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examensarbete. Sist men absolut inte minst vill vi tacka varandra för ett gott 
samarbete. 
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”Matematik var ett frustrerande ämne. Det var frustrerande för att man 
hela tiden var på jakt efter rätt svar. Givetvis var det frustrerande var 
gång mitt svar inte var rätt, men det var lika illa de gånger jag kom fram 
till rätt svar, eftersom jag ju inte hade förändrats på vägen dit” 
 
               En lärarkanditat, hösten 1986 
       (Johnsen HØines, 1990. s.4) 



 

Abstrakt 
 
Syftet med föreliggande arbete var att undersöka om en varierad undervisning i 
matematik kan påverka eleverna till att få en positivare syn och ökad motivation till 
ämnet. Undersökningen genomfördes i en år 4 med 18 elever. Vi gjorde ett 
utvecklingsarbete som omfattade sju lektionstillfällen, som genomfördes i en 
lektionsserie, med varierat innehåll och upplägg. En enkät lämnades ut som en 
förundersökning och en annan lämnades ut efter avslutad undervisningsserie. 
Deltagande observationer skedde kontinuerligt under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Av undersökningens resultat framgår att elevernas inställning till 
matematik har förändras till det bättre efter undervisningsserien. Detta resultat är 
fastställt genom en statistisk undersökning, som visade att den statistiskt 
säkerställda skillnaden låg på 99% nivå. I en för- och efterundersökning där 
eleverna fick rangordna ämnet matematik bland sex andra skolämnen, kunde vi 
även där fastställa en statistisk säkerställd skillnad men då på 95% nivå. Genom 
fastlagda resultat går det att se att en varierad undervisning skapar en positivare 
inställning och ökad motivation till ämnet matematik hos eleverna. 
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Syfte 
 
Syftet var att undersöka om en varierad undervisning i matematik påverkar eleverna till 
en positivare syn och ökad motivation till ämnet. 
 
 

Bakgrund 
 
Bakgrunden är indelad i ett antal avsnitt. Den börjar med en inledning till arbetet och 
därefter följer resultat från tidigare forskning, som tar upp situationen kring 
matematiken i dagens skolor och hur den kan förbättras. Fortsättningsvis kommer ett 
avsnitt om motivation där exempelvis inre och yttre motivation beskrivs. Därefter 
behandlas områdena kunskap och inlärning, med bland annat behaviorism, kognitivism 
och neobehaviorism. De tre följande avsnitten belyser vikten av laborativt arbete, det 
matematiska språket och samtal och samarbete. Avslutningsvis kommer en historisk 
tillbakablick i styrdokumenten, som visar hur synen på kunskap och lärande i matematik 
förändrats genom tiden. 
 

Inledning 
 
Matematiken i skolan är idag ett hett ämne som diskuteras livligt. Många elever som 
idag går ut grundskolan har inte godkänt betyg i matematik och det tycker vi är 
fruktansvärt. På grund av det har vi valt att göra en undersökning som handlar om 
elevers syn på matematik och hur den skulle kunna förbättras. Vi har en uppfattning om 
att många elever idag tycker att matematik är både svårt och tråkigt. När barnen börjar 
skolan tycker de flesta att det ska bli roligt och spännande att lära sig räkna och 
engagemanget hos dem är stort. Redan efter några år syns att lusten till matematik 
avtagit och att deras självkänsla blivit sämre. Vi tror att det har att göra med att 
undervisningen koncentreras till matematikböckerna och att eleverna helt enkelt inte får 
uppleva en varierad undervisning. ”Rapporter gör gällande att många elever förlorar 
intresset för matematik i 10-12 årsåldern och får sedan brist på tilltro till det egna 
lärandet.” (SOU, 2004 s.88). De barn som inte förstår den grundläggande matematiken 
i de lägre årskurserna kommer att få stora svårigheter under senare delen av sin skoltid. 
 
Barn är olika och lär sig därmed på olika sätt, vi tycker därför att det är viktigt att 
undervisningen är varierad för att nå fram till så många elever som möjligt. Efter att ha 
läst matematikspecialiseringen på Luleå Tekniska Universitet har vi insett hur viktigt 
språket är för matematiken. Det är betydelsefullt att eleverna får samtala och 
tillsammans får möjlighet att fundera och lösa problem utifrån sina tidigare erfarenheter 
och kunskaper. Utifrån detta har vi gjort en undersökning i en klass i Bodens kommun 
om vad eleverna själva anser om matematiken i skolan. Vi ville ta reda på om barnen får 
en positivare syn på ämnet matematik om de får en mer varierad undervisning kontra 
det traditionella arbetet i matematikboken. En varierad undervisning är för oss en 
arbetssituation där eleverna får arbeta under olika förutsättningar. Exempel på detta är: 
arbete i större och mindre grupper, praktiska uppgifter varvat med teoretiska, 
diskussionsuppgifter, muntliga redovisningar där tankesätt klargörs och lärande genom 
spel och lekar. 
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Vi anser att barns lärande är det centrala i skolan och vi tycker att det finns mycket 
brister i undervisningen som bedrivs idag. Därför tycker vi att det är av stor betydelse 
att vi som kommande lärare gör vårt bästa för att ta reda på vilken typ av undervisning 
som gynnar elevernas lärande på bästa sätt.  
 
 

Tidigare forskning 
 
En kvalitetsgranskning har genomförts under åren 2001-2002, (Skolverket, 2003) med 
avseende på hur lusten att lära väcks och hålls vid liv i förskolor, skolor och 
vuxenutbildning. Det som kommit fram genom granskningen är att barn och unga i de 
besökta skolorna generellt känner lust att lära och tror på sig själva och sitt eget lärande 
i olika sammanhang. När det gäller lusten att lära matematik, samt tilliten till den egna 
förmågan är variationerna stora. Den naturliga nyfikenheten som ofta finns hos de yngre 
eleverna, förändras under skolans gång. Det gäller framför allt ämnet matematik. 
Klyftan har ökat mellan de elever som tycker att innehållet är irrelevant och meningslöst 
för deras personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling och de elever som tycker 
att matematiken är relevant. Förutsättningarna för att kunna vända trenden och skapa 
lust att lära i matematik, ligger inte bara på pedagogerna, utan måste fördelas mellan 
alla berörda inom skolsystemet. 
 
Enligt rapportens resultat kan utbildningens kvalitet förbättras genom att det bland annat 
bedrivs en mer varierad undervisning, med ökad flexibilitet för att kunna anpassas till 
olika elevers förkunskaper, förförståelse, intresse och studieinriktning. Alla elever har 
de nationella målen gemensamma, men ska ha möjlighet att nå dessa på olika sätt. Det 
är också viktigt att innehållet är relevant och begripligt. Fantasi, kreativitet och 
nyfikenhet bör få större utrymme. Möjligheter till lärande skapas genom praktiska 
tillämpningar och konkreta upplevelser av den abstrakta matematiken, både enskilt och i 
grupp. Läroboken ska ha en minskad betydelse i undervisningen och istället ska olika 
läromedel och undervisningsmaterial finnas att tillgå. För att stärka elevernas självtillit, 
självvärdering och kompetensupplevelse bör gemensamma samtal ske. Det för att 
utveckla begreppsförståelse och matematiskt tänkande hos eleverna (Skolverket, 2003). 
 
