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Sammanfattning  
Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka faktorer som de utvalda lärarna 
använder sig av för att göra matematikämnet intressant. Vi har även undersökt elevernas 
värdering gällande matematikintresse med frågeställningar som är kopplade till vad 
tidigare forskning har visats vara gynnsamma gällande ett matematikintresse hos 
eleverna. Vi identifierade en forskningslucka gällande matematikintresse för årskurs 6, 
vilket blev vårt fokusområde. Empirin grundar sig på en kvalitativ del som består av 
observationer med hjälp av observationsscheman, samt en kvantitativ del vilket består 
av frågeformulär riktade till eleverna. Studien är utförd på två skolor i årskurs 6 i 
Sverige. Vidare identifierades några olika faktorer för elevernas matematikintresse, när 
läraren lyckas koppla matematiken till elevernas vardag och arbetar med ett varierande 
arbetssätt påverkar det elevernas matematikintresse. Eleverna värderar diskussioner, 
grupparbete och att lära sig nya saker inom ämnet, som fördelaktigt gällande 
matematikintresset.  
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The purpose of this work is to study which factors the selected teachers use to make the 
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Förord 

Utifrån tidigare erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes 

tankar om elevers intresse för matematik. Upplevelserna från klassrummen är att 

många elever tycker att matematik är ett ointressant ämne. Vi vill med detta 

examensarbete bidra till en ökad kunskap om hur lärare kan öka elevernas intresse 

för matematik då många elever upplever matematikämnet som ointressant (Tenfält 

2021). I detta arbete får ni ta del av de observationer som vi har gjort i vår studie 

samt elevernas uppfattning om intresse kopplat till matematikämnet. 

 

Under arbetets gång har ett dagligt samarbete skett via ett gemensamt dokument 

och kommunikationsprogrammet Zoom. De observationer som har genomförts ute 

på fältet har gjorts tillsammans för att kunna analysera och diskutera samma 

upplevelser.  

 

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka vår handledare, Miranda Rampe, för allt 

stöd, dina kloka tankar och ditt fantastiska engagemang i våra frågor. Ett stort tack 

även till våra klasskamrater som korrekturläst, motiverat och utmanat oss i våra 

tankebanor. Vidare vill vi även tacka de lärare och elever som deltagit i vår studie.  

 

Med vänliga hälsningar 

Robin Andersson och Elida Widerberg 
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1. Inledning  

Matematik på mellanstadiet i svensk skola ses idag som ett svårt ämne för många 

elever (Grevholm 2012). I läroplanen för grundskolan står det att “Undervisningen 

ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga 

att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket 2022).  I dagens skola 

begränsas undervisningen i matematik av elevernas ointresse för ämnet. Detta anser 

hela 62% av de tillfrågade lärarna i matematik i årskurs fyra (Tenfält 2021). Med 

erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning har vi tagit till oss av 

elevernas tankar från matematiklektionerna och ville därmed titta vidare på hur vi 

kan bidra till att våra framtida elever får ett ökat matematikintresse. Vi har 

uppmärksammat att ett flertal av eleverna upplever matematikämnet som 

ointressant och ser inte vinningen med ämnet i sin vardag. Detta menar även Brante 

och Brunosson (2014) som säger att många elever ogillar den matematiska 

kontexten som det traditionella matematikklassrummet innebär. Studien visar att 

arbeta ämnesövergripande, exempelvis med matematik och hemkunskap, kan den 

matematiska kontexten undvikas och därmed höjs elevernas intresse för matematik 

(Brante & Brunosson 2014).  

 

När vi nu får möjligheten att fördjupa våra kunskaper ytterligare inom ett 

utbildningsvetenskapligt fält, föll denna forskningsidé sig naturlig. I tidigare 

forskning har vi sett att det finns olika typer av tillvägagångssätt för att öka intresset 

för matematik och vill med vår forskning undersöka om lärare i skolvardagen 

använder sig av något tillvägagångssätt som påverkar elevernas matematikintresse. 

Vår målsättning är att denna kunskap är till gagn för flera lärare på mellanstadiet. 

Vi har därför valt att observera hur lärare bedriver sin undervisning inom matematik 

samt bett elever svara på ett frågeformulär för att kunna studera elevernas bild av 

matematikintresset.   
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1. 2 Syfte 

Skolans roll är bildning och att tillgodose samhället med arbetskraft. Skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag i att vidga elevernas egna perspektiv mot att det finns 

olika yrkesroller och intresseområden som de tidigare inte känt till 

(Skolinspektionen 2013:5). I dagens samhälle är andelen elever som väljer att 

vidareutbilda sig inom det matematiska fältet få. För att vi ska erhålla ett samhälle 

i balans inom de olika yrkesrollerna i framtiden, behöver skolan särskilt beakta de 

behov som krävs för att dagens elever ska vidareutbilda sig inom matematik. Enligt 

Ekot (2022) går vi mot ett mer elektrifierat samhälle och vi behöver utbilda fler 

elektroingenjörer för att klara av vårt eget behov av arbetskraft inom denna sektor. 

