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$EVWUDNW�
Vårt syfte med arbetet har varit att undersöka huruvida undervisning, föräldrar och läxor 
påverkar attityden till matematik hos barn i skolår 3. Studien genomfördes hösten 2005 i 
Gällivare kommun. Vår undersökning är både kvalitativ och kvantitativ då vi har observerat 
undervisning i år 3, intervjuat ett urval av eleverna samt gjort en enkätundersökning bland 
föräldrar. Våra tankar om att barn, redan i år 3, har attityder till matematik visade sig stämma. 
Vi ser att både undervisning och hemförhållanden påverkar barnets upplevelse av, och 
inställning till ämnet. Resultatet visar att läxan i stort sett handlar om att hinna längre i boken, 
något som alla parter tycks vara nöjda med. Vi har också kommit fram till att matematikboken 
har en mycket stor inverkan på hur barnen upplever varandras kunskaper; alla som har hunnit 
långt i boken är duktiga på matematik och tvärtom. Lärdomen om matematikbokens 
värderande effekt, barnen sinsemellan, kommer vi att ta med oss i vår framtida yrkesutövning. 
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,QOHGQLQJ 
Under vårterminen 2005 läste vi en matematikspecialisering. En kurs som för oss, 
kunskapsmässigt, låg på en hög nivå och ställde stora krav. Ganska snabbt upplevde vi 
känslan av att ha kastats tillbaka till vår egen grundskoletid. Vår annars rätt goda självkänsla 
var som bortblåst och vi såg ingen som helst lösning på hur vi skulle ta oss igenom den 
kursen. Med hjälp av god handledning och stöd från pedagogiska lärare klarade vi dock av 
det. 
 
När vi nu ska skriva vårt examensarbete har vi denna erfarenhet med oss. Vi tror att vi 
kommer att ha en god förståelse för framtida elever som eventuellt upplever liknande 
situationer. För att, på ett professionellt sätt, bemöta framtida elever vill vi fördjupa oss i 
elevers attityder till matematiken. Vi vet om att elever i skolans senare år har en känslosam 
attityd till matematik och vi tror att dessa känslor, mer eller mindre, finns redan hos barn i 
skolans tidigare år. Någon forskning som tyder på detta har vi dock inte funnit. Det vi vill 
fokusera på är matematikundervisningen och hur den kan påverka barnets attityd och 
självbild. Vi vill också undersöka huruvida föräldrars inställning har betydelse för hur elever 
identifierar sig med matematik. En länk mellan matematiken, barnet och hemmet är 
matematikläxan. Härigenom får föräldrarna en bild av skolmatematiken då de ofta förväntas 
bistå barnet med hjälp vid läxläsningen. Läxläsningen är ett tillfälle då föräldrarna i stor 
utsträckning kan komma att överföra sina egna matematikattityder till barnet.  
 
Eleverna i vår undersökningsgrupp går även under benämningen barn i det här arbetet. Vid 
upprättandet av denna uppsats utgår vi från Jarl Backmans 5DSSRUWHU�RFK�XSSVDWVHU (1998). 
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%DNJUXQG�
0DWHPDWLN�
Ett av basämnena i den svenska skolan är matematik. Målet är att alla barn skall lära sig och 
bli godkända i ämnet innan avslutad skolgång. Ända sedan folkskolan infördes i Sverige år 
1842 har grundläggande färdigheter i matematik, väsentligen räkning, ansetts höra till det som 
alla barn ska inhämta under sin skolgång. De som har studerat matematik och latin har ansetts 
så intelligenta att de har utvecklat intelligenser även inom andra områden. Trots att det har 
legat en stor tyngd på matematiken så har det funnits en uppfattning om att alla inte kunnat 
klara av den; ämnet har haft en benägenhet att skilja ut de begåvade från de minde begåvade. 
Med anledning av dess status har det aldrig ifrågasatts eller behövt motiveras, att matematiken 
tar stort utrymme i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Matematiken är, enligt Dahl (1993), en cirka 6000 år gammal vetenskap där enbart algebran 
är lika stor som hela fysiken med allt vad den innefattar. Dahl beskriver den som ett exakt och 
komprimerat språk som är obegripligt för den som inte har lärt sig det och fascineras över att 
två människor kan förstå varandra i matematiken utan att förstå varandras talade språk, att 
matematikens språk är gällande överallt. ”Matematik är märkliga tankekonstruktioner, som 
börjar leva sitt eget liv. --- Ett fantasifullt, intellektuellt spel, där spelarna inte har en tanke på 
att spelet ska användas till något. Matematiken lever sitt eget liv; den måste vara logisk, men 
behöver inte kunna tillämpas.” (Dahl, K. 1993, s. 30)�Matematiken är även ett verktyg och 
hjälpmedel att använda inom andra vetenskaper för att göra beräkningar och förutsägelser 
med. Konsten, till exempel perspektivlära och ”det gyllene snittet” som 1900-talets konstnärer 
och arkitekter använde, grundar sig på matematik. Även hantverk består av matematik – 
keramik och mönster på tyg, tapeter och mattor. Framförallt finner Dahl att matematik, enligt 
matematikerna, är fantasi, lek och intuition.  
       
,QOlUQLQJ�RFK�NXQVNDS��
Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-1952) menar att människan är en 
samhällsvarelse, det vill säga: hon är social redan från början. Enligt hans syn måste vi 
utforma skolans praktik utifrån detta medfödda sociala. För att pedagogisk framgång ska 
kunna uppnås måste vi låta samhälle, skola och individ utgöra en helhet. Skolan kan inte stå 
isolerad från det vanliga livet. Det vanliga livet måste ha sin utgångspunkt i skolan. Än idag, 
hävdar Forsell (2005) att vi brottas med två, enligt Dewey, centrala pedagogiska problem. Det 
första är att den traditionella organiserade klassrumsundervisningen medför brist på social 
samvaro och träning till samarbete. Dewey undrade hur elever ska kunna bli sociala när de 
står, hårt disciplinerade, i en ständig konkurrens med varandra. Det andra problemet rör sig 
om att vi har skiljt skolan och lärandet från vardagen – vi har institutionaliserat det. Då vi 
skiljer lärandet från människans levande liv uppstår ”representationsproblemet”; världen som 
skall knytas an till är ej fysiskt närvarande, i skolan finns den bara som begrepp och symboler.  
 
Begreppet OHDUQLQJ� E\� GRLQJ visar sig i det Dewey kallar barnets ”instinkt att tillverka”. 
Barnen vill göra saker, konstruera och undersöka, se resultat oavsett om de befinner sig i 
laboratoriet eller i slöjden. De har också en expressiv konstnärlig instinkt - vilket kan utmynna 
i en kommunikation mellan handen och tanken. Dessa naturliga resurser måste användas om 
barnet ska växa aktivt. Vidare menar Dewey att det är orimligt att examinera barn genom 
upprapande av lärobokstexter. Barnet blir osynligt då undervisningen ensidigt utgår från 
ämnet (Forsell, 2005).�
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Andemeningen i kunskapsteoretikern Piagets (1896-1980) teori, är att kunskap inte kan tas 
emot receptivt, den skall erövras med egen kraft genom egna erfarenheter. Piaget gav 
erfarenhetspedagogiken ett betydelsefullt psykologiskt underlag. Han menade att människan 
är förprogrammerad till vissa lärprocesser samtidigt som miljön runt människan utgör en 
nödvändig förutsättning för utveckling (Imsen, 2000). 
 
Till skillnad från Piaget, som mest ägnade sig åt att studera barns samspel med ting, studerade 
den ryske teoretikern Lev Vygotskij (1896-1934) hur inlärning kan förstås i relationen mellan 
individen och den sociala och kulturella miljön. Han fokuserade på hur den sociala 
gemenskapen, kulturen och språket bildar grund för barnets utveckling och inlärning, vilket 
främst är ett resultat av ett företrädesvis socialt samspel. Imsen beskriver Vygotskijs teori om 
den proximala utvecklingszonen. Den innebär att det ett barn kan utföra i samspel med andra 
kan barnet lära sig att göra på egen hand. Eleven ska ställas inför utmaningar och 
undervisningen ska inte forcera den naturliga utvecklingen, istället stödja den. Eleven ska 
ständigt möta ett visst motstånd som motiverar denne att tänja på gränserna (Imsen, 2000). 
�
6MlOYXSSIDWWQLQJ�
Imsen (2000) beskriver� VMlOYHW som något som kan liknas vid en bärande bjälke i vårt inre 
vilket vi kämpar för att skydda och hålla intakt. Självet är något dynamiskt som verkar och 
reglerar vårt sätt att förhålla oss till den sociala omgivningen. Här finns centrum för den inre 
motivationen, och när vi beskriver och värderar oss själva menar Mead (1863-1931) att vi 
utgår från en medveten självupplevelse där vi iakttar oss själva som objekt. Självet består av 
två faser mellan vilka det sker en ständig växling, ett handlande men omedvetet ”jag” och ett 
observerande, medvetet ”mig”. Om det finns en balans mellan dessa faser, det vill säga att det 
man förmår stämmer överens med det man tror sig förmå, anses man ha en realistisk 
självuppfattning��

�
6MlOYXSSIDWWQLQJ� är den bild en människa har av sig själv, grundad både på värderingar, 
beskrivningar och återkoppling från andra människor. Självuppfattning�är alltså en individs 
medvetna kognitiva uppfattning om sig själv. Dels det ”sociala mig” och dels det ”egentliga 
mig”, det vill säga hur omgivningen uppfattar mig och hur den uppfattning individen har som 
är grundad på den egna självvärderingen. Förr eller senare börjar barn värdera sig själva, till 
stor del i frågan om utseende och prestationer. Signaler från omgivningen styr hur barnet 
upplever sig och de flesta är känsliga för dessa signaler som finns överallt i barnens miljö. Det 
finns en slags generaliserande självuppfattning, att individen lägger ihop olika delar den är bra 
på för att på så sätt ”vara något”. I olika stor utsträckning avgör individen hur mycket den ska 
ta på sig av bra respektive dåliga sidor. Vissa klarar av att avfärda misslyckanden medan 
andra låter minsta kritik skära djupt in i den innersta självbilden (Imsen, 2000). 
 
Angående skolprestationer och självuppfattning uppstår en speciell situation; Alla barn måste 
vara i skolan och bedömas i skolan. Bedömningen i skolan har stor betydelse för eleven då 
den har konsekvenser för elevens framtid. I skolan är det svårt att dra en gräns mellan 
självuppfattning och skolämnen. Självuppfattningen i relation till bedömningen knyts till 
prestationer i prestationsinriktade teoriämnen. Det finns tydliga samband mellan 
självuppfattning i förhållande till ett skolämne och betyg i ämnet. Imsen hänvisar till en 
undersökning gjord i Norge (Imsen, 1981), som visar att variationer i självuppfattning tydligt 
kan kopplas till variationer i matematikprestationer. Självuppfattningen formas genom ett 
samspel mellan värdering från andra och självvärdering. Mead menar att vi inte observerar 
oss själva direkt utan det är omgivningens reaktioner på oss själva som vi speglar oss i, vi kan 
alltså tänka oss in i hur andra ser på oss och våra handlingar. Olika individers uppfattningar 
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betyder olika mycket för oss. För att vi skall ta åt oss av reaktioner måste den ”andre” vara 
någon som betyder något – exempelvis en lärare. I skolan utsätts eleverna för en rad signaler, 
till exempel särbehandling av duktiga och svaga elever. Särbehandlingen kan leda till stora 
skillnader i betygsättning och mer eller mindre uppmärksamhet från lärare vilket i sin tur kan 
medverka till att stämpla eleverna. Negativa etiketter i form av stämpling lämnar spår hos 
eleverna som får konsekvenser för deras uppförande och attityd. Detta går först ut över 
självuppfattningen vilket innebär att eleven undviker platser där den negativa stämpeln ställs i 
ljuset. Förväntningar om ett visst uppförande följer med stämpeln och hindrar individens 
möjligheter till förändring (Imsen, 2000). 
 