Ytterligare forskning är gjord inom detta område. (SOU, 2004) Regeringen har utsett en 
grupp (matematikdelegationen) som tilldelats uppgiften att föreslå insatser som kan 
stärka matematikämnet och matematikundervisningen samt ge åtgärder för att förbättra 
attityder och öka intresset för matematik. ”Variation och kreativitet är nyckelord för att 
öka intresset för matematik och för att lära sig matematik.” (s.89). I betänkandet som 
matematikdelegationen framställt, konstaterar de att det yngre barnets möte med 
matematiken ofta har en avgörande roll för hur barnets framtida relation till ämnet 
kommer att bli. De tycker också att ALLA elever ska få en god och relevant 
matematikutbildning av kompetenta lärare. Svaga elever ska ges extra stöd och hjälp, 
medan starkare elever ska få större utmaningar i ämnet. Delegationen belyser dagens 
”individualiserade” undervisning, där det i stort sett innebär att lärarna frånträder sin 
roll som lärare och eleverna får sitta enskilt och lösa uppgifterna i matematikboken. Det 
som sker är motsatsen till individualisering, eftersom alla elever får samma material. 
Det leder till att alla diskussioner och gemensamma genomgångar uteblir. Delegationen 
anser i och med detta att samtal och diskussioner bör vara en naturlig del av 
matematikundervisningen för att eleverna ska få lust och vilja lära sig meningsfull 
matematik. (SOU, 2004) 
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Matematikdelegationen betonar vikten av att utvecklingsarbete som syftar till verkliga 
förändringar långsiktigt, måste möta befintlig skolkultur. Det är viktigt att lärarna får 
möjlighet att reflektera, diskutera med kollegor och omsätta nya idéer och 
forskningsresultat i egen undervisning. Delegationen tycker att ett modernt 
matematikkunnande ska vara mångfasetterat och innehålla både teoretisk kunskap och 
specifika matematiska kompetenser. Avslutningsvis lyfter delegationen fram vikten av 
en omfattande satsning på att diskutera och möta negativa attityder till och 
föreställningar om matematikämnet. Detta skulle kunna leda till att bryta onda cirklar 
och starkt kunna bidra till att förbättra undervisningen. (SOU, 2004) 
 
 

Motivation 
 
I boken ”Att lyckas matematik i grundskolan” med (Magne, 1998) står det att läsa, att 
motivation är en central term för medveten vilja, ansträngning och arbetsförmåga som 
har tolkats på många olika sätt. I behaviorismen existerar inte begreppen motivation och 
vilja, de anser i stället att individen kan belönas och bestraffas. En annan riktning som 
kallas psykodynamisk, med Sigmund Freud som läromästare, accepterar mentala 
fenomen och i och med det också motivation. Följande tre punkter är olika tolkningar 
inom den psykodynamiska skolan, fritt efter Magne, (1998): 
 

• Motivation är ett personlighetsdrag. 
• Sociokulturell påverkan gör att motivation uppstår. 
• Genom en individs tankar och övervägningar av för- och nackdelar av olika 

handlingar skapas motivation. 
 
Genom interaktion av dessa tolkningar uppstår motivation, med det tvistas om vilka 
aspekter som är viktigast. En betydelsefull person inom den moderna 
motivationsforskningen amerikanen Atkinson, anser att det finns tre olika typer av 
faktorer att ta hänsyn till. Följande punkter är fritt efter Magne (1998): 
 

• Anledningar till att anstränga sig varierar sig från individ till individ. 
• Förhoppningar om framgång genom ansträngningar. 
• Förhoppningar att vinna fördelar genom ansträngningar. 

 
Atkinsons tankegång vad gäller motivation grundar sig på att lyckas eller misslyckas 
och kallas därför prestationsmotivation. För att känna motivation i allmänhet är det 
väsentligt att man väljer uppgifter som ligger inom ens självupplevda kompetens. Om 
man väljer en för lätt eller för svår uppgift kan prestationen kännas meningslös. 
Framgång eller misslyckande kan påverka elevernas självförtroende och inre motivation 
i matematik. Misslyckanden kan på lång sikt leda till att elever får dåligt självförtroende 
och låg inre motivation, vilket kan skapa en ond cirkel. (Magne, 1998). 
 
Motiv betyder drivkraft. Drivkraften för att se, höra, förstå och ta till sig ett innehåll kan 
komma utifrån eller inifrån. Inom psykodynamiska forskningen betonas den inre och 
yttre motivationen. Det är ofta lättare att lära sig och ta till sig nya saker för individer 
som har en inre motivation. Den inre motivationen kommer ur individens egna behov 
och det gör att människan självmant söker ny kunskap och det gör att lärandet blir 
effektivare och mer djupgående (Bolstad, 1998). 
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Vid undersökningar av minnet har det framkommit att minnet arbetar starkast och bäst 
då det tilltalas och styrs av ett speciellt intresse. Det som intresserar en individ mest är 
också det som lärs in bäst, därför är det personliga intresset den starkaste 
motivationsfaktorn (Lindqvist, 1999). 
 
En annan viktig faktor är viljan att lära, som kan vara både en yttre och inre motivation. 
Det kan antingen vara viljan att utveckla sig själv eller t ex viljan att behålla sin 
”ställning” som kräver att man agerar på ett eller annat sätt. ”Man kan inte tvinga en 
häst att dricka om den inte är törstig” (Freinet i Isaksson, 1996 s.7). En positiv 
inställning hos en individ underlättar allt lärande. Den yttre motivationen liknar den 
behavioristiska belöningsfunktionen. Plikt och påbud är utmärkande yttre motivations 
faktorer. Det är saker som är obligatoriska och ofrånkomliga för en person. Ibland tar en 
individ beslut att göra saker som inte alltid känns ”bra”, men gör det för att det kan 
komma att gynna en i framtiden. Det kan till exempel handla om utbildning och 
yrkeskarriär. Status och prestige kan vara andra faktorer som påverkar. Gemensamt för 
alla dessa faktorer är att de styrs och påverkas av omgivningen. Yttre motivation 
behöver inte alltid vara negativt. Den kan i en del fall bidra till bland annat entusiasm 
och aktiv medverkan (Bolstad, 1998). 
 
 
Kunskap och inlärning 
 
Enligt Imsen (2000) bygger den behavioristiska synen på inlärning på studier av synlig 
påverkan och reaktioner hos individer. De behavioristiska teorierna hävdar att rätt 
stimulering kan få individen att lära i stort sett vad som helst. Människan anses vara 
passiv och påverkbar och i och med det kan den låta sig styras mot tidigare uppsatta 
mål. Inlärningen synliggörs genom att individen utför något som han/hon inte kunnat 
genomföra innan inlärningen. Det är en förändring i beteendet som lärs, eftersom 
begreppet kunskap inte används av behavioristerna. Belöning och bestraffning är 
betydelsefulla verktyg för den som styr inlärningen. Detta till följd av att människan 
anses sträva efter det som är behagligt och försöker undvika det obehagliga (den 
hedonistiska principen). Inlärningen styrs i det här fallet av yttre motivation på grund av 
att belöningen inte kommer från inlärningsprocessen. Behavioristisk teori har till största 
delen undersökt enkla former av inlärning, men har också använts på mer komplexa 
kunskapsformer. För att förklara hur vi anknyter känslor till olika situationer, individer 
och saker har behavioristiska teorier mycket att tillföra. En motsats till den 
behavioristiska teorin är den kognitiva teorin. Synen på inlärning med den kognitiva 
teorin innebär att det sker något ”inne i huvudet” hos den som lär sig och hela 
personligheten påverkas. Processen är därmed inte möjlig att observera, utan 
inlärningen finns dold som en ökning i förmågan att genomföra något. Här anser man 
att det är människans inneboende längtan efter aktivitet och kunskapstörst som är 
drivkraften, inte belöningen. Det är i det fallet den inre motivationen som styr 
inlärningen. Inlärning anses vara en tillväxt i individens kompetens. (Imsen, 2000) 
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Imsen (2000) skriver att den kognitiva teorin består främst av kunskap som kan 
ombildas till symboler, bilder, språk, begrepp och abstraktioner och anses därför vara 
mer relevant i skolsammanhang än den behavioristiska teorin. I början av 1900-talet 
utvecklades de behavioristiska och kognitiva teorierna och en ny syn på inlärning tog 
form i neobehaviorismen. En amerikan vid namn Albert Bandura startade med 
utgångspunkt i behaviorismen, men har utvecklat en teori som kallas social-kognitiv 
teori. Den innehåller tre faktorer som samspelar med varandra och visar att avståndet 
mellan behaviorism och kognitivism inte längre är så stor i nyare inlärningsteorier som 
det tidigare varit. Dessa är fritt från Imsen (2000): 
 

• Yttre beteende 
• Individens inre kognitiva och känslomässiga egenskaper 
• Sociala miljön  
 

Enligt Bolstad (1998) är inlärning inte bara teoretisk utan allt vi människor gör, 
upplever och observerar leder till någon typ av kunskap. Att påverkas och förändras är 
egentligen vad inlärning innebär. Det finns ett antal faktorer som är betydelsefulla för 
att skapa en djupgående påverkan på individer. Dessa är fritt från Bolstad (1998): 
 

• Känsloklimat. Relationen mellan den som försöker påverka och den som ska 
påverkas måste kännas trygg, annars är risken stor att inlärningen inte blir 
djupgående. 