Detta är bara ett exempel på yrken där det behövs anställda som både har ett stort 

intresse för matematik och stor kunskap inom ämnet. Dock menar Peterson (2012) 

att eleverna upplever matematik som svårt, tråkigt och ser inte nyttan med 

matematiken i sitt framtida yrkesliv. Därför är syftet med denna studie att undersöka 

vilka faktorer som de utvalda lärarna använder sig av för att göra matematikämnet 

intressant och för att se hur elevernas matematikintresse påverkas av dessa faktorer.   

 

Den tidigare forskning vi har studerat beskriver olika faktorer för att öka elevernas 

intresse för matematik. De tidigare faktorerna som har valts ut och ligger till grund 

för vårt frågeformulär och vårt observationsschema är lärarens påverkan, lärarens 

didaktiska val och elevernas värdering gällande matematikintresse. 

Forskningsfältet inom årskurs 6 är bristfälligt och vi ser därför att vi kan bidra till 

forskningen för den valda årskursen genom denna studie.  

 

1. 3 Frågeställning 

 

● Vilka didaktiska val använder lärarna som kan påverka elevernas 

matematikintresse i årskurs 6? 
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● Hur värderar eleverna i årskurs 6 sitt matematikintresse utifrån tidigare 

kända faktorer inom matematikämnet?  

 

2. Bakgrund 

Här nedan beskriver vi de centrala begrepp som vi använt oss av i vårt arbete för att 

ge stöd för läsaren inför kommande avsnitt gällande tidigare forskning. 

 

2.1 Centrala begrepp  

● Matematikintresse 

 

Intresse är ett komplext begrepp, som är svårt att definiera och avgränsa. Vi har 

inte funnit någon definition av intresse inom det matematikdidaktiska fältet och 

har därför sökt oss till det psykologiska fältet för att finna en definition av 

intresse. Vidare har vi funnit forskare som använt intresse inom det matematiska 

fältet utifrån olika perspektiv vilket således gör att definitionerna skiljer sig åt.  

 

Enligt Hidi och Renninger (2006) är intresse något som påverkar din förmåga att 

styra uppmärksamhet, målinriktning samt nivån av lärande. Vidare hävdar Hidi 

och Renninger (2006) att många lärare inte tror att de har en förmåga att påverka 

elevernas intressenivå trots att det gjorts många studier på området. Lärarna tror 

ofta att intresse är något eleverna har eller inte har, för det specifika ämnet. I deras 

forskning har de funnit tre avgränsning för att särskilja intresse från andra 

motivationsvariabler. Intresse inkluderar både affektiva faktorer, sinnesstämning 

och kognitiva komponenter. Dessa verkar både tillsammans och var för sig. 

Typiskt för de affektiva faktorerna är positiva känslor och att man känner ett 

engagemang. Kognitiva faktorer är perceptuella och representativa aktiviteter 

kopplade till engagemang. Aktiviteter som man är intresserade av har en biologisk 

grund både psykisk, kognitivt och symboliskt. Intresse är resultatet av interaktion 

mellan personen och den specifika kontext. Potentialen att utveckla ett intresse 
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finns inom personen men det är den yttre kontexten som påverkar hur intresset ska 

utvecklas. Enligt Hidi och Renninger (2006) fokuseras det främst på situationellt 

och individuellt intresse inom utbildningsvetenskap. I sin forskning har de valt att 

skapa en modell med fyra steg av intresse. De två första påverkas av yttre faktorer 

och de två senare påverkas av inre faktorer. Intressenivå ett är situationell och 

väcks av närmiljösfaktorer eller av en text som är motsägelsefull eller 

överraskande för eleverna. Nivån aktiveras oftast med extern påverkan, vanligtvis 

vid grupparbete, datorprogram eller ett liknande arbetssätt. Nivå två innebär ett 

bibehållet situationellt intresse och blir varaktigt genom meningsfulla uppgifter 

eller om eleven sedan tidigare har ett personligt engagemang i den aktuella 

frågeställningen eller ämnet. Nivå två aktiveras oftast med extern påverkan.  

Undervisningssituationen eller lärandemiljön bidrar till att göra uppgifterna 

meningsfulla och verklighetsanknutna. Exempel på arbetssätt är projektbaserat 

lärande, kooperativt arbetssätt eller enskild handledning. Dessa arbetssätt kan 

bidra till att behålla intresset för en uppgift. Intressenivå tre innebär att det finns 

ett begynnande individuellt intresse. Denna nivå kännetecknas av en positiv 

känsla, att eleven använder egen kunskap och egna värderingar. Intresset på denna 

nivå baseras på tidigare engagemang och därav värderar eleven vinsten av att 

engagera sig igen i uppgiften. Eleven utför uppgifter som speglar elevens egna 

intresse. Inom denna nivå formulerar eleven egna frågeställningar utifrån sin egen 

nyfikenhet. Intresset på denna nivå är oftast skapat av eleven själv, ett inre 

intresse. En negativ lärandemiljö eller instruktion kan omöjliggöra utvecklingen 

av elevens individuella intresse på denna nivå.  Intressenivå fyra benämns som ett 

välutvecklat individuellt intresse. Intresset på denna nivå kännetecknas av elevens 

positiva känslor samt att eleven har större kunskap om ämnet i förhållande till 

nivå tre och tydliga värderingar för att bedöma omständigheterna än i de andra 

faserna. Ett välutvecklat intresse kan leda till att eleven genererar och söker svar 

på nyfikna egenkomponerade frågor. På detta stadie tar eleven i beaktande såväl 

kontext som innehåll i en arbetsuppgift till exempel vid problemlösning. Intresset 

på denna nivå är oftast skapat av eleven själv, ett inre intresse, men eleven kan 

behöva yttre stöttning för att bibehålla intresset (Hidi & Renninger 2006).  
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Enligt Brante och Brunosson (2014) skapas intresse hos eleven när de får arbeta 

med verkliga problem eller vardagsnära uppgifter. Prendergast och O’Donoghue, 

(2012) hävdar att värdefulla övningar är ett sätt att skapa och behålla ett intresse.  

