heterna som lärarna ser med det aktiva och undersökande arbetssätten är att elevantalet är 

stort och utrymmet i klassrummet är litet. Svårigheter som kom fram genom att arbeta med 

matematikboken var att det blev en tävling och kunskapen bedömdes på vem som kommit 

längst. Med detta arbetssätt kan eleverna få uppfattningen om att matematik endast innebär att 

räkna sida efter sida.  

 

De nya målen för årskurs tre var majoriteten av lärarna positiva till. Det var endast tre av 

lärarna som menade att bredden i undervisningen skulle minska. Därför anser vi att det hade 

varit intressant att göra en fortsatt forskning inom detta ämne.  En ny forskningsfråga skulle 

kunna vara att gå djupare in på hur de nya målen har påverkat lärarnas undervisning i 

matematik. Eftersom målen är så nya går det inte att utvärdera ännu. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka vilka positiva och negativa tankar lärarna har kring målen i matematik 

för årskurs tre.  
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Bilaga 1 
 
Enkät till lärarna 
 
Man       Kvinna  Ålder: 
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare i grundskolans tidiga år?  
 
2. Vad har du för utbildning? 
 
3. Vilken årskurs arbetar du i?   
 
4. Hur trivs du som lärare? 
 
5. Vilken inställning har du till matematikundervisningen? 
 
6. Vad använder du för arbetssätt i din undervisning i matematik för att skapa  
     lust och motivation?  Beskriv hur du undervisar i matematik. 
 
7. Vad är anledningen till att du valt det arbetssättet? 
 
8. Ser du några svårigheter med vissa arbetssätt i matematik? I så fall vad? 
 
9. Använder du dig av laborativt material i din undervisning? I så fall vad? Och     
    hur används det? 
 
10. Hur arbetar du med problemlösning i din undervisning?  
 
11. Hur upplever du elevernas inställning till matematik? 
 
12. Vad tror du bidrar till att vissa elever tycker att matematik är roligt eller  
       tråkigt? 
 
13. Hur går du tillväga då du märker att vissa elever tappat lusten i matematik? 
 
14. Vilket/vilka arbetssätt anser du bidrar till ett lustfyllt lärande i matematik? 
 
15. Hur tror du eleverna lär sig matematik på bästa sätt? 
 
16. Hur ser du på de nya målen i matematik för åk 3 och hur påverkar det din    
      undervisning/ val av arbetssätt? 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev till deltagarna i vår undersökning 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från högskolan i Kristianstad som skriver vårt examensarbete HT 2009. 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur ett antal lärare undervisar i de tidiga åldrarna i 

matematik. Vi vill ta reda på vilka olika arbetssätt som lärarna använder i sin undervisning för 

att utveckla elevernas lust att lära matematik. Samt lärarnas tankar kring hur de nya målen i 

matematik i åk 3 påverkar deras val av arbetssätt. 

 

Vår Problemformulering 

 Vilka olika arbetssätt använder lärarna i årskurs 1-3 sig av i sin undervisning i 

matematik, för att utveckla elevernas lust och motivation att lära?   

 Vilka svårigheter respektive möjligheter kan lärarna se med användandet av de olika 

arbetssätten? 

 Påverkar de nya målen i matematik för åk tre, lärarnas val av arbetssätt? 

 

Undersökningens genomförande består av enkäter till lärare som arbetar i åk 1-3.  

 

Du som deltagare i vår enkät:  

• Kommer att vara anonym. Vi kommer inte att ge ut era namn eller namn på er skola.  

• Efter användningen av materialet kommer uppgifterna att förstöras. 

• Vid eventuella frågor så kan ni nå oss på följande nummer: 

 

Anna Steén            XXXX-XX XX XX 

Mariana Nilsson     XXXX-XX XX XX 

 
Tack på förhand! 
 

 
 

 