• Belöningsvärde. Den position som gruppens medlemmar tilldelar en individ 
baserat på individens kunskap i förhållande till gruppens. Kan vara både positivt 
och negativt. Ett högt belöningsvärde i samband med ett bra känsloklimat leder 
oftast till ett stort påverkansvärde.  

• Behållning. Det är viktigt att varje person tycker att påverkansinnehållet känns 
meningsfullt och att det kan sammankopplas till det egna livet. Om så inte är 
fallet kommer personen inte att påverkas.  

 
Om inte den enskilde personen och gruppen är överens i en sakfråga, men att 
känsloklimatet är tillfredsställande, då uppkommer en strävan hos den enskilde 
personen att endera byta grupp eller att försöka övertyga de övriga i gruppen (Bolstad, 
1998). 
 
Det finns olika typer av inlärning, två av dessa är: aktiv och passiv. Passiv inlärning 
innebär att individen gör så lite som möjligt eller ingenting för att lära. Reflektion över 
inlärningen är moment som inte används. Vanebildning är en typ av passiv inlärning. 
Individen går in i ett beteende mönster som aldrig förändras och blir en del av personen. 
Betingning är en annan typ, som innebär att en specifik påverkan leder till en specifik 
reaktion (beteende). Passiv inlärning fordrar inte förståelse utan inlärningen sker till 
största delen automatisk, utan medvetet engagemang hos den som lär sig. Den aktiva 
inlärningen förekommer genom att en individ medvetet deltar. Det finns två typer av 
aktiv inlärning: Försök och misstag används vid färdighetsträning. Inlärning genom 
insikt sker när individen oväntat eller stegvis förstår ett fenomen eller ser ett samband. 
Kunskaper tillägnade via inlärning genom insikt, sitter ofta bättre än de kunskaper som 
lärts in på ett mekaniskt sätt. Inlärning genom insikt förutsätter att individen är aktiv, 
både mentalt och fysiskt (Bolstad, 1998). 
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I boken ”Vilja lära i skolan” (Bergsten, 1979) tas begreppen kunskap och inlärning upp 
samt hur synen på dessa har förändras. I tabell 1 kan ni se jämförelser på hur man 
tidigare såg på begreppen och hur uppfattningen förändrats genom tiden. 
 
Tabell 1.  Synen på inlärning i dåtid och nutid 
 
Dåtid Nutid 
När en människa tillägnar sig ett 
särskilt lärostoff sker inlärning. 

När en människas tankestruktur och 
handlingsberedskap blir annorlunda, sker 
inlärning. 

Inlärning kan ske även om en person 
inte helt och hållet förstår vad den 
gör. 

Förståelse fordras för inlärning. Anknytning 
till erfarenheter och tidigare kunskaper krävs 
för att få förståelse. 

Inlärning måste ske genom 
motivation utifrån. 

Genom människans inneboende strävan att 
bringa ordning och reda i sina tankar och 
handlingar, motiveras inlärning. 

Upprepning eller repetition är bästa 
sättet för inlärning. 

Inlärning sker bäst om innehållet är 
användbart för att skapa ordning och reda i 
individens tankar och handlingar 

(Bergsten, 1979) 
 
Vad kunskap är, är något som filosoferna genom tiderna inte är helt eniga om. Deras 
svar kan i stort delas in i tre grupper:  
 

• Rationalistiska 
• Empiristiska 
• Konstruktivistiska 

 
Med det rationalistiska menas att kunskap är ett resultat av mänskligt tänkande. Det 
empiristiska menar att kunskap återspeglar verkligheten och det konstruktivistiska anser 
att kunskap är en konstruktion för att göra erfarenheter förståeliga (Carlgren, 1994). 
 
Tabell 2. Synen på kunskap i dåtid och nutid 
 
Dåtid Nutid 
Kunskap är bestående när den en 
gång är inlärd. 

Kunskap förändras konstant i och med 
individens utveckling. 

Avgränsad, mätbar och jämförbar är 
ord som beskriver vad kunskap är. 

En persons tillfälligt ordnade tankar och 
handlingar är vad som kan beskrivas som 
kunskap. Dessa går ej att jämföra, avgränsa 
eller på något sätt mäta. 

Minnet är platsen där kunskapen 
lagras. 

För att kunskap ska bestå måste den vara 
användbar. 

(Bergsten, 1979) 



 

7 

 
”De fyra f:n”, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, är olika typer av 
kunskapsformer som samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. 
Syftet med dessa kunskapsformer är att bredda kunskapsbegreppet och att hindra en 
enkelspårig betoning av den ena eller andra kunskapsformen. Information, regler och 
konventioner är exempel på faktakunskaper. Det är en form av kunskap som innebär att 
vi vet att något förhåller sig på ett eller annat sätt. Dessa kunskaper har en kvantitativ 
karaktär. Förståelsekunskap karaktäriseras som kvalitativ kunskap. Att förstå är att inse, 
att begripa meningen eller betydelsen i ett fenomen. Människan kan inte förstå mer eller 
mindre som de kan med faktakunskaper, däremot kan man förstå på kvalitativt olika 
sätt. Fakta och förståelse är tätt förknippade med varandra. När kunskap blivit en 
färdighet vet man hur något ska genomföras och kan därmed utföra handlingen. Medan 
förståelse är en teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk. Färdighet kan antingen 
vara fysisk eller intellektuell. (Carlgren, 1994). 
  
Tabell 3. Uppdelningen av de fyra kunskapsformerna  
 
 Teorigrundad kunskap Praktikgrundad kunskap 
Högre nivå Förståelse Förtrogenhet 
Lägre nivå Fakta Färdighet 

(Stensmo, 1997) 
 
Det går att utveckla färdighet utan anknytning till förståelse, men oftast sker ett 
samspel. Förtrogenhet är den djupaste formen av kunskap och ofta är den förenad med 
sinnliga upplevelser. Genom att uppleva många olika situationer lär vi oss att se likheter 
i olikheterna och att vara uppmärksam på olikheter (Carlgren, 1994). 
 

”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap 
man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de 
erfarenheter man gör.” (Carlgren, 1994 s. 29) 

 
 

Aktivt laborativt arbete 
 
Den instrumentalism som John Dewey utvecklade innebar i sin tillämpning att 
undervisningen skulle byggas upp genom att eleven skulle använda ting och begrepp. 
Där av uttrycket ”learning by doing”. Detta innebar att elevens aktivitet skulle sättas i 
centrum för planeringen och genomförandet av undervisningen. I sin tur ställde detta 
stora krav på lärarens kunskaper och förmåga, på att han eller hon byggde upp sin 
kunskap på samma sätt som eleven, dvs. genom experiment och genom att prova olika 
metoder för undervisning (Svedberg & Zaar 1998). 
  
Piaget menar att grunden till all pedagogik borde komma genom aktiviteter från barnets 
sida, då lär sig barnet på ett bättre sätt. Om så är fallet blir inte faktakunskaper målet, 
utan istället en väg till begrepp, mönster och andra former av frågor, d v s kunskap i ett 
integrerande perspektiv. Elevens egna aktiva frågor och problemställningar styr 
lärandet, vilka stimuleras av verklighetens utmaningar. Det sker ingen inlärning hos 
eleven utan eget tänkande (Jerlang, 1998).  
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Även Maria Montessori pedagogiken bygger på ett laborativt arbetssätt. Hon utvecklade 
arbetsmaterial för alla tänkbara intresseinriktningar och mognadsstadier, för att kunna 
möta barns behov av stimulans och aktivitet. I ett montessorirum finns material för 
praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor 
till sinnrikt material, som tränar logiskt och matematiskt tänkande. Montessoris idé om 
inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet 
visar till exempel klart och tydligt hur och varför eleven mäter och räknar på ett visst 
sätt. När ett barn väl förstått matematikens uppbyggnad är det dags att lämna materialet 
och lösa abstrakta problem utan hjälpmedel. Samtidigt som eleven tränar matematiska 
storheter, övar den upp känslan för skillnaden mellan dem, och förmågan att handla och 
tänka praktiskt (Montessoritidningen, 1994, nr 3). 
 
 

Det matematiska språkets betydelse 
 
Matematik är för många inte bara räkning, det är också ett sätt att kommunicera. 
Matematikens plats i verkligheten kan upptäckas och förstås genom diskussion av det 
matematiska språket. Matematiska vardagsuttryck är det grundläggande i matematisk 
kommunikation och ofta tas det förgivet att eleverna behärskar dessa vilket oftast inte är 
korrekt. Dålig kunskap gällande vardagsuttrycken leder till att den matematiska 
kommunikationen hämmas väsentligt. Det är troligt att många av felen som görs vid 
lösande av uppgifter beror på att eleverna känner osäkerhet för de matematiska 
begreppen och dess betydelse (Berggren & Lindroth, 1997). 
 