Ett intresse utvecklas och bibehålls således genom lärarens engagemang och att 

göra ämnet levande och verkligt.  

 

Då det är problematiskt att finna en explicit definition på intresse inom det 

matematikdidaktiska fältet har vi valt att göra vår egen tolkning av ordet nedan. 

I vår studie definierar vi att matematikintresse uppstår när eleven är aktiva  och 

villiga  att delta på lektionerna, finner uppgifterna utmanande och tycker att 

matematik är ett roligt ämne. Det undersöker vi via ett frågeformulär som eleverna 

besvarar i samband med observationen av lektionen. Vi bygger vår  ovanstående 

definition utifrån Hidi och Renningers (2006) olika steg för hur intresse väcks och 

bibehålls. 

 

 I studerad forskning kan vi även se att intresse kan studeras utifrån ett flertal 

olika teorier som exempelvis variationsteori eller socialkonstruktivism 

(Pendergast & O’Donoghue 2012). Pendergast och O’Donoghue (2012) hade 

ursprungligen tre teorier inför sin studie. De väljer slutgiltligen  

socialkonstruktivism då de i sin forskning ser läraren som ett hjälpmedel och inte 

en aktiv ledare. Vi har i valt att bygga vår teoretiska förankring på den 

sociokulturella lärandeteorin då vi har studerat intresse som skapas i det 

mellanmänskliga mötet i klassrummet. Således kan man undersöka och studera 

intresse med flertalet olika teorier beroende på vad man undersöker.  

 

● Didaktiska val 

Ordet didaktik har sitt ursprung från grekiskans didaskein, som betyder att 

undervisa; kan läras ut. Didaktik har en historia med att beskriva olika aspekter på 

undervisningens innehåll, form och metoder. Inom svensk pedagogik används 

ordet didaktik för att beteckna den metodik som är aktuell i skolan (Lundgren 

2017). I den vardagliga undervisningen benämns de didaktiska val som läraren 

gör med de tre klassiska didaktiska frågorna, vad? hur? och varför? Vad beskriver 
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vad som ska läras ut, alltså ett urval från ämnets kunskapsområde. Det stoff som 

är mest relevant och till nytta för eleverna väljs ut. Hur beskriver vilket arbetssätt 

som är mest lämpligt för att lära ut kunskapen, hur undervisningen ska gå till. Det 

kan till exempel vara via föreläsning, grupparbete eller läsning. Frågan varför, 

svarar på varför eleven får lära sig denna kunskap och ger eleverna ett syfte med 

den aktuella kunskapen för att öka deras intresse (Dahlkwist 2019).  

 

I vår observation undersöker vi de didaktiska valen utifrån de faktorer som 

tidigare forskning visat sig vara framgångsrika för att påverka elevernas 

matematikintresse.  

 

2.2 Tidigare forskning  

Forskningen som vi har studerat är både nationell och internationell. Den 

forskningen som har studerats riktar sig mot grundskolan men någon studie på 

gymnasiet förekommer också i vårt underlag. I nedanstående disposition har vi 

kategoriserat de faktorer som forskningen visar är gynnsamma för att skapa ett 

matematikintresse i skolan. Inom varje kategori har vi valt att lyfta det som är 

relevant från den tidigare forskningen.  

 

2.2.1 Lärarens påverkan  

I den forskning som har studerats finner vi en mängd olika modeller och 

uppgiftsrelaterade arbetssätt som bidrar till att öka intresset för matematikämnet. I 

vår samlade litteraturgenomgång ser vi att lärarens påverkan är den i särklass 

viktigaste faktorn för att skapa intresserade elever (Aldhafri & Alrajhi 2014; Attard 

2013; Linder, Smart & Cribbs 2015; Peterson 2012). Relationsbyggandet mellan 

elever och lärare utgör själva grunden för en lyckad undervisning. För att lyckas 

med att bygga en stabil relationsgrund behöver läraren känna till elevernas enskilda 

svagheter och styrkor för att skapa en djupare relation till sina elever och därefter 

kan ett lärande ske. Även Peterson (2012) belyser vikten av en bra matematiklärare 

i sin studie.  
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Linder, Smart och Cribbs (2015) hävdar också att lärarens roll är av särskild vikt 

för elevernas intresse inom matematikämnet. De har identifierat tre 

framgångsfaktorer för att öka intresset hos eleverna inom matematikämnet. Enligt 

studien är det tre faktorer som läraren i stor utsträckning kan påverka. Dessa tre 

faktorer är förmågan att skapa en trygg klassrumsmiljö, uppmuntra värdet av 

matematikämnet samt att avdramatisera yttre faktorer kring matematik såsom 

diagnoser, prov och nationella prov. De tre faktorerna visualiseras som ett venn-

diagram som symboliserar samspelet mellan de olika faktorerna. Lyckas läraren 

med detta ökar intresset för matematik hos eleverna.  