”Det har stor betydelse att man som elev blir positivt bemött för att inte tappa tron på sig själv 
om man misslyckas. Man behöver se sitt lärande i förhållande till sig själv och slippa 
jämförelser med andra.” (Skolverkets rapport nr 221 s. 34) Prestationsängslan bottnar inte 
bara i en låg självvärdering – likväl är höga krav, särskilt i matematik, en mycket viktig 
faktor. För att elever ska anstränga sig i sina studier förutsätts att de har en rimlig självkänsla. 
Att förstå sin kapacitet är viktigt för att hålla uppe intresse och uthållighet (Skolverket, 2003). 
 
När det gäller skolämnens inverkan på självförståelse och självkänsla verkar skolmatematiken 
ha en mycket större inverkan än något annat ämne. Att som barn uppfatta sig själv som dålig i 
matematik, leder ofta till en negativ självbild som vuxen, enligt Stendrup (2001). Bland vuxna 
hör man knappast någon nämna att deras självförtroende fått en törn av att inte kunna 
exempelvis geografiska frågor; det är i dessa sammanhang vanligtvis matematiska kunskaper 
som kommer på tal. Barn förstår inte skillnaden mellan att ha problem med matematiken som 
sådan, eller att ha problem utifrån hur undervisningen ser ut. Nästan alltid tror barnen att 
problemen beror på att de är mindre intelligenta än andra. Denna inställning till sin egen 
kunskap i ämnet, visar sig följa med till vuxen ålder.  
 
Då matematik ses som ett ämne för de högpresterande, mår de som misslyckas mycket dåligt 
och känner sig mindre intelligenta. Att matematiken väcker så starka känslor, menar Stendrup, 
kan bero på att innehållet i ämnet, att tillägna sig begrepp, är något som anses väldigt viktigt 
här i livet. 
 

$WW�PLVVO\FNDV�PHG�VNROPDWWHQ�EHW\GHU�GlUI|U�DWW�GHQ�LQWHOOHNWXHOOD�OXVWHQ�RIWD�EOLU�WLOO�VLQ�PRWVDWV�
�� LQWHOOHNWXHOO�ROXVW��I|U�DWW� LQWH�VlJD�nQJHVW��¶0DWWHnQJHVW¶�lU�YlO�QXPHUD�HWW�YHGHUWDJHW�EHJUHSS�
I|U� DWW� EHVNULYD� YDG� PnQJD� PlQQLVNRU� NlQQHU� LQI|U� PDWHPDWLNHQ�� 2FK� nQJHVW� lU� LQWH� YDQOLJ�
UlGVOD��cQJHVW�lU�QnJRW�VRP�Yl[HU�XU�DWW�PDQ�XSSOHYHU�VLJ�KRWDG��(Stendrup, C. 2001, s. 15)  
 

Att helt och hållet få bukt med matematikångesten är nog inte möjligt - tätheten i klasserna är 
alldeles för hög och personalen räcker följaktligen inte till för att möta varje elevs behov. 
Däremot kan man i skolan lära sig att tala om det svåra och ångestframkallande i matematiken 
(Stendrup, 2001). Författarna till Skolverkets rapport nr 221, menar att allt för många 
upplever matematik som meningslös och svår att förstå. Vuxna med den här typen av känslor 
inför matematiken, överför ofta dessa till nästa generation, varför det är av stor vikt att skolan 
förmedlar matematiken som ett orienterande och bildande ämne. Malmer (2002) menar att, 
om lärarna skulle upphöra att kategorisera svaren i enbart rätt eller fel och istället utgå från att 
barnet alltid har rätt, utifrån sitt sätt att tänka, skulle eleven tro mer på sig själv och sitt eget 
tänk. Felaktiga svar i den korrekta mattevärlden gör att självförtroendet sviktar och eleven 
känner sig misslyckad. 
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)DPLOMHI|UKnOODQGHQ�RFK�VRFLDO�EDNJUXQG�
Social bakgrund definieras i Hallerdts (1995) rapport 6WXGLHUHVXOWDW�RFK�VRFLDO�EDNJUXQG�som 
föräldrarnas samhällsklass. Föräldrarnas arbetsuppgifter och ställning gentemot arbetsgivaren 
avgör klasstillhörigheten. Helt klart är att den sociala bakgrunden, oavsett hur den är 
definierad, påverkar barns studieresultat. Hallerdt säger att den sociala bakgrunden påverkar 
elevernas självkänsla medan skolans klimat påverkar elevernas beteenden. Det är inte 
utforskat till hur stor del ”hemmets läroplan”, det vill säga liv och levnadsförhållanden, 
påverkar klimatet i skolan och elevers studieresultat. Dock menar Öhrn (2002) att det överlag 
är dramatiska skillnader mellan barn från olika socialgrupper.  
 
Enligt Frykman (1998), är det så att skolan numera strävar efter att eleverna ska bli Någon, 
inte som tidigare att de skulle formas till Något. När målet är att bli Någon, kommer den 
kulturella identiteten det vill säga hem, bakgrund och personliga kvaliteter mycket mer i 
centrum. Detta nytänk, att individen ska vara i centrum, gagnar inte alla elever. Utan 
uppbackning hemifrån kan målet, att bli någon, vara svårt att uppnå. Dunkels (1993) menar att 
matematikundervisning drabbar alla mer eller mindre lika. Eventuella skillnader bottnar i 
uppfostran, tillgång till förebilder och påverkan från samhälle och omvärld i stort.  
 
0RWLYDWLRQ�
Kunskaper behövs, både i men framförallt om matematiken, detta är välmotiverat både ur 
individens och ur samhällets perspektiv med tanke på det livslånga lärandet. Matematiken har 
tidigare varit inriktad på att utveckla färdigheter men är nu mer inriktad på tillämpning, 
kommunikation och problemlösningsförmåga. Härmed höjs förväntningarna, idag behövs 
matematiken som en grund för vidare utbildning, livslångt lärande, yrkes- och privatliv 
(Skolverket, 2003). 
 
Magne (1998) skriver i boken $WW� O\FNDV� PHG� PDWHPDWLN� L� JUXQGVNRODQ, att elevens 
matematikprestationer påverkas av svårighetsgraden på uppgifterna. Det är lätt att hamna i en 
ond cirkel om eleven allt som oftast inte klarar av att lösa matematikuppgifterna. Att gång på 
gång misslyckas med matematiken, bidrar till att elevens självförtroende rasar och lusten för 
att lära matematik minskar. För att eleven inte helt ska tappa sin motivation och lust för 
matematik, krävs det att läraren hittar rätt nivå på svårighetsgraden i uppgifterna. Läraren ska 
låta varje elev utvecklas efter sin förmåga och därmed försöka anpassa undervisningen så att 
ingen misslyckas. En svensk undersökning av Arne Arnqvist (Magne, 1980) visar att 
matematiken inte väcker många positiva känslor hos eleverna. Matematik anses fortfarande 
vara ett ämne med hög prestige, och alla misslyckanden kan därför framkalla starka 
känsloreaktioner. Det talas om affektiva faktorer i matematik, d.v.s. alla upplevelsetillstånd 
som uppstår ur något man upplever som negativt. För barnen kan det märkas fysiskt på ett 
sådant sätt som illamående, kallsvett eller yrsel.  
 
Hur socialt självständiga barnen tillåts bli, påverkar mycket barnets förmåga att senare kunna 
hantera de färdigheter som värdesätts i skolan. Barn ur lägre sociala klasser är ovana de 
normer som gäller i skolans miljö, vilket ofta leder till motsättningar med både lärare och 
skolkamrater. Barnet hamnar i ett negativt känslomässigt tillstånd där motivationen sjunker. 
Magne anser att skolan bör ändra sitt sociala system för att motivationen för lågstatuseleverna 
ska kunna förbättras. Han hänvisar till Allan Svenssons doktorsavhandling från 1971 som 
redan då visade att rätt undervisning kan leda till större självförtroende och få eleverna ur de 
lägre socialgrupperna att studera vidare. Denna doktorsavhandling har följts upp, och idag 
konstateras att minst hälften av de ungdomar som inte studerade vidare har potential att göra 
det (Magne, 1998).  
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När undervisningen i skolan blev mer individuell och enskild tappade många elever 
motivationen för matematiken. De klarade inte att tillgodogöra sig den nödvändiga förståelsen 
på egen hand (Skolverket, 2003). Wallby m.fl. (2001) menar i rapporten (OHYJUXSSHULQJDU att 
en av pedagogikens uppgifter är att skapa motivation. Ett allt för ensidigt fokus på elevens 
förutsättningar skapar inte tillräckligt med utmaningar. Bergsten (1979) hävdar å andra sidan 
att då en människa stimuleras till aktivitet utifrån sina egna förutsättningar kan motivation 
uppstå inom henne. Undervisningen måste med andra ord skapa nyfikenhet och arbetsglädje 
för att eleverna ska känna motivation och engagemang. Det intresse som man väckt hos en 
grupp måste få tillåtelse att utvecklas olika och resultera i olika resultat för att den personliga 
tryggheten ska kunna utvecklas. ”Utmaningarna ska finnas i potentialen där förutsättningar 
och möjligheter möts.” (Wallby, K. m.fl., 2001, s. 66) 
�
0DWHPDWLNOlUDQGH�
Att vara duktig i matematik anses att vara högt begåvad, uttrycker Stendrup (2001). I skolan 
värderas förståelse inom ämnet så högt att många elever inte ser matematik som något som 
går att lära sig. Att inte se matematik som ett kunskapsämne som man kan utvecklas och 
utbildas i, leder till att eleverna ser sig själva som dåliga istället för okunniga. Faktum är, att 
vara dålig i matematik ofta jämställs med att vara allmänt obegåvad.  
 
Enligt statens offentliga utredning SOU 2004:97 kan det lilla barnets första möte med 
matematiken vara avgörande för dess inställning och studieframgångar senare i livet. Det är 
mycket viktigt för både individen och samhället att starka och svaga sidor i 
kunskapsutvecklingen tidigt upptäcks. För att skapa en matematisk miljö som man kan vara 
matematisk i brukar man tala om social konstruktivism, enligt Jaworski (1996). Vidare 
förklarar Jaworski social konstruktivism med att det inte finns någon färdig kunskap, det är 
individen som skapar kunskapen. I matematikundervisningen innebär det att jämföra sin egen 
kunskap med någon annans och upptäcka att tycke och tänk är väldigt olika. Att skapa en 
gemensam uppfattning innebär att vi förstår att alla inte ser på saker på samma sätt men att vi 
kan mötas i tanken.  
 