”DET ÄR BETYDELSEFULLT att man förstår och inser värdet av 
användningen av matematiska symboler och matematiska tecken. Lärandet 
kan gå via vardagsspråk och varsamt införande av matematisk terminologi, så 
att t ex formler först uttrycks och beskrivs i ord och bild, att bokstäver, 
konstanter, parametrar och variabler ges mening som kan förstås och 
användas.” (Skolverket i Berggren & Lindroth, 1998 s.25) 
 

 

Samtal och samarbete – gruppens styrkor 
 
I boken ”Inlärning och utveckling” (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987) kan man 
läsa om kamratsamverkan (peer interaction) som är ett sätt att strukturera inlärning, för 
att kunna ta till vara på barns olika sätt att tänka. Genom samarbete skapas goda 
förutsättningar för motivation och lärande hos det enskilda barnet. Motivation uppstår 
hos det enskilda barnet genom att det inser att det inte är möjligt att lyckas om inte hela 
gruppen är delaktig, därför hjälps gruppen åt och stöttar varandra maximalt. 
Tävlingsmoment mellan olika grupper kan också öka motivationen.  
 
En annan aspekt är att kamratsamverkan förbättrar barnens sociala färdigheter. Barnen 
lär sig att samarbeta genom att samarbeta och förbättra sin förmåga att kommunicera. 
De lär sig även att lyssna och uttrycka sina tankar. En annan viktig aspekt är att barnen 
lär sig att se saker ur andra barns perspektiv, vilket är en viktig förutsättning för 
samarbete och problemlösning (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987). 
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Den kognitiva förtjänsten av samarbetet gör att barnen ges möjlighet att omvärdera sina 
egna uppfattningar med hjälp av andras respons. Eleverna kan också tillsammans i 
gruppen hitta lösningar och samarbetet ger förutsättningar för inlärning och kreativt 
tänkande (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987). 
 

”Visserligen tycks en av flickorna vara den som leder diskussionen, men det är 
inte så att hon ”förklarar” för de andra eller ställer frågor till dem för att 
testa deras kunskaper så som lärare gör. Flickorna arbetar fram sin tolkning 
gemensamt: någon lägger fram en synpunkt, någon annan tar upp den och 
modifierar den, en tredje finner belägg för den, och någon annan gör en 
sammanfattning.” (Barnes, 1978 s. 28) 

 
Det är sällan gruppdiskussioner är lika välstrukturerade som denna, men genom att 
samarbeta på sätt som liknar det ovanstående kan en grupp komma fram till ett bra, 
genomtänkt resultat. Undersökningar som den engelske skolforskaren Douglas Barnes 
(1978) genomfört visar att i heterogent sammansatta grupper utvecklas barns tänkande 
mer än i homogent sammansatta. I gruppsituationer kan ”svaga” barn ofta ställa svåra 
frågor till de barn som är mer kunniga. Det gör att de mer kunniga barnen får förklara 
och därigenom blir tvungna att formulera sig och sätta ord på sina tankar. I 
undersökningar har det påvisats att det är i sådana situationer som barn själv lär sig och 
förstår. 
 

”Det laborativa undersökande arbetet bör vara kollektivt; eleverna arbetar 
tillsammans i projekt för att lösa problem som intresserar dem. Elever som 
arbetar tillsammans kontrollerar varandras problemlösande tänkande, 
korrigerar varandra och lär sig samverka. Arbete med specifika problem blir 
därmed ett led i elevernas demokratiska fostran.” (Stensmo,1994 s.186) 

 
 
Styrdokument  
 
Historisk tillbakablick  
 
År 1571 kom Sveriges första skolordning och i den stod ingenting om undervisning i 
räkning/matematik. Inte heller då folkskolan infördes 1842 var de överens om ämnets 
betydelse. 22 år senare kunde det läsas i ett kungligt cirkulär att barnen vid en tidig 
ålder skulle övas i skrivning och räkning. År 1878 kom en normalplan som även denna 
främst förespråkade ”räknandet” och nyttoaspekten. Astrid Pettersson är en av flera 
forskare som pekar på att den svenska matematikundervisningen varit i stort sett 
oföränderlig fram till 1960-talet (Malmer, 2002).  
 
Lgr69 och Lgr80 
 
Malmer (2002) skriver, att när Lgr69 kom ut skedde det stora förändringar i svensk 
matematikundervisning. I Lgr69 stod det att läsa att all undervisning som bedrevs skulle 
grundas på förståelse. Det fanns dock svårigheter, eftersom många lärare inte förstod 
meningen med det. En negativ effekt av reformationen var att många lärare blev osäkra 
i sin yrkesroll, vilket ledde till att många blev beroende av läroboken för undervisning. I 
och med det blev undervisningen i klassrummet hårt styrd och vardagsnära händelser 
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uteslöts till stor del. När Lgr80 kom, bröt den trenden och mängdläran var inte längre i 
centrum. Ett av målen var att matematiken skulle användas för att beskriva verkligheten 
och för att beräkna följderna av olika handlingar. Denna formulering anger två 
väsentliga mål: ett språkligt, episkt och ett matematiskt, logiskt. (Malmer, 2002) 
 
Lpo94 
 
Lpo94 betonar att skolans arbete ska ge utrymme för olika kunskapsformer och att dessa 
former ska balanseras och skapa ett lärande och bli till en helhet för den enskilda eleven. 
De intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska samtliga 
uppmärksammas i skolarbetet. Elever ska ges möjlighet att utveckla nyfikenhet, lust att 
lära, lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 
De ska även ges möjlighet att diskutera, argumentera och kunna använda sina kunskaper 
som redskap för att finna lösningar till problem.  Formulera och pröva antaganden samt 
reflektera över erfarenheter och värdera och granska påståenden och förhållanden på ett 
kritiskt sätt, är andra saker skolan stävar efter att varje elev ska kunna 
(Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
 
Barn- och utbildningsplan för Bodens kommun 
 
Bodens kommun har en barn- och utbildningsplan där de nämner samhällets ständiga 
utveckling och hur arbetsformerna ändras till ett mer flexibelt arbetssätt. De betonar 
vikten av att eleverna får en tidig start inför det kommande arbetslivet, där nyckelorden 
är: samarbete – delaktighet – inflytande – rättighet – skyldighet (Boden kommuns barn 
och utbildningsplan, 2004-2005. s.11). 
 
I barn- och utbildningsplanen står det bland annat att läsa: 
 

”Verksamheten ger trygghet och trivsel och stimulerar fostran, lusten att lära 
och utveckling.” (s. 9) 
 
”Verksamheten engagerar barn/elever i ett livslångt lärande för att i samspel 
med andra kommunicera och orientera sig i en komplex verklighet utifrån 
närmiljön.” (s. 9) 
 
”Arbetssätt och arbetsformer utvecklas och anpassas efter individens behov så 
att självkänsla, medmänsklighet förstärks.” (s. 9) 

 
 

Metod 
 

Val och motivering av metod 
 
Vi har valt att använda oss av både kvantitativa (enkät) och kvalitativa (observation) 
undersökningsmetoder för att få svar på vårt syfte. Varför vi valt att använda oss av 
båda metoderna beror på att svaret i vår undersökning kommer att bli mer tillförlitligt 
om vi använder oss av fler undersökningsmetoder. Efter genomförandet av vår            
B-uppsats har vi fått erfarenhet av att enkäter inte alltid är lätta att fylla i, framförallt för 
yngre barn.  
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Det kan bero på att: de inte förstår frågorna, dagsformen (humör, omgivning etc.) och 
ointresse för uppgiften mm. Observationerna har vi därför valt att göra kontinuerligt för 
att kunna se hur eleverna agerar kroppsligt och verbalt under arbetets gång. 
 
Försökspersoner 

 
Vi önskade att göra vår undersökning i en klass med elever i 10-12 års åldern och blev 
då tilldelade en år 4 på en skola i Bodens kommun. Varför vi vill ha elever i den åldern  
beror på att synen på matematiken börjar förändras då (SOU, 2004). Det var totalt 18 
elever i klassen. Fördelningen av flickor och pojkar var jämn, med 8 flickor och 10 
pojkar. Alla elever var delaktiga i vår undersökning som omfattades av 
enkätundersökningar, observationer och undervisning. Under observationerna var 
eleverna omedvetna om att just de var observerade.  
 