 

Ytterligare ett sätt att öka elevernas intresse menar Aldhafri och Alrajhi (2014) 

grundar sig i lärarens ledarstil. De hävdar att med en auktoritativ ledarstil kan man 

uppnå en högre inre motivation hos eleverna. Inre motivation bidrar i sin tur till ett 

individuellt intresse för ämnet (Woolfolk & Karlberg 2015). Aldhafri och Alrajhi 

(2014) har även studerat hur en auktoritär ledarstil påverkar eleverna. Deras resultat 

visar att genom denna ledarstil uppnår eleven en högre yttre motivation men de ser 

ingen gynnsam påverkan på elevernas inre motivation vid ett auktoritärt ledarskap. 

Både Aldhafri och Alrajhi (2014) och Linder, Smart och Cribbs (2015) hävdar att 

som lärare är relationsskapandet av särskild vikt för att skapa ett djupgående 

intresse och lust för att lära matematik.  

 

2.2.2 Lärarens didaktiska val 

I all forskning som vi har granskat framkommer det olika varianter av didaktiska 

val för att främja matematikintresset hos eleverna. Gavin och Casa (2012) har ett 

arbetssätt grundat i rika matematiska problem där eleverna ska vara aktiva genom 

att arbeta och diskutera tillsammans. För att skapa en struktur och tydlighet hos 

eleverna arbetar man med olika stödstrukturer, rättigheter och skyldigheter, för att 

skapa delaktighet och trygghet i klassrumsmiljön. Vidare menar Clarke, Roche, 

Cheeseman och Sullivan (2014) att utmanade uppgifter förstärker lärandet. Genom 
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utmanande uppgifter tränas eleverna på att kommunicera och resonera. Detta är 

förmågor som eleverna har användning för i helklassdiskussioner som i sin tur är 

en viktig faktor för att i undervisningen skapa rätt förutsättningar för att väcka 

intresse hos eleverna. Precis som Gavin och Casa (2012) menar Clarke et al. (2014) 

att instruktioner och syfte är centrala delar för att skapa rätt förutsättningar, vilket 

också i sin tur medför ett intresse för matematikämnet. Med ett tydligt ramverk eller 

struktur skapas fokus på matematiken vid lektionerna och eleverna blir därmed inte 

påverkade av yttre faktorer som tar fokus från kärnuppdraget. Prendergast och 

O’Donoghue (2012) menar att effektiv undervisning och att medvetet designa sin 

undervisning på ett nytt sätt, där man utelämnar matematikboken leder till att det 

skapas ett ökat matematikintresse. Dessutom får eleverna en positivare attityd till 

ämnet. Studien visar att läraren har en avgörande roll samtidigt som en inspirerande 

klassrumsmiljö, ökar intresset hos eleverna. Genom att utelämna läroboken blir 

lektionerna mer levande och eleverna interagerar med varandra samtidigt som ett 

lärande sker. Dessa didaktiska val främjar på ett eller annat sätt intresset för 

eleverna.  

 

Fielding-Wells, O’Brien och Makar (2017), Russell (2015) och Turner och Meyer 

(1995) har alla undersökt olika didaktiska modellers utförande och påverkan för att 

skapa ett intresse för matematikämnet. De tre olika modellerna heter Inquiry-Based 

Learning (IBL), Systematiskt Varierade Lektioner (SVL) och Challenge, Control 

och Collaboration (3C). Fördelarna med de här tre modellerna är att det skapas ett 

ramverk och en struktur där variation och kontinuitet genomsyrar lektionsdesignen. 

Fokus inom dessa modeller är samarbete, delaktighet, aktiv kommunikation och där 

en naturlig del av processen består av metoder och lösningar snarare än fokus på 

rätt eller fel svar. Genomgående är eleverna aktiva i klassrumsdiskussioner vilket 

leder till ett lärande när eleverna deltar i en dialog med varandra.  
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2.2.3 Ämnesövergripande undervisning 

Brante och Brunsson (2014) har valt att studera intresset för matematik via ett 

ämnesövergripande synsätt. Deras studie visar att när ett matematisk lärande sker i 

en praktisk kontext ökar intresset för matematikämnet och även kunskapen för det 

berörda matematiska området. Eftersom undervisningen sker i en ej traditionell 

matematikkontext lär sig eleverna matematik utan att vara medvetna om det. 

Resultatet av studien visar också att när man gör ett praktiskt moment ökar viljan 

att lyckas då läraren skapar uppgifter som är konkreta och verklighetsförankrade. 

Detta kan kopplas till vad Clarke et al. (2014) menar med att uppgifterna ska ha ett 

betydelsefullt värde för eleverna.  

 

2.2.4 Skönlitteratur i matematikundervisning 

Peterson (2012) och McAndrew, Morris och Fennell (2017) har i deras studie 

undersökt hur berättande texter skapar en tydlig kontext för matematikämnet, vilket 

i sin tur har resulterat i ett ökat lärande och intresse till matematikämnet. Med hjälp 

av litteraturen erbjuds eleverna delaktighet i att skapa ett sammanhang för det 

matematiska innehållet som behandlas. McAndrew, Morris och Fennell (2017) 

använder sig av aktiv lyssning vid exempelvis matematiska begrepp. Peterson 

(2012) gör eleverna delaktiga i att bygga berättelsen vidare med det matematiska 

innehåll som efterfrågas. Det leder i sin tur till att eleverna kan sätta matematiken i 

en tydlig kontext vilket gör ämnet mer verklighetsförankrat för eleverna.  