Vad en lärare tycker och tänker om matematik, vad denne har för matematikfilosofi, avgör 
klassrumsstämningen. Om läraren inbjuder eleverna till en god matematisk miljö som är 
stödjande och uppmuntrande så kan alla elever vara matematiska och vågar testa sina tankar 
och idéer (Jaworski 1996). Angående undervisningsmiljöer menar Skolverket (2003)�att de 
funnit de intresserade och engagerade eleverna i miljöer som kännetecknas av variation i 
innehåll och arbetsformer. Det har funnits utrymme för bland annat känsla, tanke, samarbete 
och reflektion. Enligt Skolverket är läraren den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära. 
Egenskaper som engagemang, förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla att 
kunskaper är glädje, skattas högt. Eleverna önskar sig lärare som har tilltro till elevernas 
förmåga att lära och kan knyta kunskap till verklighet, lärare ska tala med eleverna inte till 
dem (Skolverket, 2003). 
 

%HJUHSSHW� ´OlUDUH� L� PDWHPDWLN´� PnVWH� RPIDWWD� DOOD� VRP� lJQDU� VLJ� nW� XQGHUYLVQLQJ� PHG�
PDWHPDWLNLQQHKnOO�� IUnQ� I|UVNROD�WLOO�K|JVNROD�RFK�YX[HQXWELOGQLQJ��*HPHQVDPW�I|U�GH�DOOD�lU�DWW�
GH� EHK|YHU� KD� UHOHYDQW� NXQQDQGH� L� VnYlO� PDWHPDWLN� VRP� PDWHPDWLNGLGDNWLN�SHGDJRJLN� RFK�
PDWHPDWLNHQV�DQYlQGQLQJVRPUnGHQ��(SOU 2004:97, s. 15) 

 
Lärare som utgår från elevernas egen erfarenhetsvärld och tillvaratar deras olika sätt att erfara 
tydliggör för eleverna att man kan lära sig av varandra och varandras olika tänk. Elevernas 
olika erfarenheter skapar på så sätt undervisningen och dess innehåll (Ahlberg, 1995). Den 



 8 

undervisning som inte lyckas få till stånd något annat än en extern relation mellan elever och 
lärare, skapar enligt Stendrup (2001), lärandesituationer där människorna objektifieras. 
Följden kan bli att eleverna får problem med att skapa sig medvetenhet om sitt lärande, t.ex. 
att deras potential, förutom intelligensen, även har att göra med det sociala. Detta är också en 
undervisningssituation där eleverna inte har kontroll över sitt eget lärande. Ofta leder denna 
externa relation till en dålig självkänsla där man begränsar sin egen matematiska förmåga. 
Stendrup citerar en förälder från ett föräldramöte: ”-Jag lärde mig att räkna utan att förstå. Det 
går att lära sig att räkna matematik på en abstrakt nivå utan att förstå vad man gör. Jag var 
ständigt orolig inför att jag en dag skulle avslöjas.” (Stendrup, C. 2001, s. 136) Vidare menar 
Stendrup att en dialogisk relation mellan lärare och elev, betonar elevens lärande som en del 
av undervisningen. Elevens bild av sin förmåga att lära sig, blir realistisk - och för de flesta 
därmed hanterbar. ”En realistisk självbild är den bästa utgångspunkten för framtida yrkesval - 
jämfört med att man, som elev, av undervisning och prov burdust och hänsynslöst hänvisats 
till ett hörn av yrkeslivet, inte sällan med en dålig självförståelse som lärande (i t.ex. 
matematik).” (Stendrup, C. 2001, s. 116) 
 
Malmer (1999) har kommit fram till att många elever anser att matematiken är något som inte 
hör till verkligheten utan enbart till skolan. Denna inställning gör att språket i matematiken 
känns mycket främmande, och eleverna har svårt att förstå undervisningen. Språket har stor 
betydelse även i matematiken - ett barn med stort ordförråd kan både lättare uttrycka sina 
egna tankar, såväl som att sätta sig in i andras förklaringar. Att som pedagog skapa 
inlärningssituationer där man använder sig av matematikord är att främja elevens språk. 
Malmer förespråkar ett laborativt och undersökande arbetssätt där matematikord behövs och 
ofta används. Då vuxna talar allt mindre med sina barn, tas samtalets språkfrämjande sociala 
samspel alltmer över av TV och video.  
 
Enligt Ahlberg (1995) har riktigt små barn en god förståelse för matematiska principer; även 
om de inte kan sätta ord på förståelsen så har de dock en hel del strategier till att lösa problem 
i vardagen. Ahlberg (2000) har i intervjuer med barn i de lägre skolåren, funnit att barn lättare 
kan koppla nyttan med matematik till sina föräldrars vardag än till sin egen. Läraren bör 
självfallet ta hänsyn till dessa uppfattningar när undervisningens innehåll och val av 
arbetsmetod planeras, för att få dem att förstå att matematiken gäller även dem.  
 
Skolverket (2003)�visar att det ganska tidigt märks skillnader mellan elever som inte förstår 
matematiken och de som ser matematik som en spännande utmaning. I de tidigaste åren har 
de flesta lust att lära men lusten försvinner för många, vanligen i år 4-5 och därefter tenderar 
ogillandet att förstärkas. En anledning till att lusten för matematik minskar anses vara 
undervisningsupplägget. För att eleverna ska kunna utvecklas behöver de utmaningar och 
förståelse för det de gör. Upprepningar och för lite utmaningar bidrar till att främst de som har 
lätt för matematiken börjar betrakta den som tråkig. En del lärare oroas över att intresset för 
matematik minskar, lusten går förlorad om undervisningen blir för teoretisk eftersom hjärnan 
är skapt till att man ska befästa saker och ting praktiskt. Det talas om ”överstimulerade” barn 
som aldrig har tråkigt då de sappar mellan kanalerna och aldrig behöver vänta på något.�
Skolverket finner att det inte finns en undervisningsform som är den ”rätta”��För att elever ska 
få uppleva känslan av att lyckas, måste både lärare och elever samarbeta för ett relevant och 
begripligt innehåll i undervisningen. 
 
0DWHPDWLNERNHQ��
En av höjdpunkterna för barn som börjar i skolan, är att få en egen matematikbok. Hur 
mycket de än tycker om sin matematikbok är det inte alltid det bästa arbetssättet, att enbart 
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arbeta med den. Barnen kommer i allt för stor utsträckning att förknippa matematik med 
läroboken, därmed blir matematiken något som saknar förankring i verkligheten. Det finns en 
risk att barnen inte förstår att matematiken går att använda praktiskt vilket kan medföra att de 
tappar vissa matematiska begrepp. Dock menar Ahlberg (1995)�att det finns en stor variation 
i lärares sätt att använda läroboken i undervisningen. Somliga lärare använder praktisk 
matematik för att införa nya begrepp. För att befästa begreppen tar de in matematikboken och 
använder den till färdighetsträning. Vissa lärare gör helt tvärtom, medan en tredje grupp 
använder sig enbart av läroboken. Det är vanligt att matematikboken får en central roll i de 
tidigare åren. Detta har varit positivt för många; forskare varnar dock för att elever tidigt 
överger sina problemlösningsstrategier till förmån för bokens formaliserade, generella 
matematik. Ofta går färdighet före förståelse då barnen ska räkna så många tal som möjligt. 
Många elever får inte alls möta den konkreta matematiken – all undervisning sker genom text 
och talat språk (Skolverket, 2003).��

�
«YLVDU� HQ� QHUnWJnHQGH� WUHQG� L� LQWUHVVH� I|U� RFK� NXQQDQGH� L� PDWHPDWLN� EODQG� VYHQVND� HOHYHU� RFK�
VWXGHQWHU�� ����0nQJD� OlUDUH�VRP� LGDJ�XQGHUYLVDU�L�PDWHPDWLN�� IUnQ�I|UVNROD�WLOO�K|JVNROD��VDNQDU�
HOOHU�KDU�EHJUlQVDG�K|JVNROHXWELOGQLQJ�L�PDWHPDWLN�RFK�HOOHU�PDWHPDWLNGLGDNWLN��5DSSRUWHU�YLVDU�
DWW� XQGHUYLVQLQJHQ� RIWD� lU� WUDGLWLRQHOO� PHG� VWDUN� VW\UQLQJ� DY� OlURPHGHO� RFK� VPn� YDULDWLRQHU� L�
DUEHWVVlWW��'HW� ILQQV�HWW�VWRUW�EHKRY�DY�DWW� LIUnJDVlWWD�GHVVD�WUDGLWLRQHU��XWYHFNOD�XQGHUYLVQLQJHQV�
LQQHKnOO� RFK� LQVSLUHUD� WLOO� I|UlQGULQJ� DY� DWWLW\GHU� RFK� |NDW� LQWUHVVH� I|U� PDWHPDWLNlPQHW�� (SOU 
2004:97, s. 12) 

 
Ahlberg (2000) hänvisar till Ljung & Petterssons (1990), nationella utvärdering i grundskolan 
som visar att arbetet i matematiken domineras av att jobba i matematikboken. I de tidigare 
åren där eleverna får planera sitt eget matematikarbete, blir arbetet i läroboken än mer 
framträdande. För eleverna blir antalet sidor det viktiga - det spelar mindre roll vad innehållet 
är, det de faktiskt ska lära sig. Barnen blir därmed inte medvetna om sitt eget lärande, utan 
tävlar istället med sina klasskamrater om att hinna flest sidor, endast det kvantitativa räknas. 
Eleverna sprids på så sätt över ett stort område och läraren har inte kontroll över vilken 
kunskap eleven erfar, ej heller på vilket sätt. Att sitta och räkna en stor mängd uppgifter i en 
matematikbok leder till anonymitet. Man kan dölja det man inte förstår och kanske sitta gömd 
bakom boken och inte göra någonting alls. Det kan finnas en stor rädsla för att visa sina 
brister offentligt i klassrummet (Ahlberg, 2000).    
 
Att jobba på ett mer traditionellt sätt med matematikundervisningen, d.v.s. att mestadels 
använda sig av en lärobok, ökar de eventuella skillnader som finns i intelligensen hos 
eleverna. Matematikboken visar endast hur långt en elev hunnit, inte vad denne har för 
möjligheter att utvecklas. Stendrup (2001) talar om extern och intern läranderelation, där den 
externa läranderelationen ofta kännetecknas av att läraren föreläser vid tavlan och sedan 
jobbar eleverna flitigt i läroboken. I en intern relation däremot, bygger istället 
samarbetsformen på en god dialog mellan lärare och elever. Dialogen, som samarbetsform, 
har en flexibilitet som gör att den kan anpassas utifrån elevernas behov av kunskap. Läraren 
får vid dessa samtal även en uppfattning om vad eleverna kan, och behöver därför inte 
använda sig av prov i samma utsträckning som vid ett externt lärande - vilket kan minska 
elevernas stress och ångest inför matematiken. 
 