Vid första enkätundersökningen var det en pojke frånvarande och vid andra var det två 
pojkar borta. Under några av observations- och lektionstillfällena var det ett fåtal (1-2) 
elever frånvarande. 
 
 
Enkät 
 
När vi formulerat syftet med vår undersökning utformade vi frågor utifrån det. Enkät 
var en bra metod med tanke på vårt syfte och för att vi skulle genomföra vår 
undersökning i en skolklass. ”Gruppenkäter är ganska vanligt förekommande i skolor 
och i andra sammanhang då flera är samlade och på så sätt lätt kan nås med ett 
frågeformulär.” (Trost, 2001. s.10). Vår undersökning inleddes med att eleverna fick 
svara på en enkät som handlade om deras syn på matematik (bilaga 1) och efter vår 
undervisningsserie var avslutad lämnade vi ut ytterligare en enkät (bilaga 2). Detta för 
att se om elevernas syn på matematik förändrats genom att de fått möjlighet att i större 
utsträckning variera sitt sätt att arbeta, samt få en mer omväxlad undervisning. Inför 
enkätundersökningen skickade vi hem ett brev med eleverna, där vi informerade 
föräldrarna om undersökningen som deras barn skulle komma att delta i. Om någon 
förälder inte ville att deras barn skulle delta i undersökningen, skulle de kontakta 
klassläraren. Inga föräldrar hade några invändningar mot detta. 
 
 
Observation 
 
Det finns olika sätt att genomföra observationer på. Den ena typen är systematisk 
observation, vilket innebär att man i förväg bestämmer vad man ska observera. Den 
andra typen är osystematisk, det innebär att forskaren enbart använder sig av syftet för 
att kunna få ut det mesta av observationstillfället (Patel & Davidson, 2003). 
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Vi genomförde deltagande observationer och en blandning mellan systematiska och 
osystematiska. Innan observationerna gjorde vi fyra hållpunkter som vi bestämde att vi 
skulle titta på under observationerna. Dessa var: 
 

• Aktivitet och engagemang hos eleverna  
• Samtal mellan elever under arbetets gång 
• Reaktion hos eleverna vid introduktion av nya uppgifter och arbetssätt 
• Hur samarbetet i stora/små grupper fungerar 

 
Vi valde att göra deltagande observationer på grund av att vi samtidigt bedrev 
undervisning och därmed kände att vi båda behövdes i klassen.  
 
 
Arbetsprocess 
 
Materialet vi arbetade från tillsammans med eleverna, hade vi själva framställt med 
hjälp och inspiration av annan litteratur, efter att vi haft en träff med klassläraren för att 
informera oss om hur de arbetar i matematik, vad de arbetat med och på vilken nivå 
eleverna låg. I kommande text är det refererat till de böcker vi använt oss av och där 
referens saknas är det material som vi själva tillverkat. 
 
Under de kommande fyra veckorna arbetade vi tillsammans med eleverna med 
varierande matematikuppgifter. Lektionerna som genomfördes handlade om följande: 
 

• Introduktion: En samarbetsövning inledde vårt arbete med eleverna. Övningen 
gick ut på att eleverna fick sitta i par med ryggarna mot varandra. I händerna 
höll de ett antal legobitar, båda eleverna hade samma antal klossar, med likadana 
färger och former. En av eleverna fick bygga en figur av sina klossar, och skulle 
sedan muntligt förklara för sin kamrat hur han/hon skulle bygga ihop sina 
klossar, för att få en likadan figur. Denna övning tränar eleverna i att 
kommunicera. Vi ansåg att detta var en bra övning att påbörja vårt kommande 
arbete med, eftersom att en stor del av vår undervisning med eleverna handlade 
om samarbete. 

 
• Lektion 1 och 2: (Bilaga 3) ”Triangeln” Vi började med att gå igenom den 

geometriska figuren triangeln. Eleverna fick klippa ut en triangel i papper för att 
göra en namnskylt. Vi hade en muntlig gemensam genomgång och därefter fick 
eleverna ett häfte med stenciler, där de i par fick diskutera och lösa olika 
uppgifter som handlade om triangeln. Fortsättningsvis arbetade vi vidare med att 
förklara hur man räknar ut omkretsen, efter det fick eleverna själva uppgiftsblad 
att öva på (Gustafsson, Nilsson, Fingal, Lindahl & Klasson, 1988 s. 38).  

 
• Lektion 3: (Bilaga 4) ”Surr burr” är en lek där eleverna muntligt i grupp får träna 

på multiplikationstabellerna. Vi valde att dela in klassen i två grupper, där de 
elever som behärskade tabellerna lite bättre fick vara i den ena gruppen och de 
som inte kommit lika långt i den andra (Dahl, 1999 s. 45).  
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• Lektion 4: (Bilaga 5) ”Uppskatta vikt, längd, antal och volym” Under detta pass 
delades klassen in i sex grupper, som fick gå runt på sex olika stationer. På 
stationerna fanns uppgifter som såg ut som följande: 

 
- Eleverna fick fylla tre påsar med stenar där de skulle uppskatta vikten 

1hg, 5hg och 1kg. Därefter fick eleverna väga sina påsar för att se hur 
nära de kom den efterfrågade vikten. Eftersom det var första gången 
för eleverna att prova på den här uppgiften, fanns det några olika 
vikter att jämföra med. 

- Eleverna fick uppskatta vikten på en melon. 
- Eleverna fick se tre burkar i olika storlek och med olika innehåll 

(ärtor, sockerbitar och pastaskruvar). Gruppens uppgift var att 
uppskatta hur många det fanns i vardera burk. 

- Eleverna fick uppskatta hur mycket det rymdes i en tillbringare, PET-
flaska och en hink. 

- Eleverna skulle uppskatta längden på sin lärare, en penna samt 
vitatavlan. 

- Vid den sista stationen fick eleverna en gåta att klura på som 
handlade om vikt.  

 
Grupperna skulle enas om ett gemensamt svar på var och en av stationerna. De 
redovisade svaren på ett blad som de blivit tilldelade. 
 
• Lektion 5: (Bilaga 6) ”Talmönster” Eleverna fick ett häfte där de tillsammans i 

mindre grupper (2-3personer) fick diskutera och lösa uppgifter som behandlade 
området talmönster (Dahl, 1996 s. 42, 44).  

  
• Lektion 6: (Bilaga 7) ”Blandade övningar” Under detta lektionspass fick 

eleverna arbeta med blandade uppgifter som behandlade de fyra räknesätten, 
problemlösning och logiskt tänkande. Under arbetspasset fick eleverna själva 
välja hur de ville arbeta, enskilt eller tillsammans med andra. Efter avslutat pass 
fick några elever själva redovisa och redogöra sina svar till övriga i klassen 
framme vid vitatavlan (Gustafsson, 1988 s. 3, 5, 13, 14, 20, 25, 59. Dahl, 1999   
s. 27).  

 
• Lektion 7: (Bilaga 8) ”Gåtor” Avslutningsvis fick eleverna i större grupper (4-5 

personer) gå en gåtrunda på skolgården. Gåtorna berörde ämnet matematik och 
tränade elevernas logiska tänkande (Dahl, 1996 s. 14, 15, 17. Gustafsson et. al., 
1988. Vaderlind, 1990).  

 
 

Resultat 
 
Arbetet inleddes med en enkät och genomfördes därefter som en lektionsserie. 
Avslutningsvis gavs ytterligare en enkät ut. Under lektionsserien gjorde vi 
observationer. Nedan kommer resultatet av undersökningen. Resultatredovisningen 
inleds med en sammanställning av de båda enkäterna och därefter följer resultatet av 
observationerna.  
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Enkäter 
 
I första enkäten som var en förundersökning, fick eleverna rangordna sju olika 
skolämnen från det ämne de tyckte bäst om (1) till det de tyckte sämst om (7). Efter 
undervisningsserien fick eleverna fylla i en till enkät, där de återigen fick rangordna 
samma ämnen. Vi ville genom dessa undersökningar ta reda vad eleverna tyckte om 
matematik före respektive efter vår undervisningsserie. Vi räknade ut matematikens 
medelvärde och standardavvikelse utifrån elevernas svar. I första enkäten blev 
medelvärdet 3,1 och standardavvikelsen 1,4, I andra enkäten blev medelvärdet 4,3 och 
standardavvikelsen 2,1. Därefter genomförde vi ett z-test för att se om det fanns någon 
statistisk säkerställd skillnad mellan de olika undersökningstillfällena. Resultatet blev 
2,0 och den statistiska slutsatsen är att skillnaden är signifikant på 95% nivå.  
 