 

3.Teori 
Inledningsvis var tanken att använda den intressemodell som Pendergast och 

O’Donoghue (2012) bygger sin empiri på och som är skapad av Hidi och 

Renninger (2006). Utifrån vår empiri insåg vi dock att den indirekta påverkan för 

matematikintresse inte kunde bearbetas utifrån intressemodellen. Därför valdes 

istället en triadmodell, som är en didaktisk modell vilken är mer etablerad inom 
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svenskämnet och skrivpraktiker än den matematiska kontexten. Det anser vi 

skapar ett bidrag till kunskapsfältet inom matematik.  

 

3.1 Triadmodellen 

Vår teoretiska förankring bygger på en triadmodell skapad av Krogh (2014),  

(figur 1). Vidare har vi utvecklat triaden med inspiration av Lindh (2019),  (figur 

2) och Duke och Graham (2007) (figur 3), för att passa in i vår kontext inom 

matematik, (figur 4). Framförallt är det triadens kärna som vi har anpassat i vår 

modell, då vi fokuserar på att studera matematiklektioner och inte skrivpraktiker. 

Krogh (2014) och Lindhs (2019) triader är utvecklade för att analysera olika 

skrivpraktiker medan Duke och Grahams (2007) triad är anpassad för den 

matematiska kontexten. Enligt Lindh (2019) är triadmodellen en teoretisk-

analytisk modell som är sprunget ur didaktik för att se på undervisning och de 

omständigheter som påverkar. Enligt Krogh (2014) sker lärande i en social 

praktik, vilket innebär att triadmodellen används för att analysera lärande utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Strukturen för triaden är att de tre yttre huvudbegreppen är det som påverkar den 

kontext som eleven befinner sig i (Krogh 2014), (figur 1). Kärnan i mitten av 

triaden är det skeende som forskaren observerar med hjälp av triaden (Krogh 

2014). Vidare hävdar Duke och Graham (2007) att kärnan är där lärandet sker och 

att det sker i ett samspel mellan de tre yttre huvudbegreppen i triaden. Genom vår 

triadmodell kan vi studera de direkta och indirekta påverkningsfaktorerna som 

skapar ett matematikintresse i klassrummet och bland eleverna. Matematikämnet, 

ungdomens kultur och politiska regleringen är tre fasta huvudbegrepp som alltid 

verkar i skolans kontext. Matematikämnet avser det stoff läraren väljer ut att 

undervisa om, inom matematik från läroplanen. Ungdomens kultur avser de 

kulturella och sociala föreställningar som dagens ungdom har. De förväntningar, 

attityder och föreställningar kring matematik som eleverna tar med sig på 

lektionen. Politiska regleringar avser läroplanen, skollagen och andra 

styrdokument (Lindh 2019). Med läraren menar vi den som undervisar klassen i 
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matematik. Med skolan menar vi den skolenhet där elever och lärare 

sammanstrålar och där undervisning sker, samt om det förekommer någon 

specifik pedagogisk modell på skolenheten. Med eleven menar vi den eleven som 

verkar i klassrummet vid den aktuella lektionen. Kärnan i triaden, i vårt fall 

lektionen, är där dessa faktorer möts vid matematikundervisningen.  

 

Vi ska med hjälp av vår triadmodell synliggöra klassens intresse för matematik 

och vilka didaktiska val som kan påverka elevernas intresse. Vidare ska vi 

identifiera olika samband mellan hur de direkta och indirekta 

påverkningsfaktorerna förhåller sig till varandra. Ett exempel på en direkt 

påverkningsfaktor är didaktiska val, exempelvis det vi har sett vid vår 

observation. En indirekt påverkningsfaktor är till exempel elevernas syn på sitt 

förtroende för sin läraren. Genom att använda teorin ovan kan vi analysera 

empirin för att synliggöra det mellanmänskliga mötet och därmed beskriva 

sambandet mellan elevernas intresse och lärarens undervisning. Underlaget 

kommer att kategorisera utifrån lärarens påverkan, lärarens didaktiska val och 

slutligen elevernas bild av matematik.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

        
 

 
 
 

Figur 1. Visar ursprungliga triadmodellen 
kopplad till Svenskämnet (Krogh 2014).  

Figur 2. Visar triadmodell kopplad 
till skrivhändelse (Lindh 2019). 
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Figur 3. Triadmodell utvecklad för 
händelser i matematikklassrummet. 
M: mathematic, L: learner, T: teacher 
(Duke och Graham 2007). 

Figur 4. Vår triadmodell inspirerad av 
tidigare modeller (Duke & Graham 
2007; Krogh 2014; Lindh 2019). 
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4. Metod och material 

I vår översikt av tidigare forskning fann vi att främst enkäter och intervjuer har 

använts som metod (Aldhafri & Alrajhi 2014; Attard 2013; Linder, Smart & Cribbs 

2015; Peterson 2011; Prendergast & O’Donoghue 2012; Turner & Meyer 1995). 