Skolan är i behov av att förändra matematikundervisningen. Som det är i skolan idag, blir 
läroboken läroplan då det kvantitativa tänkandet styr. Att ha hunnit med läroboken blir 
likställt med att ha hållit sig till läroplanen, då läroböckerna i matematik anses vara 
”kommersiella tolkningar av läroplanen och därmed digert kvantitativa” (Stendrup, C. 2001, 
s. 145). Om eleverna enbart räknar enskilt i sina böcker, kan inte målen i matematik uppnås, 
enligt Ahlberg (2000). För att förstå sitt eget tänk och kunna ställa det i förhållande till 
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klasskamraternas, krävs en matematikundervisning som även innehåller dialog. Läraren ska 
här finnas till hands för att hjälpa eleverna att förstå och kunna lägga fram sina tankar. Om 
arbetsmetoden uteslutande är den att alla elever arbetar i egen takt i matematikboken, kräver 
det av läraren att denne har enskild genomgång med i stort sett var och en av eleverna. Detta 
arbetssätt är inte effektivt för varken lärare eller elever. 
 
I undervisningssituationer talar man idag ofta om ORWVQLQJ. Stendrup (2001) förklarar att 
lotsning inom matematiken innebär att läraren i en stressad situation lotsar eleven till rätt 
lösning, utan att eleven själv behöver tänka. Det kan handla om att eleven lär sig att ställa 
ledande frågor och på så vis får veta hur de ska klara uppgifterna. Även kapitelrubrikerna i 
läromedlen lotsar eleven på ett sätt som inte gagnar eget tänk.  
 
Föräldrar engagerar sig allt mer i sina barns skolarbete enligt Ahlberg (2000). Detta kan 
ibland innebära problem då många föräldrar har sina egna negativa skolupplevelser i minnet. 
Dessa negativa upplevelser förs ofta över till barnen. De flesta av dagens föräldrar har under 
sin skolgång mestadels undervisats enligt traditionell modell, d.v.s. att slaviskt räkna i 
läroboken. Om barnens lärare väljer ett mer kommunikativt och laborativt arbetssätt, betyder 
det att läroboken hamnar i skymundan. Ibland kan detta nytänk inom 
matematikundervisningen skapa orolighet; det gäller då för läraren att jobba extra hårt för att 
övertyga föräldrarna om barnets möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt när det inte längre är 
antalet sidor i matematikboken som räknas. 
 �
/l[RU��
Hellsten (1997) definierar begreppet läxa på flera olika sätt. Han menar att det inte ingår i 
skolans uppdrag att ge eleverna läxor då det inte finns förankrat i skollagen. Läxan är en rutin 
som funnits i många år utan att ifrågasättas men han anser att det är en uppgift som skall 
klaras av under skoltid. Eftersom läxan ges ut och sedermera förhörs under skoltid finns det 
ingen anledning att eleverna skall ta hem och arbeta med läxan hemma. Han jämför det med 
att människor i arbetslivet inte gärna tar med sitt arbete hem.  En annan definition är att läxan 
förekommer som frivilliga arbetsuppgifter eller komplettering av skoluppgifter. Hellsten 
menar att läxor kan leda till intimare familjerelationer och refererar till hur skolor, genom 
läxan, kan ställa krav på familjernas omsorg och intresse för barnens skolarbete. Små barn 
behöver läxor för att känna att de har lämnat förskolan och börjat skolan på riktigt.  
�
Läxan är och förblir en lärandemetod, fastslår Stendrup (2001), trots att både pedagoger och 
föräldrar idag är medvetna om dess för- och nackdelar. Många föräldrar anser att barnen kan 
vara lediga från skolan så länge de får med sig en matematikläxa hem och ”räknar ikapp”. 
Med den synen får matematiken ett kvantitativt värde och lärarens betydelse förringas. 
Faktum är att många föräldrar anser att en bra skola har läxor i stor omfattning. 
�
När det gäller matematikläxan ber inte alla barn sina föräldrar om hjälp. Stendrup talar om att 
den personliga relationen som finns mellan föräldrar och barn samt föräldrarnas egen 
självförståelse i matematik, kan vara ett hinder vid hjälpen med läxorna. De föräldrar som 
själva upplevt sig ha svårigheter med matematiken lyckas inte hjälpa barnet med läxorna och 
uppfattas som okunniga av sitt eget barn. Frustration uppstår hos föräldern då barnet känner 
sig sviket och inte längre tycker att mamma eller pappa har lika stor auktoritet. Likaså kan 
barnet känna av förälderns dåliga självkänsla i matematik och uppleva sig ha ärvt att vara 
dålig i matematik.  
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Att kräva att föräldrar ska klara av att vara matematiklärare kanske inte är rimligt. Det som 
ofta uppstår vid föräldrahjälp med läxläsning, är att föräldrarna lotsar barnet med att ge hjälp 
som barnet inte förstår. Föräldrar gör i många fall sitt bästa för att bistå med läxor hemma 
men ibland blir det bara fel. ”Min pappa är en åttaarmad bäckfisk som räknar hur fort som 
helst!” förklarar en åttaåring (Skolverket, 2003, s. 17). Föräldrarna är oftast inte medvetna 
om att barnet ännu inte är moget för denna kunskap eller faktiskt inte ännu besitter en 
särskild kunskap. Föräldrar har också ofta svårt att se hur barnets lite infantila strategi vid 
problemlösning, kan fungera lika bra som vuxnas mer korrekta tänk. Den vuxne förklarar på 
sitt vuxensätt, och det blir oftast en envägskommunikation istället för ett samtal. Att det 
uppstår gräl i dessa situationer är inte ovanligt (Stendrup, 2001). 
�
6W\UGRNXPHQW�
Elever behöver ha förståelse för sitt skolarbete. Deras motivation kan stärkas av att erövra nya 
kunskaper och att övervinna svårigheter - något som kan underlättas om eleverna känner till 
syfte och mål. I läroplan och kursplaner finns det tydliga intentioner att eleverna ska känna till 
målen med undervisningen (Skolverket 2003). 
 
De tre läroplanerna som regeringen utfärdat, Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 98, är förordningar som 
ska följas. Synen på kunskap, utveckling och lärande är gemensam för dessa läroplaner och 
här beskrivs också verksamheternas värdegrund och uppdrag, samt mål och riktlinjer för 
arbetet (www.skolverket.se, 2005-12-01).  
 
I läroplanen Lpo 94 står under rubriken: 
 

6NRODQV�XSSGUDJ�

.XQVNDS� lU� LQJHW� HQW\GLJW� EHJUHSS�� .XQVNDS� NRPPHU� WLOO� XWWU\FN� L� ROLND� IRUPHU� ±� VnVRP� IDNWD��
I|UVWnHOVH�� IlUGLJKHW� RFK� I|UWURJHQKHW� ±� VRP� I|UXWVlWWHU� RFK� VDPVSHODU� PHG� YDUDQGUD�� 6NRODQV�
DUEHWH�PnVWH�LQULNWDV�Sn�DWW�JH�XWU\PPH�I|U�ROLND�NXQVNDSVIRUPHU�RFK�VNDSD�HWW�OlUDQGH�GlU�GHVVD�
IRUPHU�EDODQVHUDV�RFK�EOLU�WLOO�HQ�KHOKHW��

 
När det gäller matematikens syfte och roll i utbildningen så har den till uppgift att stärka 
individen i sitt vardagliga liv; individen ska kunna tolka informationsflöden, ha förståelse för 
beslut som tas i samhället och framför allt kunna fatta egna vardagliga beslut. Vidare ska 
individen ha matematiken som en god grund för framtida studier och det livslånga lärandet 
(www.skolverket.se, 2005-12-01). 
 
Mål för undervisningen finns för varje enskilt ämne att hitta i kursplanen. Dessa mål är 
utvecklade i enlighet med läroplanernas mål men lämnar stort utrymme för professionell 
tolkning (www.skolverket.se, 2005-12-01). 
 
I kursplanen för ämnet matematik – grundskolan, står under rubriken: 
 

0nO�DWW�VWUlYD�PRW�

6NRODQ�VNDOO�L�VLQ�XQGHUYLVQLQJ�L�PDWHPDWLN�VWUlYD�HIWHU�DWW�HOHYHQ�
±�XWYHFNODU�LQWUHVVH�I|U�PDWHPDWLN�VDPW�WLOOWUR�WLOO�GHW�HJQD�WlQNDQGHW�RFK�GHQ�HJQD�I|UPnJDQ�DWW�
OlUD�VLJ�PDWHPDWLN�RFK�DWW�DQYlQGD�PDWHPDWLN�L�ROLND�VLWXDWLRQHU��
±�LQVHU�DWW�PDWHPDWLNHQ�KDU�VSHODW�RFK�VSHODU�HQ�YLNWLJ�UROO�L�ROLND�NXOWXUHU�RFK�YHUNVDPKHWHU�RFK�
InU� NlQQHGRP� RP� KLVWRULVND� VDPPDQKDQJ� GlU� YLNWLJD� EHJUHSS� RFK� PHWRGHU� LQRP� PDWHPDWLNHQ�
XWYHFNODWV�RFK�DQYlQWV��
±�LQVHU�YlUGHW�DY�RFK�DQYlQGHU�PDWHPDWLNHQV�XWWU\FNVIRUPHU��
±� XWYHFNODU� VLQ� I|UPnJD� DWW� I|UVWn�� I|UD� RFK� DQYlQGD� ORJLVND� UHVRQHPDQJ�� GUD� VOXWVDWVHU� RFK�
JHQHUDOLVHUD�VDPW�PXQWOLJW�RFK�VNULIWOLJW�I|UNODUD�RFK�DUJXPHQWHUD�I|U�VLWW�WlQNDQGH��

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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±� XWYHFNODU� VLQ� I|UPnJD� DWW� IRUPXOHUD��JHVWDOWD�RFK� O|VD�SUREOHP�PHG�KMlOS�DY�PDWHPDWLN�� VDPW�
WROND��MlPI|UD�RFK�YlUGHUD�O|VQLQJDUQD�L�I|UKnOODQGH�WLOO�GHQ�XUVSUXQJOLJD�SUREOHPVLWXDWLRQHQ��
±� XWYHFNODU� VLQ� I|UPnJD� DWW� DQYlQGD� HQNOD� PDWHPDWLVND� PRGHOOHU� VDPW� NULWLVNW� JUDQVND�
PRGHOOHUQDV�I|UXWVlWWQLQJDU��EHJUlQVQLQJDU�RFK�DQYlQGQLQJ��
– XWYHFNODU�VLQ� I|UPnJD�DWW�XWQ\WWMD�PLQLUlNQDUHQV�RFK�GDWRUQV�P|MOLJKHWHU�� (www.skolverket.se, 
2005-12-01)�

http://www.skolverket.se
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6\IWH�
Syftet med studien är att undersöka huruvida undervisning, föräldrar och läxor påverkar 
attityden till matematik hos barn i skolans år tre. 

0HWRG�
/LWWHUDWXUJHQRPJnQJ�
Vid genomgång av litteratur och tidigare forskning valde vi att i huvudsak söka definition av 
begreppen PDWHPDWLN�och�VMlOYXSSIDWWQLQJ��Vidare har vi läst om och hänvisat till historiska 
teorier kring begreppen NXQVNDS�RFK�LQOlUQLQJ� Studier av�närliggande områden som VRFLDOD�
I|UKnOODQGHQ�� PRWLYDWLRQ�� XQGHUYLVQLQJ�� OlURPHGHO och Ol[RU har gett oss en bra 
kunskapsgrund till vår undersökning.  
 