Figur 1 visar hur eleverna uppfattade matematiken. 12 av eleverna tyckte att matematik 
var lätt eller ganska lätt. Fem tyckte att det var ganska svårt, men ingen tyckte att det 
var svårt. 

Figur 1. Elevernas uppfattning om ämnet matematik. 
 
I den första enkäten frågade vi eleverna hur de arbetade med matematik. Vi fick då reda 
på att matematiklektionerna i stort sett bara bestod av enskilt arbete i boken. I den 
frågan var alla elever eniga. Det eleverna upplevde att det gjorde minst var praktisk 
matematik. 
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Figur 2 visar hur eleverna själva upplevde ämnet matematik utifrån hur arbete och 
undervisning vanligtvis var upplagt (enkät 1), samt hur de upplevt arbetet under 
lektionsserien tillsammans med oss (enkät 2). I enkät 1 var spridningen ganska stor vad 
gäller elevernas svar, men i enkät 2 var elevernas svar mer samlade.  
 

Figur 2. Elevernas inställning till matematik, före och efter undervisningsserien. 
 
I denna fråga gjordes också ett z-test, där medelvärdet i den första enkäten var 2,6 och i 
den andra enkäten 3,9. Standardavvikelsen i den första var 1,2 och i den andra 0,2. I den 
andra enkäten var standardavvikelsen väldigt låg på grund av att spridningen på svaren 
var mycket liten, då klassen i stort sett var helt eniga Vi har jämfört svaren från de olika 
undersökningstillfällena och kan genom z-testet dra slutsatsen att det går att påvisa en 
statistisk säkerställd skillnad, då z-värdet blev 3,3. En statistisk säkerställd skillnad på 
99% nivå.  
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Figur 3 visar elevernas egen uppfattning över hur de tyckte att de förstod vad de 
arbetade med i matematik. 13 av eleverna tyckte att de förstod, medan fyra elever tyckte 
att de ibland förstod. Ingen av eleverna tyckte att de inte förstod. 
 

Figur 3. Elevernas svar i frågan om de tycker att de förstår vad de arbetar med i 
matematik. 
 
I första enkäten (bilaga 1) frågade vi om eleverna trodde att de lättare skulle förstå det 
de gjorde i matematik om de fick samtala med en eller flera kompisar. Där fick vi ett 
svar som var enat bortsett från en elev. De flesta trodde att samtal skulle underlätta 
förståelsen för det de arbetade med. Samma fråga fanns med i enkät nummer två   
(bilaga 2). Resultatet var exakt detsamma och det var samma individ som fortfarande 
vidhöll att samtal inte skulle underlätta.  
 
I en fråga fick eleverna själva skriva hur det skulle vilja arbeta med matematik för att 
det skulle kännas roligt, meningsfullt och intressant. Där fick vi varierande svar av 
eleverna: utomhusmatematik, enskilt/i grupp praktisk matematik, spel och lekar 
tillsammans med kompisar, arbeta tillsammans med någon, matematikprogram på 
datorn, mattesagor och enskilt jobb i matteboken. 
 
I den andra enkäten (bilaga 2) fick eleverna ge en motivering till svaret där frågan var: 
Hur tycker du att det har varit att arbeta på det sätt som du gjort tillsammans med oss i 
matematik? Motiveringarna som eleverna gav såg ut som följande: 
 

”Ett roligt sätt att lära sig.” 
”Det var väldigt mycket roligare än vanlig matte.” 
”För det var ett annat sätt att arbeta så.” 
”För att ni lärt oss på ett roligt sätt.” 
”Det var kul.” 
”Därför” 
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”För att ni lärt på ett roligt sätt.” 
”Ett roligt sätt att jobba på.” 
”För man fick vara med andra och med er.” 
”För att man fick jobba två och två ibland 3 eller 4.” 
”Det har varit kul.” 
”För att man kan prata med varann och idéer.” 
”För att Anna och Theresa har lärt oss på ett roligt sätt.” 
”Jag tycker att det var kul att ni har lärt oss mycket nytt och det var roligt att  
  ni var här.” 
”För att man har fått göra något nytt, och jag älskar matte.” 
”Därför att man får lära sig på ett roligt sätt för annars så gör man inte  
  likadant.“ 

 

 
Observationer 
 
Vår undervisningsserie upptog inte elevernas samtliga matematiktimmar, eleverna 
jobbade emellanåt i sina matematikböcker. Under dessa tillfällen kunde vi se att många 
av eleverna var uttråkade. Detta genom att de varken frågade efter hjälp eller på annat 
sätt försökte lösa problemen då det kört fast, för att sedan kunna komma vidare med 
uppgiften. Istället var det vanligt att de började prata med kompisar runt om i 
klassrummet. Vilket ledde till att det blev mycket surr och spring. När 
matematiklektionerna började var det ofta en missnöjd stämning i klassen. 
 
”Nej, inte matte…” 
”Måste vi, det är ju så tråkigt! Det är ju bara tal, tal, tal…” 
 
När vi introducerade vår första lektionstimme hördes negativa kommentarer om att vi 
skulle arbeta med matematik från olika håll i klassen. Eleverna önskade att vi skulle 
arbeta med något annat ämne istället. Vid nästa arbetstillfälle kände vi att elevernas 
inställning förändrats. Då kom istället kommentarer som till exempel: 
 
”Ska vi ha sån där rolig matte med er?” 
”Va ska vi göra nu? Va ska vi göra nu?”  
 
Under arbetets gång kunde vi se hur elevernas engagemang ökade. I några uppgifter 
hörde vi hur eleverna diskuterade och refererade till tidigare erfarenheter. Vid ett 
tillfälle skulle eleverna uppskatta hur många liter det rymdes i en tiolitershink. Eleverna 
omnämns med beteckningarna A, B och C, eftersom deras namn inte ska framgå i 
arbetet. 
 

A. - ”Det ryms nog tio liter i den här hinken”. 
B. – ”Näe, min mamma har en tiolitershink och den är mycke större än den här”. 
C. – ”Men kolla här! Ett mjölkpaket är ju en liter, och om man sätter så här 

(eleven visar sina kamrater, genom att låtsas placera mjölkpaket i hinken.) så 
ryms det 1, 2, 3…7 liter”. 

A. & B.– Okej, vi skriver väl 7 liter då. 
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Under samma lektion fördes en liknande diskussion. I det fallet var det en 33 cl flaska 
de samtalade om. 
 

A. - ”Jag tror det är 50 cl i den”. 
B. – ”Jag vet! Det ryms 33 cl i en sån för jag dricker en sån Loka varje dag”. 
C. – ”Är du säker?” 
B. – ”Ja de är jag! För om du tänker så är det ju lika mycket i en burk och den 

rymmer ju 33 cl”. 
A.  – ”Jag tror ändå att det är 50 cl!”. 
C.  - ”Näe, jag tror också att det är 33, vi skriver de!” 
A.  - ”Ja, ja…” 

 
Under lektionerna kunde vi ofta se att eleverna önskade att få samarbeta. 
 
”Kan vi inte få jobba tillsammans, snälla? Det är MYCKET roligare då!” 
”Det är mycket lättare om man kan hjälpas åt!” 
 
Våra lektioner innehöll många uppgifter där eleverna fick jobba i större och mindre 
grupper. Arbetet fungerade bättre då eleverna var uppdelade i mindre grupper             
(2-3 elever). Vid de tillfällen då eleverna var i större grupper (4-5 elever) kunde vi ofta 
se att det var någon elev som inte var aktiv i gruppens arbete. De elever som hade lättare 
för att uttrycka sig och var mer ”framåt” blev de som bestämde, vilket gjorde att de som 
var mer avvaktande kom i skymundan. Vi valde vid ett tillfälle att dela upp grupperna 
efter elevernas kunskapsnivå. Vi observerade varsin grupp. Gruppen med de elever som 
inte kommit lika långt som sina klasskamrater kunskapsmässigt, var den grupp som 
fungerade mindre bra. Eleverna var surriga och slamsiga. Det vi såg i den andra gruppen 
var att eleverna tog uppgiften på allvar och gjorde sitt bästa även om vi kunde se att 
eleverna började småprata med varandra i slutet av lektionen. 
 