Observationer som metod för datainsamling har används av Attard (2013) och 

Linder, Smart och Cribbs (2015). Fördelen med observationer istället för intervjuer 

är att vi får den faktiska bild av vad som verkligen sker i klassrummet jämfört med 

vad läraren planerar ska ske. Dessutom är det en effektiv metod då forskaren får 

tillgång till mycket information vid en begränsad tid (Denscombe 2018). I vår studie 

har vi valt att använda oss av en metodkombination som presenteras nedan.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

I studien har vi använt oss av en metodkombination av klassrumsobservationer och 

frågeformulär. Nyttan med denna metod är att få en så träffsäker bild av 

verkligheten som möjligt. Observationerna utgörs av strukturerad observation ute 

på fältet. Det innebär att observationsscheman (bilaga 1) används för att säkerställa 

att alla observationer fokuserar på förutbestämda kriterier. Under observationerna 

användes ett observationsschema för att medvetet fokusera på ett fastställt urval då 

det förekommer många intryck i ett klassrum under en lektion. Vid observationerna 

användes även fältanteckningar för att komplettera insamlad data med intryck och 

beskrivning av kontexten i klassrummet (Denscombe 2018).  I det aktuella 

observationsschemat har vi fokuserat på lektionens tre delar. De delar vi har 

observerat är inledning av lektionen, lektionens huvudaktivitet samt avslutning av 

lektionen. De olika delarna har sedan specificerats utifrån faktorer från tidigare 

forskning. Via fältanteckningarna har även kontexten i klassrummet tagits med för 

att belysa det matematiska materialet och den fysiska miljön som finns tillgängligt 

för eleverna.  
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Vid observationstillfället har även eleverna i de aktuella klasserna fått besvara  ett 

frågeformulär på papper för att säkerställa deras anonymitet. Frågeformuläret har 

konstruerats så att frågorna möter respondentens åsikt om eller erfarenhet av 

matematikämnet ur ett intresseperspektiv. Frågeformuläret innehåller flervalsfrågor 

från en likertskala vilket innebär att respondenten svarar med grader av 

instämmande eller avståndstagande. Vidare finns även frågor med färdiga 

påstående och en fråga med öppet svar (Denscombe 2018). Frågeformuläret har 

som syfte att ge oss en bild av elevernas matematikintresse inom matematikämnet, 

(bilaga 2).  

 

4.2 Urval 

Urvalet av de lärare som observerats har skett genom bekvämlighetsurval 

(Denscombe 2018). Observationerna av lektioner har skett hos två olika behöriga 

lärare i matematik i årskurs 6. Varje lärare har observerats vid ett lektionstillfälle. 

Eleverna som har valts ut till att besvara frågeformuläret är de elever som de 

observerade lärarna har i matematik samt har ett medgivande att delta från sina 

vårdnadshavare. I sammanställningen av frågeformulären har inga frågeformulär 

exkluderats. I de fall där respondenten har  utelämnat ett svar, alternativt svarat på 

mer än ett svarsalternativ, har detta svar beaktats som ogiltigt för att säkerställa en 

korrekt insamlad data som inte har tolkats av studenterna. I skola A har 21 elever 

deltagit i undersökningen. I skola B har 20 deltagit. Totalt sett har vi sammanställt 

41 frågeformulär.  

 

4.3 Bearbetning av data 

Utifrån de insamlade frågeformulären har vi sammanställt resultaten i ett Excel-

dokument. Vidare har resultaten presenterats i en tabell för att synliggöra 

elevernas svar utifrån medelvärde och typvärde. På de frågeställningar där 

svarsalternativen har varit i poäng har medelvärde räknats ut. I de frågeställningar 

där svarsalternativen har varit påstående har typvärde redovisats. Typvärde har 
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valts för att detta värde inte tar med de extrema värdena utan istället svarar på det 

mest förekommande svaret (Denscombe 2018). Medelvärde och typvärde har 

tagits fram för att på ett överskådligt och enkelt sätt kunna se samband mellan de 

olika klasserna. Stapeldiagram finns publicerat i form av bilaga 4 för de läsare 

som önskar ytterligare information kring varje specifik fråga. Stapeldiagram har 

valts då det är ett effektivt sätt att presentera forskning i liten skala samt att det är 

enkelt och tydligt för läsaren att förstå (Denscombe 2018).  

 

Observationerna har bearbetats genom att vi har skrivit en sammanhängande text 

utifrån de upplevelser och intryck vi har noterat, dels från vårt 

observationsschema men även från våra fältanteckningar.  

 

4.4 Etiska övervägande 

Inom denna forskningsstudie är det viktigt att anonymisera deltagarna för framtida 

läsare. Då studien bygger på observationer kopplat till elevernas intresse för 

matematikämnet är det av största vikt att såväl lärare som elever i denna studie hålls 

anonyma. Det ligger även i etiken att skydda deltagarnas intresse. Därmed krävs en 

anonymisering inte bara externt utan även internt i studien mellan olika lärare som 

deltagit. En risk med denna studie är att skolledare försöker pressa studenterna till 

mer information och därmed ha en vilja att räkna ut vilka lärare som bedrivit 

undervisningen (Denscombe 2018). Vi är medvetna om att detta kan inträffa och 

dessa frågeställningar kommer hanteras professionellt för att inte röja våra källor.  

Skulle denna etik om anonymisering brytas kan det få förödande konsekvenser för 

den aktuella läraren eller eleven i form av yttre påtryckningar eller 

oproportionerliga rättsliga åtgärder.  