8QGHUV|NQLQJVPHWRG�
Som undersökningsmetod har vi valt att använda oss av observationer över 
matematikundervisningen i år 3, kvalitativa intervjuer med barn samt en enkätundersökning 
med föräldrar. För att uppta minsta möjliga tid från föräldrarna valde vi enkätformen. Vi 
ansåg att barnen var lite för unga för att kunna besvara enkäter, varför vi intervjuade dem. 
�
)|UV|NVSHUVRQHU�
Vid den empiriska delen av vår undersökning har vi vänt oss till en undersökningsgrupp i en 
F-9 skola i Gällivare kommun. Skolan har ett upptagningsområde där alla socialgrupper finns 
representerade. Det vi anser mest relevant för undersökningsgruppen är åldern. Vår avsikt har 
hela tiden varit att utföra vår undersökning i skolans år 3-4, då vi anser att matematiken i 
dessa skolår blir mer abstrakt och för somliga svårare att förstå. Hela klassen observerades vid 
matematiklektionerna varav sju elever ingick i vår intervjuundersökning. Eleverna 
informerades om att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. För att välja ut dessa sju 
elever började vi med att skicka ett brev (se bilaga 1) till alla föräldrar, med en förfrågan om 
de var intresserade av att delta i en enkätundersökning som sedermera skulle följas upp av en 
intervju med respektive barn. Här lät vi föräldrarna förstå att deras enkäter skulle kopplas till 
barnets intervjusvar. Föräldrar till tolv barn svarade att de ville delta i enkätundersökningen, 
därav båda föräldrarna till fem av barnen. Slumpvis valde vi ut sju barn till vår 
intervjuundersökning. Vid intervjuundersökningen deltog inte föräldrarna. Vi har inte 
undersökt den sociala bakgrunden, men vi har en uppfattning om att barnen och deras 
föräldrar bor utspritt över skolans upptagningsområde, därmed förmodar vi att 
undersökningsgruppen representerar flera socialgrupper.  
   �
2EVHUYDWLRQHU�
Under fem veckor observerades matematikundervisningen i år tre. Enligt Patel & Davidson 
bör man använda sig av ostrukturerade observationer för att få så mycket information som 
möjligt inom ett visst område. Då vi ville hitta kärnan i matematikundervisningen – både 
utifrån läraren, läromedel och elevernas sätt att tillgodogöra sig den valde vi att göra 
ostrukturerade observationer. Med andra ord så hade vi inget observationsschema utan vi 
valde att föra anteckningar över allt som observerades kring matematikundervisningen. Dessa 
observationer hoppades vi vara till god hjälp vid tolkning av enkäter och intervjuer. 
�
(QNlWHU�
Kopplat till vårt syfte utformades enkäterna (se bilaga 2) utifrån de frågeställningar, som 
uppkom vid genomgång av litteratur och tidigare forskning. Enkäten bestod av elva frågor 
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med fasta svarsalternativ. Trost (2001) rekommenderar fasta svarsalternativ då de är lättare att 
handskas med. Vi avslutade enkäten med tre öppna frågor i enlighet med Trost, som starkt 
rekommenderar åtminstone en öppen fråga i slutet av varje enkät. Enkäterna skickades hem 
till föräldrarna via barnens kontaktböcker, och på samma vis lämnades de åter av föräldrarna. 
Alla enkäter lämnades in i god tid.  
�
,QWHUYMXHU�
Intervjuunderlaget (se bilaga 3) utformades dels utifrån vårt syfte, dels utifrån 
föräldraenkäten. Vi testade intervjuunderlaget bland oberoende barn innan vi påbörjade 
undersökningen. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev. Vid intervjuerna användes 
bandspelare. Intervjuerna inleddes med allmänt samtal för att få barnet att slappna av. Efter 
varje intervju spolade vi tillbaka bandet och lyssnade tillsammans med barnet hur det lät. Vi 
lovade barnen att inga andra än vi skulle lyssna på bandet, vilket uppskattades av barnen. 
Varje intervju tog i genomsnitt 20 minuter att genomföra. 
�
*HQRPI|UDQGH�
�

7LGVSODQ�
� Vecka 36: Litteratursökning samt inlämning av PM 

� Vecka 37-39: Litteraturgenomgång 

� Vecka 40-41: Sammanställning av bakgrund 

� Vecka 42-45: Empirisk undersökning 

� Vecka 46-47: Sammanställning och bearbetning av insamlat material, diskussion 

� Vecka 48-49: Rapportskrivning 
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5HVXOWDW�
Vi har valt att använda tre undersökningsmetoder i vår empiriska del av arbetet. I resultatet 
kommer vi att redovisa dem var för sig. Observationerna redovisar vi i en sammanfattande 
text. Enkäterna redovisar vi dels i löpande text, dels i punktform. Vid en fråga där det fanns 
möjlighet att lämna flera svarsalternativ förtydligar vi resultatet med ett diagram. Intervjuerna 
har vi sammanfattat fråga för fråga, i vissa fall är två frågor sammanskrivna. Korta citat av 
elevernas svar har vi lagt in där vi velat belysa ett svar som sticker ut eller på annat sätt visat 
sig intressant. Efter enkät- och intervjuresultaten har vi kort sammanfattat resultatet som 
framkommit. 
 
5HVXOWDW�DY�REVHUYDWLRQHU�
I klassen där vi utförde vår undersökning bestod matematikundervisningen huvudsakligen av 
räkning i matematikboken. Läromedlet som användes byggde i hög grad på räkning med 
mellanled. Att räkna med mellanled innebär en sorts skriftlig huvudräkning, exempelvis 
hundratal, tiotal och ental beräknas var för sig för att slutligen utmynna i ett resultat. Det 
fanns två böcker för varje år, men eftersom barnen räknade i egen fri takt kunde det skilja 
flera böcker mellan barn i samma klass. Barnen gjorde sina egna matematikplaneringar; i 
början av varje vecka fyllde de i en veckoplanering där de skrev ned hur många sidor de 
skulle räkna varje matematikpass samt vilka sidor de skulle ha i hemläxa. Vi observerade att 
vissa barn tog hem boken varje dag, medan andra planerade så få sidor per dag att de med 
säkerhet hann det de skulle i skolan. Utvärdering av den egna planeringen förekom inte under 
vår observationsperiod.  
 
Undervisningen bedrevs i helklass, bortsett från ett pass per vecka där klassen delades med 
anledning av slöjdundervisning. Klassläraren var ensam pedagog vid alla matematikpass och 
vi uppfattade att många elever fick vänta länge för att få hjälp. Vi observerade inga 
gemensamma matematikgenomgångar. 
 
Den laborativa räkning som kunde observeras, var att pengar användes för att förklara 
tiotalsövergångar. Vid några tillfällen avbröt klassen räknandet i böckerna för att leka 
matematiklekar. Det märktes tydligt att barnen uppskattade dessa avbrott eftersom alla 
engagerade sig livligt i lekarna. En intressant aspekt som visade sig vid lekarna, var att många 
barn valde att följa den de ansåg vara bäst i matematik i hopp om att denne skulle leda dem 
till det rätta svaret. De personer som barnen valde att följa var uteslutande de som hunnit 
räkna längst i böckerna. 
�
(QNlWXQGHUV|NQLQJHQV�UHVXOWDW�
Enkäten besvarades av tolv föräldrar till barn i klass tre. Nedan presenteras resultatet av 
samtliga enkätsvar. 
 
Samtliga föräldrar ser nyttan med matematikläxor, de anser också att barnens matematikläxa 
varken är för lätt eller för svår. Sju av föräldrarna anser, angående läxfrekvensen, att det är på 
en lagom nivå medan fem tycker att den är för låg.  
 
Alla barn behöver hjälp med matematiken hemma och alla tar också emot hjälpen, dock kan 
ett par föräldrar känna att deras kunskaper inte alltid räcker till för att hjälpa barnet. Hos några 
föräldrar råder en viss tveksamhet kring huruvida barnet förstår den hjälp de har att erbjuda. 
Övervägande delen av de svarande säger sig hamna i gräl med sitt barn i samband med 
läxläsningen.  
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Angående hur insatta föräldrarna är i matematikundervisningens utformning i skolan svarar 
tre att de inte alls är insatta, sex föräldrar anser sig vara det medan tre är insatta till viss del. 
Endast en förälder talar aldrig med sitt barn om varför vi lär oss matematik i skolan. 
 
Känslor som ordet matematik väcker hos föräldrarna är att den är rolig, matten i år 1-6 är 
väldigt rolig, och den behövs. Vidare uttrycks känslor av stolthet och känslan av att vara 
duktig. Någon uttrycker att det är roligt att hjälpa sitt barn med matteläxor, en annan talar om 
att barnet tycker om matte och hoppas att det håller i sig. 
 
Mer neutrala känslor visar sig i uttryck såsom att det är ett väldigt viktigt ämne i skolan och 
att matematik är viktigt att lära sig grundligt så man klarar fortsatta studier och arbetsliv. 
Matematik är problemlösning men även blandade känslor, favoritämne fram till högstadiet, 
där blev tempot högre och matten tråkig. 
 
De negativa känslorna som framkom uttrycks genom ord som; osäkerhet, gåshud och att 
jogga i uppförsbacke. Någon råkade i skolan ut för en massa formler men förstod inte riktigt 
på vilket sätt man kunde använda dessa i verkligheten. Högstadie- och gymnasiematte är 
hemska minnen för en förälder, en annan nämner dålig mattelärare och det finns en som in i 
det längsta undviker att råka ut för matte. 

 
Fem föräldrar avstod att svara eller svarade att de inte hade några speciella känslor inför 
matematik. 

 
Övervägande delen, nio föräldrar, upplever inte att deras barn har några problem med 
matematiken. De tre som anger att det finns problem uppger följande förklaringar; 

- koncentrationssvårigheter 
- ingen motivation 
- frustration 
- vill ej ta emot hjälp 
- dåligt självförtroende 

 
På frågan om vad barnet tycker om sin förmåga att lära sig matematik, svarar föräldrarna; 

- bra, svarar åtta föräldrar 
- den är komplicerad, tror ibland på sig själv och ibland inte alls 
- tror inte på sin förmåga 
- ganska lätt men ibland svårt, barnet är själv medveten om sin goda förmåga  
- dålig koncentration samt motivation hindrar barnet att delvis att lära sig optimalt  
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Här nedan visas ett diagram över föräldrarnas inställning till sin egen skolmatematik. 
 