Vad vi också kunnat se i våra observationer är att de elever som arbetar ”snabbt” i 
matematikboken också är de elever som haft störst problem med våra uppgifter. De vill 
snabbt komma fram till en lösning och läser inte genom instruktionerna till uppgifterna 
ordentligt. Att inte snabbt kunna lösa uppgifterna leder till att de blir stressade och 
gissar sig fram.  
 
Genom observationerna har många av svaren som eleverna lämnat i enkäterna kunnat 
styrkas.  
 
 

Diskussion 
 
I kommande diskussionsavsnitt redovisas arbetets reliabilitet och validitet och därefter 
följer resultatdiskussionen. Till sist kommer en avslutande del med egna tankar över 
rapporten i helhet. 
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Reliabilitet och validitet 
 
Vi har samlat in data genom enkäter och deltagande observationer. Det är ett relativt 
begränsat material och försäkrar därmed inte kvaliteten i undersökningen. I studien är 
det ett blandat resultat av enkätundersökningarna och våra egna observationer.  
Observationer är subjektiva, vilket ger en personlig bild av händelser. Vi anser trots det 
att vår studie har hög validitet, eftersom vi har varit två som gjort enskilda observationer 
som i hög grad varit samstämmiga. Att validiteten är hög styrks också av att enkäten 
bekräftar våra observationer. Trost (2001) säger att god validitet endast uppnås, om man 
vet att det man undersöker är det som är avsikten att undersökas.  
 
Nu i efterhand tycker vi att våra enkäter skulle kunna förbättras, eftersom fråga 7 i enkät 
1 (bilaga 1) och fråga 4 i enkät två (bilaga 2) kan uppfattas som ledande. Dessa 
frågor är inte avgörande för undersökningens resultat och därför anser vi att den 
eventuella påverkan på reliabiliteten är minimal. Formuleringen av fråga 1a i 
enkät 2 (bilaga 2) skulle däremot kunna ha en avgörande betydelse för vårt 
resultat. I och med att eleverna fick skriva sitt namn på enkäten fanns det risk för 
att de kanske inte vågade svara ärligt i frågan. Svaret vi fick i enkätfrågan var 
mycket positivt och skulle därför kanske kunna ifrågasättas. Vi kan se att resultatet 
i vår andra enkätundersökning var en bekräftelse av det vi iakttagit under 
observationerna. Eleverna var under våra lektioner mycket ambitiösa och engagerade 
och det tycker vi är en tydlig indikation på att resultatet vi fått i fråga 1a är 
sanningsenligt och därför inte sänker reliabiliteten. Några frågor i den andra enkäten 
tror vi att några elever kan ha misstolkat, trots en muntlig genomgång innan eleverna 
själva fick fylla i enkäten. Vi misstänker att det kan vara på detta sätt, eftersom eleverna 
gett motsägande svar i frågorna. Detta skulle kunna vara en anledning till att 
reliabiliteten i undersökningen minskar. Reliabiliteten visar på resultatets tillförlitlighet. 
Undersökningens reliabilitet ökar istället om man använder sig av enkla satser med 
lättförståeliga och vanliga ord (Trost, 2001). Den korta undersökningsperioden och det 
låga elevantalet minskar också undersökningens reliabilitet. För att få högre reliabilitet 
kunde vi ha gjort fler undersökningar i samma klass eller jämföra grupper med varandra 
under en längre tid. 
 
Elevbortfallet under observations- och lektionstillfällena anser vi inte haft någon 
påverkan på resultatet. Det beror på att det inte var samma elever som var frånvarande 
vid de aktuella tillfällena. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vår slutsats av undersökningen är att elevernas syn på matematik har förändrats genom 
varierat arbete i ämnet. I en resultatsammanställning av enkäterna och observationerna 
kan man se en markant förändring till det bättre, där elevernas syn på matematiken 
blivit positivare. Det resultatet har vi även fått fram genom en statistisk undersökning 
(z-test), där den statistiska säkerställda skillnaden är hela 99% (se resultat, enkäter 
stycke fem). Resultatet som vi fick i vår undersökning och resultatet som Skolverkets 
rapport ”Lusten att lära” (Skolverket, 2003) redovisar överensstämmer mycket bra.  
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Under arbetets gång har vi upptäckt att det gjorts mycket forskning kring barns lust och 
motivation i ämnet matematik, där resultaten i stort sett är samstämmiga.  
 
Genom vår förundersökning såg vi att eleverna till största delen arbetade enskilt i 
matematikboken (se resultat, enkäter stycke tre), utifrån detta passade vår undersökning 
mycket bra att genomföra i klassen.  
 
Matematikdelegationens rapport ”Att lyfta matematiken” (SOU, 2004) nämner barns 
uppfattning om matematiken, ofta som ett pluggämne som är svårt och tråkigt med en 
uppbyggnad av osammanhängande formler och obegripliga manipulationer. Det var 
även något som vi fick erfara i början av vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 
Utifrån denna iakttagelse kände vi att det skulle bli intressant att se om vår 
undersökning skulle förändra dessa elevers syn på matematiken.  
 
Skolan är i ständig förändring och genom Lpo94 har vi fått en mål- och resultatstyrd 
skola. I och med det har pedagogerna fått betydligt större möjligheter att själva välja hur 
de vill arbeta och lägga upp sin undervisning. Vi tycker att den här typen av skola 
kräver att de pedagoger som arbetar i verksamheten är kompetenta och professionella i 
sitt yrke. Detta sätt att jobba på är inte alltid lätt, men kan istället ge stora möjligheter 
till att stimulera eleverna genom variation som kan engagera dessa att vilja lära mer. Vi 
har i vårt arbete kunnat arbeta fritt och har själva framställt ett arbetsmaterial till våra 
elever. Detta material kan varvas med arbete i matematikbok. Vår tanke med detta 
arbete var inte att avskaffa matematikboken utan att det ska ske en undervisning där 
eleverna ges utrymme att utvecklas på olika sätt. I och med att alla elever är olika och 
lär på olika sätt är det vår skyldighet som pedagoger att anpassa undervisningen så att 
alla elever tillgodoses.  
 
I klassen tyckte 7 av 17 elever att matematik var ganska tråkigt/tråkigt i vår första 
undersökning (se figur 2). Med tanke på att i stort sett alla matematiklektioner bestod av 
räkning i boken, är det mycket troligt att dessa elever och även andra elever skulle 
behöva en annan typ av undervisning för att känna stimulans. Dagens matematik är 
mycket resultatinriktad för eleverna. De lär sig snabbt att det är kvantitet och inte 
kvalitet som räknas (Malmer, 2002).  
 
Bruner, (1977) skriver i sin bok att det är viktigt att man ökar lärostoffets inneboende 
intresse och låter eleven upptäcka och omvandla det läraren berättar till barnets eget 
tänkande. I målen i Lpo94 kan man läsa att det är viktigt att eleverna aktivt får delta i 
undervisningen. För att detta ska bli möjligt måste det laborativa och undersökande 
arbetssätt ges större plats i undervisningen. Konstruktivism är ett ord som idag ofta 
används i dessa sammanhang. Med konstruktivism avses att kunskap skapas av den 
lärande i en aktiv och skapande process (Malmer, 2002). Malmer skriver också i sin bok 
att hon sett att elever som arbetat med laborativa övningar ofta haft en lösningsstrategi 
när de arbetar med ett material. Hon menar på att ”plockandet” frigör tänkandet. 
Betydelsen av konkret handling i förbindelse med problemlösning för utveckling av 
abstrakt tänkande betonas av Vygotskij, Bruner och Piaget. De menar att barnet 
tillverkar sin egen kunskap genom konkret handling och att den är grunden till mentala 
operationer. Barn måste vara aktiva för att kunna utveckla sin förståelse av omvärlden. 
(Arfwedson, 1992) 
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I vår enkätundersökning visade det sig att flera elever i klassen tyckte att matematik var 
lätt och tråkigt. I observationerna kunde vi även se att eleverna i fråga var uttråkade 
under lektionerna (se resultat, observationer första stycket). De elever som var klara 
med kapitlet fick jobba med något annat ämne där de hade kvar saker att göra. Detta för 
att läraren ville hålla klassen samlad, för att kunna ha gemensamma genomgångar inför 
nya kapitel.  