  

Alla deltagare har blivit informerad om sin rätt att avbryta deltagandet när som, 

fram tills frågeformulären är inlämnade. Informationen gällande detta har skett 

utifrån ett skriftligt samtycke till elevernas vårdnadshavare, (bilaga 3). Samtycke 

till att observera lärarens undervisning har skett muntligt med den aktuella läraren 
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samt rektor. Elevernas samtycke kommer att arkiveras i säkerhet och ej vara möjligt 

att koppla till den aktuella rapporten. Underlaget från observationer och 

frågeformulären till denna studie kommer att raderas efter två år.  

  

Forskningen har bedrivits enligt god vetenskaplig integritet. Vi har ett öppet, ärligt 

och objektivt förhållningssätt för att skapa en bild av den verklighet som de möter. 

Syftet med forskning kommer vara tydligt hela vägen och läraren har blivit 

informerad om detta redan innan de accepterar sitt deltagande (Denscombe 2018).  

  

5. Undersökning och resultat 

I detta avsnitt kommer ni att få ta del av observationerna som är gjorda på de olika 

skolorna. Vidare kommer vi redovisa elevernas svar från de frågeformulär som 

eleverna har besvarat gällande sitt matematikintresse. 

 

5.1 Observationer  

Observationsschemat (bilaga 1) är utformat i tre delar. I den första delen 

observeras hur lektionen inleds och de didaktiska valen. De didaktiska valen 

observeras med frågorna vad som ska göras, hur det ska genomföras och varför 

det är relevant för elevernas lärande. Den andra delen innehåller frågor anpassade 

till lektionens huvudaktivitet. Här observeras lärarens agerande och elevernas 

arbetsmetoder samt arbetsmiljön i klassrummet. I den tredje delen av 

observationsschemat observerar vi hur läraren avslutar sin lektion. Vid 

sammanställningen har fältanteckningar och observationsschema använts som 

underlag.  
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5.1.1 Sammanfattning av observationer på skola A 

Matematikboken tas fram redan innan lektionen påbörjas och lektionen startar på 

utsatt tid med fokuserade elever. Lektionen inleds av läraren med att gå igenom 

vad som ska göras på lektionen, vilket görs muntligt och visuellt genom text på 

tavlan. Lektionsmålen tas inte upp, men det långsiktiga målet med arbetsområdet 

diskuteras gemensamt med eleverna. Lektionen inleds med att läraren pratar om 

begreppet sannolikhet. Hen sätter det i ett språkligt sammanhang och använder sig 

av synonymer såsom risk, chans och möjlighet. Därmed får hen med sig eleverna 

och knyter det till en verklighetsförankring då hen frågar klassen om när detta 

används i vardagen. Eleverna samtalar om väderapplikationer och lantbrukares 

användning av dessa. I denna diskussion blev det naturligt med begrepp som 

chans eller risk, beroende på vad för väder som var önskvärt.  

 

Läraren använder sig av olika stödstrukturer i klassrummet tillsammans med 

eleverna. Utifrån EPA (enskilt, par, alla) diskuterar eleverna de olika begreppen 

som finns i den fysiska matematikboken tillsammans med den de sitter vid. 

Därefter ställer läraren frågor som eleverna får svara på. Läraren förstärker vissa 

begrepp genom att  rita på tavlan samtidigt som det även finns laborativt material i 

form av en kortlek. Detta skapar kontext och en delaktighet för eleverna. Vidare 

får eleverna arbeta med ett arbetsblad i grupper om fyra. Läraren rör sig mellan 

grupperna och är stöttande och förklarande. Ljudnivån i klassrummet är högljutt 

med struktur då fokus fortfarande är på den tilldelade uppgiften. Vissa 

elevgrupper går ut i korridoren eller grupprum medan andra grupper stannar kvar i 

klassrummet. Här noterar vi i observationen att läraren gör ett aktivt val vid 

placering av de olika grupperna. De grupper som stannar kvar i klassrummet har 

lite svårare att komma igång och hålla fokus. Avslutningsvis avrundas lektionen 

med att eleverna spelar ett matematikspel på datorn. De  elever som inte har med 

sig sin dator eller saknar batteri läser istället i sin läsebok.  

 

Kontexten i klassrummet innehåller hjälpmedel för eleverna i ett flertal ämne. 

Inom matematikämnet finns det posters som beskriver de fyra räknesätten och vad 

deras matematiska termer heter. Det finns även posters som förklarar pi med ett 
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flertal decimaler samt en större poster som visar hur man ska skriva talen i sitt 

räknehäfte. Eleverna är placerade i öar, antingen fyra och fyra eller två och två. 

Klassrummet har fönster i ett väderstreck och upplevs som trångt när man rör sig 

runt mellan eleverna. I lärarens arbetssätt kan vi se att hen är influerad av ett 

kooperativt arbetssätt baserat på hur borden har blivit placerade och 

huvudaktivitetens arbetssätt.    