9DG�W\FNWH�GX�VMlOY�RP�VNROPDWHPDWLNHQ"�$QJH�

IOHUD�DOWHUQDWLY�RP�Q|GYlQGLJW�

5
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6

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7

varken rolig eller tråkig

tråkig
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varken lätt eller svår

svår 

lätt

Serie1

 
)LJXU���YLVDU�I|UlOGUDUV�LQVWlOOQLQJ�WLOO�VLQ�HJHQ�VNROPDWHPDWLN��
�
De svarande hade möjligheten att markera fler än ett alternativ. Vi kan av diagrammet utläsa 
att inställningen är förhållandevis neutral. 
6DPPDQIDWWQLQJ�DY�HQNlWXQGHUV|NQLQJHQV�UHVXOWDW�
Föräldrarna är positivt inställda till matematikläxor. Några av dem tycker att barnen skulle 
kunna ha matematikläxa oftare. Barnen tar emot den hjälp de erbjuds, dock kan det ibland 
uppstå bråk. Det finns föräldrar som tvivlar på sin förmåga att hjälpa barnen. Överlag är 
föräldrarna insatta i matematikundervisningens utformning. Av de tolv deltagarna avstod fem 
från att svara på frågan om känslor förknippade med matematik. I övrigt kan vi utläsa att de 
positiva känslorna, i huvudsak, förknippas med skolans tidigare år. Föräldrarna upplever inte 
att deras barn har några större problem med matematiken, och inte heller att barnet tvivlar på 
sin egen förmåga. Föräldrars inställning till sin egen skolmatematik är förhållandevis neutral.   
 
,QWHUYMXXQGHUV|NQLQJHQV�UHVXOWDW�
Här kommer vi att presentera resultatet av sju intervjuer som vi har genomfört med barn i 
grundskolans år 3. 
�
2P�MDJ�VlJHU�RUGHW�0$7(0$7,.��YDG�WlQNHU�GX�Gn�Sn" 
Första frågan verkade barnen uppleva som en svår fråga. De flesta hade lång betänketid innan 
de slutligen kom med ett svar. Ett par av barnen kunde inte alls hitta ett svar till denna fråga, 
varvid vi frågade om de ville avvakta med ett svar till slutet av intervjun. I och med detta 
kunde barnen slappna av och i slutet av intervjun gick det bättre att besvara frågan. Dock, 
kunde ett av barnen inte svara och motiverade det med att barnet inte gillar matte så mycket. 
Det som verkar vara det första som dyker upp i huvudet när barnen tänker på PDWHPDWLN, är 
att räkna och att det handlar om tal. Matteböcker och gångertabeller var annat som kom fram.  
 
�

-DJ�YHW�LQWH��I|U�MDJ�JLOODU�LQWH�PDWWH�Vn�P\FNHW��
 

�
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.DQ�DOOD�OlUD�VLJ�PDWHPDWLN"�+XU�WlQNHU�GX�Gn"�
Här var alla barn eniga om att alla kan lära sig matematik. Flertalet ansåg att det är avhängigt 
på behovet av hjälp, den egna motivationen och arbetsinsatsen. Någon antydde att det kan 
vara svårt för vissa och därmed ta längre tid att lära sig, samtidigt måste man lära sig det i 
skolan. Ett av barnen menade att de som ligger långt fram i matteboken är bättre. 
 

�
$OOD�NDQ��PHQ�YLVVD�EHK|YHU�PHU�KMlOS��WLOO�H[HPSHO�GH�VRP�lU�EOLQGD��

 
�

9DG�lU�PHVW�UROLJW�PHG�PDWHPDWLN" 
På den här frågan var svaren jämnt fördelade över plustal, att kunna räkna och 
matematiklekar. Ett barn svarade att frågorna är mest roligt.   
 
9DG�lU�PLQVW�UROLJW�PHG�PDWHPDWLN"�
Räknesätten minus och gånger upplevdes som minst roliga. Ett par av barnen förstärkte 
dessutom svaret med att det ibland kan vara jobbigt att räkna. Två barn tycker dock, att allt är 
kul med matematiken.�
�
1lU�DQYlQGHU�GX�PDWHPDWLN�RP�GX�LQWH�lU�L�VNRODQ�HOOHU�J|U�Ol[RU�KHPPD"�
Här varierar svaren mycket. Det handlar om att i leken räkna steg, förvärvade länder eller att 
leka skola. Ett par barn ser nyttan med att kunna räkna pengar vid till exempel klädinköp samt 
att tänka matematiskt vid sysslor i hemmet, exempelvis att duka bordet. En kopplar 
matematiken till sina hobbies. Ett barn vet inte när matematiken kan vara användbar utanför 
skolan.  
 

�
1lU�YL�OHNHU�VNROD��*DQVND�RIWD��0DPPD�EUXNDU�WUlQD�PLJ�Sn�PDWWH��,EODQG�lU�MDJ�VQDEEDUH�

lQ�SDSSD�Sn�DWW�VYDUD��'HW�NDQ�YDUD�JnQJHU�RFK�SOXV��
 

 
+XU�RIWD�KDU�GX�PDWHPDWLNOl[D"�+XU�RIWD�VNXOOH�GX�YLOMD�KD�PDWHPDWLNOl[D"�
Frekvensen av matematikläxa varierar stort. De flesta har en till två gånger i veckan, några har 
läxa nästan varje dag. Ett barn har nästan aldrig läxa, det förekommer bara någon gång per år. 
Barnen säger att de själva får styra över läxorna utifrån hur de ligger till i sin matteplanering. 
Det händer att fröken eller föräldrarna uppmanar dem att ta hem läxa. 
 
På frågan om hur ofta barnen skulle vilja ha matematikläxa svarade flera barn att de redan 
själva styr över det; antalet läxtillfällen per vecka överensstämmer med barnens egna 
önskemål. Här finns också barn som förlitar sig på att någon vuxen tar ansvaret för att lämna 
ut läxan. Ett barn anser sig inte behöva ha någon läxa, medan en annan svarar ”inte så mycket, 
bara ibland”. 
 
+XU�VHU�PDWHPDWLNOl[DQ�XW"�
Här svarar alla att läxan är detsamma som matematikboken. Två barn svarar att de ibland, 
utöver matematikboken, får hem blad eller häften.  
 
+XU�NlQQHU�GX�GLJ�QlU�GX�VND�J|UD�GLQ�PDWHPDWLNOl[D"�
Fyra barn svarar att det känns bra eller roligt vid läxläsningen, en av dem förklarar vidare att 
man kan koncentrera sig bättre hemma och därmed hinna räkna mer. Övriga barn svarar att 
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det är jobbigt och motiverar det med att det kan vara stressande och att lekande småsyskon 
stör koncentrationen. 
 

�
-REELJW��)DVW�PDPPD�lU�MlWWHQRJD�PHG�Ol[RUQD��9L�EUXNDU�VLWWD�WLOOVDPPDQV�Sn�NYlOODUQD��

-REELJW�QlU�PLQ�OLOODV\VWHU�InU�OHND�RFK�MDJ�PnVWH�J|UD�Ol[DQ��
 

 
%HK|YHU�GX�KMlOS�PHG�PDWHPDWLNOl[DQ"�2P�MD��YDG�EHK|YHU�GX�RIWDVW�KMlOS�PHG"�
Alla upplever att de någon gång behöver hjälp med matematikläxan. En del har svårt att förstå 
vad de ska göra därför att de inte förstår vad som står skrivet i boken. Andra behöver hjälp 
med mellanled, gånger eller något svårt tal. 
 
)LQQV� GHW� QnJRQ� KHPPD� VRP� NDQ� KMlOSD� GLJ� PHG� PDWHPDWLNOl[DQ"� 9HP� KMlOSHU� GLJ� PHG�
PDWHPDWLNOl[DQ"�
Alla upplever att föräldrarna kan hjälpa dem. Av föräldrarna är det mamman som oftast 
hjälper till, bara ett barn har svarat pappan i första hand. Ett par av barnen tillägger att även 
syskon eller mormor kan finnas till hands vid läxläsningen. 
 
+XU�JnU�GHW�WLOO�QlU�GX�InU�KMlOS"�)|UVWnU�GX�QlU�GHQ�VRP�KMlOSHU�GLJ�PHG�Ol[DQ�I|UNODUDU"�
Svaren på den här frågan visar tydligt att det verkligen är mamman som hjälper till vid 
läxläsningen, de flesta refererar till KRQ när de förklarar hur det går till när de får hjälp. 
Hjälpen består av förklaringar, ibland muntligt och ibland skriftligt på ett löst papper. Någon 
hjälper barnet att tolka uppgiften, medan någon annan lotsar barnet till hur uppgiften ska 
lösas. Alla förstår den hjälp de får. 
 
%UXNDU�GHW�EOL�EUnN�QlU�GX�VND�J|UD�GLQ�Ol[D"�
Tre svarar ett tydligt NEJ. En blir osams med sin mamma då de har olika åsikter om hur 
uppgiften ska lösas. Bråk kan också uppstå föräldrar känner sig otillräckliga eller inte har 
tillräckligt med tid. 
 

�
0DPPD�RFK�SDSSD�EOLU�LUULWHUDGH�Sn�VLJ�VMlOYD�I|U�DWW�GH�LQWH�NDQ�KMlOSD�PLJ��'n�lU�GHW�

QlVWDQ�VRP�DWW�GH�EOLU�LUULWHUDGH�Sn�PLJ��
 

 
6NXOOH�GX�YLOMD�KD�lQQX�PHU�KMlOS�PHG�Ol[DQ"�
På den här frågan är det ett barn som skulle vilja ha mer hjälp. En annan önskar mer hjälp i 
skolan. I övrigt är svaret nej på denna fråga. 
 
*|U�GX�DOOWLG�GLQ�PDWHPDWLNOl[D"�2P�QHM��YDG�EHURU�GHW�Sn"�
Barnen gör alltid sin läxa, förutom om det uppstår tidsbrist med anledning av fritidsaktiviteter 
eller långa skoldagar. 
 
9DG�YLOO�GX�EOL�QlU�GX�EOLU�VWRU"�7URU�GX�DWW�GX�EHK|YHU�PDWHPDWLNHQ�QlU�GX�EOLU�VWRU�RFK�VND�
DUEHWD"�2P�MD��WLOO�YDG"�
Ett av barnen vill bli ridlärare, men tror sig inte behöva så mycket matematik i det yrket. 
Däremot tror barnet sig behöva matematik i ett yrke som lärare. En annan ville bli konditor 
som liten, men tror sig behöva matematik för att göra ritningar på NCC. Någon vill bli 
marinbiolog och tror att man behöver räkna ut saker i det yrket. Om man ska jobba med 
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inredning, behöver man mäta, säger ett av barnen som också kan tänka sig att jobba med djur. 
Det barnet som vill bli veterinär, är fullt medveten om att man behöver matematik för att 
kunna se hur mycket medicin djuren ska ha. Ett barn vill bli som mamma och pappa, ”i 
LKAB, men jag vet inte vad de gör”. Detta barn är också medveten om behovet av matematik 
men inte till vad den behövs. Den som drömmer om att bli målvakt i fotboll, tror inte att det 
behövs så mycket matematik i det yrket.  
 
1lU�EHK|YHU�YX[QD�NXQQD�PDWHPDWLN"�
Uppfattningen om när vuxna behöver kunna matematik, är att det är viktigt när de ska arbeta. 
Vidare behöver de vuxna kunna matematik när de ska hjälpa sitt barn med läxor, betala 
räkningar eller bygga och laga. 
 