  
”Det man bör söka göra, förfaller det många av oss, är att utforma stoffet så 
att den begåvade eleven stimuleras att anstränga sig samtidigt som de mindre 
gynnades självförtroende och vilja att lära inte knäcks.” (Bruner, 1977. s.84) 

 
I våra observationer har vi sett att elever som är ”snabba” att räkna i matematikboken 
och alltid är först klar med kapitlet, också är de som hade svårast för de uppgifter vi gav 
dem. Dessa elever blev mycket stressade av att inte kunna lösa uppgiften på en gång och 
hade svårt att läsa instruktioner (se resultat, observationer sista stycket). Det frågade 
mycket och ofta om hjälp. Det ledde till att eleverna i fråga gissade sig fram till svaren, 
vilka ofta blev fel. Elever som istället hade lite svårare med att lösa uppgifterna i boken, 
var de som lyckades bättre med våra uppgifter. I figur tre kan man se svaren på frågan, 
om eleverna tycker att de förstår vad de arbetar med i matematik. Av 17 elever var det 
13 som tycker att de förstår vad de gör och fyra som ibland tycker att de förstår vad det 
gör. Ingen elev anser sig inte förstå. Utifrån vad vi sett och erfarit bedömer vi att det är 
betydligt fler elever som inte förstår matematiken än vad de själva anser. Vi tror att 
detta beror på att de ”snabba” eleverna har upptäckt mönstret i matematikboken. Varför 
dessa elever blir stressade av nya typer av uppgifter kan bero på att de egentligen inte 
förstår matematiken. Därför tycker vi att det är av stor vikt att man varierar 
undervisningen så att elever inte räknar på ”rutin”, utan får en förståelse för vad de gör.  
 
I Doverborg, Pramling, Qvarsell (1987) tar de upp att goda förutsättningar för 
motivation och lärande hos det enskilda barnet skapas genom samarbete. Eleverna i 
klassen hade ofta önskemål om att få samarbeta under lektionerna. Vår 
undervisningsserie innehöll många övningar där eleverna fick arbeta i stora eller små 
grupper. Vi tycker att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att samtala och samarbeta 
för att komma fram till olika lösningar och utnyttja varandras erfarenheter och kunskap. 
Språkets betydelse för barns inlärning är också något som Vygotskij lade stor vikt vid. 
Han menar att kunskap skapas socialt, inte individuellt. Han anser att språket bidrar till 
att forma vårt sätt att förstå världen (Imsen, 2000). 
 
Som tidigare nämnts arbetade eleverna i olika gruppkonstellationer. Genom vår 
undersökning har vi fått erfarenhet av problematiken kring grupparbete. Vi tycker att 
det är svårt att sätta ihop en grupp elever, så att det blir gynnsamt för alla 
gruppmedlemmar och så att arbetet utvecklas på ett bra sätt. Barnes (1978) menar att i 
gruppsituationer där det är en blandning mellan ”starka” och ”svaga” elever, får de 
”svaga” ofta möjlighet att ställa frågor till de elever som är mer kunniga och utvecklas  
på det sättet. Detta är något som vi inte har erfarit i vår undersökning. I våra 
observationer har vi sett att när eleverna arbetar i större heterogena grupper hänger de 
”svaga” eleverna ofta inte med i resonemangen och vi tror därmed att eleverna i många 
fall inte får så stor behållning av situationen. (se resultat, observationer stycke fyra). I 
vår undersökning har klassen även varit homogent uppdelad med ”starka” elever i en 
grupp och ”svaga” elever i en annan. Denna typ av gruppindelning fungerade bättre för 
de ”starka” eleverna, än för de ”svaga”, där det var mycket slamsigt. Vår uppfattning 
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angående grupparbete är att det fungerar bäst om man delar upp elever med varierad 
kunskapsnivå i mindre grupper, så att det finns goda möjligheter till bra samarbete, där 
alla elever kan vara delaktiga.  
 
Boken ”Forskning i skolans vardag” (Egerbladh & Tiller, 1998) tar upp problem med 
grupparbeten. ”Groupthink” är ett uttryck som kan låta positivt i skolsammanhang, men 
är alltid negativt. Det kan innebära destruktiva och enfaldiga gruppbeslut som i värsta 
fall kan leda fel. Detta behöver inte bero på omdömeslösa gruppmedlemmar. 
Grupparbete kan vara både positivt och negativt, därför tycker vi att det är viktigt att 
man känner eleverna för att grupparbetet ska leda i rätt riktning. 
 
Efter att vi bearbetat enkätsvaren i den andra enkäten (bilaga 2), har vi funnit att en del 
av elevernas svar var motsägelsefulla. Eleverna fick i fråga 1a, fylla i hur de tyckte att 
det varit att arbeta med matematik tillsammans med oss. I fråga 2 fick de rangordna 
olika skolämnen efter vilket de tycker bäst om till det de tycker sämst om. I 
undersökningen fanns det ett antal elever som svarat att det tyckte att det varit roligt att 
arbeta med den varierade matematiken tillsammans med oss, men trots det hamnade 
ämnet matematik långt ner i rangordningen. Vad som kan vara orsaken till detta kan 
vara att eleverna inte förstod fråga två. Nu i efterhand kan vi själva tycka att frågan var 
formulerad på ett alltför invecklat sätt, trots muntlig genomgång innan eleverna fick 
fylla i enkäten. En annan orsak till det svar vi fick kan vara att attityden till matematik 
är negativ i allmänhet. Som matematikdelegationen tar upp i sitt betänkande uppfattas 
ibland matematiken som ett pluggämne som är svårt och tråkigt (SOU, 2004). Vi tror att 
matematiken alltför ofta har ett oförtjänt dåligt anseende och att eleverna ofta säger att 
matematiken är tråkig, eftersom det är det som förväntas. Detta utan att eleverna 
egentligen vet hur de själva innerst inne känner för ämnet. 
 
Att intresset för matematik har ökat hos eleverna kan bero på flera olika saker. En kan 
vara den varierade undervisningen och de olika arbetsformerna som eleverna har varit 
med om och genomfört. Samtidigt finns det en möjlighet att elevernas positiva 
engagemang för uppgifterna är nyhetens behag, eftersom arbetet varat under en mycket 
begränsad tid. Att med säkerhet säga vad det är som gör att eleverna har inspirerats av 
arbetet går inte, eftersom alla elever är olika.  
 
 
Avslutning 
 
Under arbetets gång har vi upptäckt att mycket forskning är gjord inom detta område. 
Vi kan nu efteråt se att vårt resultat stämmer väl överens med tidigare forskning och vår 
slutsats av detta arbete är att elevernas intresse och motivation ökar om undervisningen 
varieras. 
 
Avslutningsvis tycker vi att det har varit en mycket intressant undersökning och vi har 
under skrivandet lärt oss många nya saker. Framför allt känner vi att vårt examensarbete 
till stor del har gett oss insikt i hur vi ska möta problematiken, med att för alla elever 
skapa intresse och motivation i ämnet matematik. Vilket vi med all säkerhet kommer att 
möta i vår framtida yrkesroll. Vi har under genomförandet fått mycket bra respons från 
både eleverna och klassläraren, som deltagit i vår undersökning. Det har varit glädjande 
att se hur elever som inte tyckt matematik varit intressant och roligt, ändrat uppfattning, 
blivit engagerade och till och med önskat att få räkna på rasten. Det är för oss ett av 
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bevisen för att matematik är ett ämne som går att anpassa till alla och att attityden till 
ämnet kan förändras till det bättre.  
 
 

Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det skulle vara mycket intressant att genomföra en större undersökning 
under längre tid, för att se om en varierad undervisning i matematik leder till ökad 
inlärning och förståelse. Projektet skulle påbörjas och genomföras i en år 4, där 
forskaren följer och arbetar tillsammans med eleverna under tre år fram till och med 
årskurs 6. Därefter jämförs den undersökta klassen med en årskurs 6 som haft 
”traditionell” undervisning. Metoderna som skulle kunna vara användbara för att få 
fram ett sanningsenligt resultat är att eleverna får genomföra olika typer av matematiska 
tester. Genom observationer skulle forskaren se hur eleverna tar sig an, genomför och 
löser uppgifterna. Under undersökningens gång skulle eleverna intervjuas för att senare 
få möjlighet att kunna ta del av deras tankar och reflektioner kring arbetet. 
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