�
3n�MREEHW�QlU�GHW�lU�VnQD�GlU�VYnUD�JUHMHU�VRP�LQWH�MDJ�NDQ��W\S�WXVHQWDO��

 
 
9DG�VlJHU�GLQD�I|UlOGUDU�QlU�QL�SUDWDU�RP�PDWHPDWLN"�
De flesta pratar då om matematikläxan. Några tränar tal och en vet inte vad föräldrarna säger 
när de pratar om matematik. 
 
7\FNHU�GX�DWW�GX�lU�EUD�L�PDWHPDWLN"�2P�QHM�HOOHU�JDQVND��YDUI|U�W\FNHU�GX�LQWH�DWW�GX�lU�EUD"�
Ett barn svarar lite, därför att barnet vill räkna mer plus då barnet är bättre på det än på minus 
och gånger. En anser sig inte vara bra på matte. Barnet vet inte varför, men tycker inte om att 
säga sig vara bra på något. En annan som inte anser sig vara så bra på gånger svarar ganska; 
plus och minus är barnet däremot bra på. En ser sig som jättedålig – som dålig på allting. Vi 
fick också ett kort och koncist svar, ”JA”. Det barn som svarar ”ja, sådär”, tycker sig vara 
mindre bra på gånger – anser sig inte ens kunna det. Ett barn svarar ”ja, lite bra”; tycker att 
uppställningar och att dela upp är lite svårt. 
 

�
1HM��MDJ�W\FNHU�DWW�MDJ�lU�MlWWHGnOLJ��-DJ�lU�GnOLJ�Sn�DOOWLQJ��

 
 
7\FNHU� GX� DWW� QnJRQ� L� NODVVHQ� lU� VlUVNLOW� EUD� L� PDWHPDWLN"� +XU� lU� GHQ� VRP� lU� EUD� L�
PDWHPDWLN"�
Fyra barn anser att, vara bra är samma sak som att vara snabb och ha hunnit långt i boken. En 
kan inte säga att någon i klassen är bra just nu. Ett par andra anser att många eller alla är bra.  
�
6DPPDQIDWWQLQJ�DY�LQWHUYMXXQGHUV|NQLQJHQV�UHVXOWDW�
Sammanfattningsvis ser vi att barnen uppfattar matematik som tal och räkning, där räkningen 
är det som är bland det mest roliga i matematiken. De tror att alla kan lära sig matematik. Det 
är endast ett barn som inte ser matematiken som användbar utanför skolan. Läxan är nästan 
uteslutande räkning i boken. Då barnen själva planerar sin matematik, ansvarar de också 
själva för sin läxa i ämnet. Läxfrekvensen varierar mellan barnen. Att göra matematikläxan är 
positivt för de flesta; samtliga barn får, i hemmet, den hjälp de anser sig behöva. Bland hälften 
av barnen händer det att det uppstår osämja vid läxläsningen. Övervägande delen av barnen 
tror sig behöva matematik i det yrke de anger som sitt drömyrke. Barnen har svårt att 
framhäva sina egna kunskaper i matematik och anger ofta multiplikation som det de anser sig 
vara sämst på. Deras bild av att vara duktig i matematik är att ha hunnit långt i boken.  
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'LVNXVVLRQ�
5HOLDELOLWHW�RFK�YDOLGLWHW�
Angående storleken på undersökningsgruppen anser vi att den var tillräcklig. Med facit i hand 
tycker vi att det hade varit intressant att även göra en undersökning i en klass med en annan 
typ av undervisning. I synnerhet vad det gäller observationerna tror vi att vi hade haft ut mer 
av att observera fler klassers matematikundervisning. På så sätt hade vi fått en större inblick i 
hur undervisning påverkar attityder hos barn. Antalet observationer har varit tillräckligt 
många, dock är vi medvetna om att undervisningen delvis kan ha varit tillrättalagd med 
anledning av vår närvaro. Med det menar vi att det kan ha förekommit fler variationer i 
undervisningsmetoden än vanligt, det vill säga fler matematiklekar.  
 
Enkätundersökningen tycker vi är tillförlitlig på så vis att föräldrarna gjorde ett aktivt val att 
delta. Vidare förstår vi, precis som Svenning (2003) säger, att vi kan ha gått miste om delar i 
föräldrarnas svar då vi inte personligen närvarat vid undersökningen och därmed inte kunnat 
observera kroppsspråk. Inte heller vet vi hur sanningsenligt föräldrarna svarat på enkäterna 
eller om det tillfälliga sinnestillståndet kan ha påverkat svaren (Trost, 2001). Självkritiskt kan 
vi utan vidare konstatera att svarsalternativen i enkäten inte var bra. Flera svarsalternativ var 
utformade på olika sätt men sade egentligen samma sak. Vår räddning var att vi hade tre 
öppna frågor som ändå gav oss en bra bild över föräldrarnas syn.  
 
När man intervjuar barn är det bra att först ha etablerat en god kontakt. En fara med ett alltför 
nära förhållande mellan den vuxne som intervjuar och barnet som intervjuas, är att barnet vill 
ge de svar som barnet tror att den vuxne ser som de rätta (Løkken & Søbstad, 1995). Varje 
barn som deltog verkade uppskatta den personliga stunden som intervjutillfället gav, men vi 
kan ändå inte förutsätta att alla barn svarade helt sanningsenligt utifrån dem själva. Att vi var 
två vuxna och ett barn i rummet verkade inte störa barnen, möjligen påverkades de av att vi 
spelade in intervjuerna på band. Patel & Davidson (1991), varnar också för just det – att 
intervjusvaren kan påverkas av bandinspelning. Svenning talar om intervjuareffekten, det vill 
säga att det finns en fara att intervjuaren påverkar svaren genom sin närvaro. Med anledning 
av den goda kontakt vi hade med barnen tror vi inte att detta drabbade oss.  
 
Angående validiteten i vår undersökning anser vi att vi har undersökt det vi avsåg att 
undersöka.  
 
5HVXOWDWGLVNXVVLRQ�
Vi intresserar oss för hur barnen identifierar sig med matematiken och valde därför att fråga 
dem vad de kommer att tänka på när vi nämner matematik. Det faktum att barnen förknippar 
matematik med räkning i matematikboken finner vi ganska naturligt då bland annat 
Skolverket forskat kring detta, att boken dominerar matematikundervisningen. I den här 
undersökningsgruppen förekommer nästan uteslutande undervisning utifrån läromedlet. 
Barnen arbetar helt självgående utifrån de planeringar och mål de individuellt sätter upp varje 
vecka. De bestämmer alltså själva hur många sidor de ska räkna varje vecka och om de ska ha 
någon läxa. Utöver det inplanerade räknar de hemma ikapp sin egen planering. Här finns en 
risk att eleverna inte ser målen med undervisningen – sidorna i boken blir deras mål. Ljung & 
Pettersson har i sin nationella utvärdering i grundskolan kommit fram till just detta: att egen 
planering i de tidigare åren leder till att arbetet i matematikboken blir än mer dominerande. 
 
Då matematik anses vara fantasi, lek och intuition enligt de matematiker som Kristin Dahl 
refererar till finner vi det anmärkningsvärt att matematikundervisning i huvudsak utgår från 
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läromedel. Även Dewey gav uttryck för tankar om att barn lär sig genom att göra saker. Att 
arbeta ämnesövergripande, undersökande och skapande är helt i enlighet med läroplanens 
intention, att skolans arbete ska inriktas på att olika arbetsformer bildar en helhet. Barnen i vår 
undersökningsgrupp visar att de i stor utsträckning uppskattar matematiklekar och att de på 
fritiden gärna leker lekar kopplade till matematik. Det hade varit intressant att se om ett mer 
ämnesövergripande och laborativt arbete hade fått dem att bättre förstå nyttan av matematik 
utanför skolan 
 
Att många föräldrar lever kvar i sin egen skoltid, vilket står att läsa i 0DWHPDWLN�IUnQ�E|UMDQ, 
har vi stor förståelse för. Vi ser tillbaka på våra inställningar till skolan som vi hade med oss 
när vi påbörjade vår lärarutbildning. Idag kan vi reflektera över vår utveckling och vårt 
breddade synsätt och därmed konstatera att vi gått från att stå kvar i det gamla till att anamma 
det nya. Våra insikter leder förhoppningsvis till trygghet, att som lärare kunna stå upp för det 
vi tror på. Eftersom vi förstår innebörden av att ha olika synsätt på undervisning förstår vi 
också vikten av ett informativt samarbete med hemmet. Samtidigt är det viktigt att hålla fast 
vid det vi tror på. Ett exempel på detta är att ha en personlig inställning till läxors vara eller 
inte vara och hur en vettig läxa kan se ut samt syftet med eventuella läxor.  
Enkätundersökningen bland föräldrarna visar att de tycker att läxfrekvensen är på en lagom 
alternativt för låg nivå. Här ser vi att det är svårt att tillmötesgå alla föräldrars önskemål 
varför intentionerna med undervisningen tydligt måste framgå.  
 
Att barns inställningar till matematik påverkas av själva läxsituationen, är vi övertygade om. I 
den här undersökningsgruppen utgör läxan, för de flesta, en stor del av själva 
matematikundervisningen och utgör därmed en stor påverkan på matematikattityden. Om 
barnet inte hinner färdigställa arbetet i skolan och måste ta hem det i läxa, kan det upplevas 
som ett misslyckande. Att skicka hem läxor kan med andra ord vara likställt med att bekräfta 
ett misslyckande. Det vi har sett i vår undersökning är att alla barn behöver hjälp för att göra 
sin läxa, liksom att många upplever läxsituationen som jobbig och att flera hamnar i bråk 
kring läxan. Resultatet visar att alla i just den här undersökningsgruppen faktiskt får hjälp med 
läxan, varför vi inte kan ta ställning till hur det går för barn som inte får det. Att dessa barn 
finns, som inte får hjälp hemma med läxan, utgår vi från. Vi tror också att läraren i de fallen 
tar hänsyn till situationen och ser till att barnet får erforderlig hjälp i skolan. När vi läste 
Hellstens artikel /l[RU�lU�LQJHW�DWW�RUGD�RP�blev vi förvånade över att skollagen inte ställer 
några krav på läxans vara eller inte vara. Eftersom det inte anges någonstans i skollagen att vi 
skall ha läxor i skolan så undrar vi varför man ska skapa denna frustrerande situation där 
familjernas samhörighet och intelligens prövas.  
 
Angående lotsning kan vi tänka oss att stressade lärare ganska lätt hamnar i en 
lärandesituation som utmynnar i lotsning. Många barn i klassrummet behöver hjälp samtidigt 
och läraren måste på ett rättvist sätt fördela hjälpen. För att inte någon elev ska bli utan hjälp 
krävs att genomgångarna går snabbt. Risken med denna tidspress är att läraren inte hinner låta 
eleven komma till egna insikter. Vi ville undersöka om lotsning förekommer även i hemmen 
då vi misstänker att stressade läxsituationer kan framkalla lotsning också från föräldrars sida. 
På frågan om hur det går till när barnen får läxhjälp hoppades vi få klarhet i om föräldrar 
lotsar sina barn. Det visade sig att det förekom men inte var allmänt rådande. Vi ser det som 
ganska naturligt att föräldrar lotsar sina barn, då de flesta faktiskt inte är pedagoger och inte 
känner till något annat sätt att förklara än att lotsa dem till svaret. 
    
Eleverna kategoriserar sig själva som EUD eller GnOLJD beroende på hur långt de har hunnit 
räkna i matematikboken. Detta kan bero på att den här undersökningsgruppen inte arbetar 
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dialogiskt, varvid eleverna inte kan ställa sina kunskaper i förhållande till klasskamraternas. 
Dialogiskt arbete innebär att eleverna, i interaktion, får utrymme till att förstå sitt eget 
tänkande. Vi finner detta dialogiska arbetssätt självklart när vi läser om det i Nämnaren Tema, 
och anser att vi har klara belägg för att undvika att matematikboken får styra undervisningen 
så till den grad att den leder till värderingar barnen emellan. Vid intervjuerna framkommer det 
tydligt att boken förknippas med värderingar; på frågan om de vet någon som är bra i 
matematik så hänvisar de till de som hunnit längst i boken.  
 
Då eleverna släpps att jobba i egen takt och undervisningen helt utgår från läromedlet, betyder 
det att eleverna arbetar med olika moment. Detta innebär att läraren inte kan ha gemensamma 
genomgångar i klassen, utan måste ha det individuellt med eleverna. Med endast en lärare i 
klassen kan det leda till att alla inte hinner få den hjälp de behöver. Det kan vara så att 
genomgångarna kanske inte räcker till för att alla ska befästa det de lärt sig. Då läxan i 
huvudsak består av räkning i matematikboken, det vill säga - en förlängning av 
matematiklektionen, vågar vi påstå att kunskaperna inte befästs tillräckligt i skolan.  Eftersom 
alla barn behöver hjälp med matematikläxan, finner vi det intressant att övervägande delen av 
föräldrarna svarar att deras barn inte har några problem med matematiken. I relation till detta 
kan man ställa att föräldrarna överlag anser sig ha insyn i matematikundervisningen. Det här 
tolkar vi som att föräldrarna inte tycker att problemet finns i undervisningen utan att 
problemet finns hos barnet. Här gör vi en koppling till NCM som menar att föräldrar som 
engagerar sig i barnens skolarbete, vilket alla i vår undersökningsgrupp gör, lätt kan överföra 
eventuella negativa attityder till sina barn. 
 
Barnens självuppfattning i förhållande till matematiken visar tydligt att brister de anser sig ha, 
är områden som de ännu inte hunnit få undervisning inom. Detta tillåts påverka hela deras 
självbild, med andra ord anser barnen sig vara allmänt dåliga i matematik trots att de 
behärskar andra områden inom matematiken. Barnen ser inte matematik som något som går 
att utvecklas inom, den som är dålig i matematik är inte begåvad. Det här resultatet styrker det 
som Stendrup säger, att den elev som är duktig i matematik också ses som mycket begåvad. 
Bland barnen i vår undersökningsgrupp visade alla, utom en, upp en låg självkänsla i 
förhållande till matematiken. Här ser vi tydligt en koppling till de negativa känslor ordet 
matematik, i stor utsträckning, väcker hos föräldrarna. Fem föräldrar avstod helt från att ange 
känslor relaterade till matematik. Vi undrar om detta kan bero på att de har förträngt 
känslorna eller att de bibehållit den neutrala inställning de haft till sin egen skolmatematik. 
Imsen menar att negativt stämplade elever undviker platser där deras svaghet ställs i ljuset. 
Det här skulle också kunna förklara varför vissa föräldrar inte ville beskriva vilka känslor 
matematiken väcker hos dem. 
 
(UIDUHQKHWHU�I|U�IUDPWLGHQ�
Vi tror att man som pedagog ska vara försiktig med att, i allt för stor utsträckning, bygga upp 
undervisningen kring en matematikbok. Om matematikundervisningen i stort sett består av att 
jobba i boken, finns det en risk att barnen får för sig att boken är en måttstock på hur bra de 
är. Vi vill undvika att matematikboken leder till värderingar.  
 
Då många föräldrar tycks leva kvar i sin egen skoltid, bland annat i form av traditionella 
undervisningsmetoder såsom räkning i boken, diagnoser på tid et.c., har vi lärt oss att vikten 
av information är stor. Om vi som pedagoger avser att jobba på ett sätt som bryter mot det 
traditionella, har vi mycket att vinna på att, för föräldrarna, förklara syfte och mål med 
undervisningen. Tydliggör vi inte detta riskerar vi att föräldrarna tror att barnen inte går 
framåt i sin kunskapsutveckling. 
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Läxor är ett omdiskuterat ämne, i vilket vi själva inte ännu tagit ställning. Dock, tror vi på 
vikten av att vi som pedagoger har egen inställning och inte ger barnen läxor bara för att 
föräldrarna förväntar sig det. Det vi kan konstatera, är att vi tycker att barnen är nog pressade 
under skoltid och därför inte ska behöva ägna stora delar av fritiden åt skolarbete.  
�
)UDPWLGD�IRUVNQLQJ��
Vi kan konstatera att forskningen i framtiden troligen kommer att byta inriktning från att 
handla om könsaspekter såsom interaktioner mellan könen till att handla om ras, etnicitet, 
socialgrupp och typ av kultur. Det upprepas ideligen i olika forskningsrapporter om hur liten 
skillnaden är mellan kön och resultat i skolan, däremot har många forskare teorier om att 
skillnaderna ligger i den sociala bakgrunden. Det här är ett område vi skulle vilja utforska mer 
nu när vi har indikationer på att föräldrars inställning till matematik i stor utsträckning 
projiceras på barnen.  
 
Det har i vår undersökning visat sig att det är mödrarna som oftast hjälper barnen med 
läxorna. Det skulle i hög grad vara intressant att undersöka om det är på liknande sätt tre år 
senare, när barnen går i år 6. Vi har en uppfattning om att fäderna i allt högre grad tar över 
uppgiften att hjälpa barnen med matematiken ju äldre barnen blir.    
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 Bilaga 1 

+HM�I|UlOGUDU�L��$�� �
 
Nu har klassen två ’extrafröknar’ i fem veckor framöver.  
Vi är två lärarkandidater som läser sista terminen vid lärarutbildningen på Luleå universitet. 
Tillsammans med vår handledare Elsa kommer vi att delta i det dagliga arbetet. Parallellt med 
detta skriver vi vårt examensarbete som handlar om KXU�EDUQ�RFK�I|UlOGUDU�I|UKnOOHU�VLJ�WLOO�

PDWHPDWLNlPQHW�L�VNRODQ���
 
För att få en grund till vår undersökning avser vi att, under vecka 42, intervjua barn och sedan 
koppla intervjuerna till en enkätundersökning med Er föräldrar. 
 
Intervjuerna med barnen bandas och ingen annan än vi två kommer att ta del av dessa 
bandinspelningar, detsamma gäller enkäterna med Er föräldrar. Några namn kommer 
naturligtvis inte att nämnas i vårt arbete. Enkäten består i huvudsak av frågor med färdiga 
svarsalternativ. Frågorna handlar om era och ert barns inställningar till ämnet matematik. 
 
Vår undersökning är svår att genomföra utan Er hjälp varför vi hoppas på att så många som 
möjligt är villiga att svara på enkäterna! 
 
 
Vänliga hälsningar: 
Åsa Eriksson och Malin Johansson 
 
Vid eventuella frågor går det bra att nå oss via Elsa. 
 
 
 
Deltar   c    Deltar ej    c  
 
�

�

/lPQDV�nWHU�VHQDVW�PnQGDJ�������



   

 

Bilaga 2 

+HM��

9L�WDFNDU�I|U�DWW�QL�YLOO�VWlOOD�XSS�RFK�KMlOSD�RVV�L�YnUW�DUEHWH��

�
 

1. Anser du att ditt barn har matematikläxor  
c  för sällan?  
c  för ofta?  
c  lagom?  

 
2. Anser du att ditt barns matematikläxa är 

c  för lätt?  
c  för svår?  
c  varken för lätt eller för svår?  
 

3. Behöver barnet hjälp med matematikläxan? 
c  Ja   
c  Nej  
c  Ibland   
 

4. Om ditt barn behöver hjälp med matematikläxan, tar barnet emot hjälp av dig?  
c  Ja  
c  Nej  
c  Ibland   
�

5. Om du hjälper barnet med matematikläxan, är dina egna kunskaper tillräckliga?  
c  Ja  
c  Nej  
c  Ibland  

 
6. Om du hjälper barnet med matematikläxan, förstår barnet dina förklaringar?  

c  Ja   
c  Nej  
c  Ibland  
 

7. Uppstår det gräl i samband med läxläsningen?  
c  Alltid  
c  Aldrig  
c  Ibland  

 
8. Ser du någon nytta med matematikläxor? 

c  Ja  
c  Nej  

 



   

 

9. Vad tyckte du själv om skolmatematiken? (kryssa i flera alternativ om nödvändigt!) 
c  Lätt  
c  Svår  
c  Varken lätt eller svår  
c  Rolig  
c  Tråkig  
c  Varken rolig eller tråkig  
�

10. Talar ni med barnet om varför vi lär oss matematik i skolan? 
c  Ja  
c  Nej  
�

�
11. Får du information från skolan om matematikundervisningens utformning? 

c  Ja  
c  Nej  
c Ibland  
 

�
�

12. Vilka känslor väcker ordet PDWHPDWLN hos dig?  
 
 

 

 

13. Upplever du att ditt barn har några problem med matematiken? 

 

 

 

 

14. Vad tycker ditt barn om sin förmåga att lära sig matematik? 

 

 

 

 

 

 

Lämna in enkäten senast onsdag 19/10. Än en gång, WDFN�I|U�HU�PHGYHUNDQ��

Hälsningar Åsa och Malin 

  



   

 

Bilaga 3 
,QWHUYMXIUnJRU: 
�
Om jag säger ordet MATEMATIK, vad tänker du då på? 

Kan alla lära sig matematik? Om nej: Hur tänker du då? 

Vad är mest roligt med matematik? 

Vad är minst roligt med matematik? 

När använder du matematik om du inte är i skolan eller gör läxor hemma? 

Hur ofta har du matematikläxa? 

Hur ofta skulle du vilja ha matematikläxa? 

Hur ser matematikläxan ut? 

Hur känner du dig när du ska göra din matematikläxa? 

Behöver du hjälp med matematikläxan? 

Om du behöver hjälp, vad behöver du oftast hjälp med? 

Finns det någon hemma som kan hjälpa dig med matematikläxan? 

Vem hjälper dig oftast med matematikläxan? 

Hur går det till när du får hjälp? Berätta! 

Förstår du när den som hjälper dig med läxan förklarar? 

Brukar det bli bråk när du ska göra din läxa? 

Skulle du vilja ha ännu mer hjälp med läxan? 

Gör du alltid din matematikläxa? Om nej; vad beror det på? 

Vad vill du bli när du blir stor? 

Tror du att du behöver matematiken när du blir stor och ska arbeta? Om ja; till vad? 

När behöver vuxna kunna matematik? 

Vad säger dina föräldrar när ni pratar om matematik? 

Tycker du att du är bra i matematik? Om nej eller ganska, varför tycker du inte att du är bra? 

Tycker du att någon i klassen är särskilt bra i matematik? Hur är den som är bra i matematik? 



   

 

 