 

5.1.2 Sammanfattning av observation på Skola B 

Lektionen inleds med en gemensam genomgång där läraren fokuserar på att gå 

igenom matematiken i det aktuella kapitlet. Instruktionerna som ges är att slå upp 

sidan 127. Denna instruktion ges muntligt samt skrivs på tavlan. Läraren nämner 

inte lektionens mål vid inledningen av lektionen. Eleverna får till en början plocka 

fram sin matematikbok och lyssnar sedan på läraren som går igenom kända 

missuppfattningar i helklass. I detta fallet diskuteras förhållandet mellan olika 

viktenheter och måttenheter. Begrepp som Kilo, Deci, Centi och Milli diskuteras 

samt hur de förhåller sig till varandra. Läraren kopplar även till decimalform  

gällande betydelsen av deci - tiondel. När det sedan pratas om del av liter, det vill 

säga deciliter, görs kopplingen till hemkunskapen i denna diskussion. Parallellt 

med denna genomgång tillåts eleverna arbeta med ett par uppgifter i 

matematikboken som diskuteras i helklass innan de sätter igång med det enskilda 

arbetet. Vid genomgången står läraren dels framme vid tavlan, men rör sig runt 

bland eleverna övervägande av tiden när eleverna ska lösa uppgifter i samband 

med genomgången. När läraren sätter matematik i ett större sammanhang och till 

exempel kopplar det till hemkunskapen används stödstrukturer i form av 

bråkcirklar som är utformade som en cirkel med tårtbitar. Cirkeln som används 

för att beskriva en deciliter i förhållande till en liter, har tio tårtbitar för att 

visualisera för eleverna att en deciliter är en tiondel. Cirklarna har magnet på 

baksidan vilket gör att en tiondel kan dras ut från cirkeln på tavlan och detta blir 

då ett visuellt stöd för eleverna.  
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Under lektionens huvudaktivitet, rör sig läraren runt bland eleverna till största del. 

Eleverna arbetar enskilt i sin matematikbok och ljudnivån i klassrummet är 

ganska tyst. Matematikboken är en fysisk bok där man räknar direkt i boken. När 

eleverna vill ha hjälp räcker de flesta upp handen. Någon enstaka kallar på läraren 

med namn men detta stör inte övriga elever eller miljön i klassrummet. När 

eleverna har arbetat färdigt till sidan 129 i matematikboken, rättar de sina 

uppgifter. Därefter tar de fram sin dator och räknar matematik i programmet 

NOMP. Att de skulle ta fram datorn och använda sig av NOMP är inget som 

noterats på tavlan i arbetsgången. Ändå sker detta naturligt för flertalet av 

eleverna, ett fåtal av dem frågar läraren vad de ska göra när de är klara. 

Avslutningsvis avrundas lektionen med att eleverna lägger ner sin matematikbok 

och bryter för rast.   

 

Eleverna sitter vid bänkar. Ungefär hälften av bänkarna är placerade så att eleven 

sitter enskilt och andra halvan är placerad i par. I klassrummet finns inga 

matematiska posters eller motsvarande som beskriver de fyra räknesätten eller 

andra matematiska stödstrukturer. Belysningen i klassrummet är bra och kan 

anpassas efter det naturliga ljuset. Salen har fönster i två väderstreck vilket leder 

till ett stort ljusinsläpp. Vidare upplevs salen som stor och luftig där lärare och 

eleverna får utrymme att röra sig med enkelhet.  

 

5.2 Resultat av elevernas frågeformulär  

Nedan redovisas frågeformulärets resultat (bilaga 2). Frågorna har kategoriserats 

med stöd av tidigare forskning. De olika kategorierna är  

● Lärarens påverkan 

● Lärarens didaktiska val  

● Elevernas värdering gällande matematikintresse.   

Vi har valt att presentera skola A och skola B jämte varandra för att ge en tydlig 

visuell bild av resultatet med hjälp av en tabell. Nedan presenteras en kort text för 

att hjälpa läsaren att tolka resultatet som tabellen visar. Varje fråga finns även 

bifogad som ett stapeldiagram (bilaga 4). Vi har totalt sammanställt 41 
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frågeformulär. Från skola A har 21 elever deltagit och från skola B har 20 elever 

deltagit.  

 

5.2.1 Lärarens påverkan  

 
Fråga Medelvärde  

Skola A 
Typvärde  
Skola A 

Medelvärde 
Skola B 

Typvärde 
Skola B 

Påverkar läraren ditt intresse 
för matematik? 

2.95 3 3.15 2 

Ser du att uppgifterna ni 
arbetar med på 
matematiklektionerna har en 
koppling till din vardag 
skolan? 

- Ibland - Ibland 

Känner du dig bekväm med 
att fråga din lärare om hjälp 
på  
matematiklektionen? 

- Ja - Ja 

Tror du att din lärare tycker 
matematik är viktigt? 

- Ja - Ja 

 

På frågan Påverkar läraren ditt intresse för matematik fick skola A ett 

medelvärde på 2,95 och skola B ett medelvärde på 3,15. Detta innebär att läraren 

har en påverkan för elevernas intresse i matematik ibland och ibland inte. 

Resultatet på denna fråga var likvärdigt på respektive skola. Vidare på frågan ser 

du att uppgifterna ni arbetar med på matematiklektionerna har en koppling till 

din vardag visar resultatet att lärarna på båda skolorna kopplar 

matematikinnehållet till elevernas vardag ibland. Det innebär att majoriteten av 

eleverna kan se matematiken i ett större sammanhang. Gällande tredje frågan i 

tabellen känner du dig bekväm med att fråga din lärare om hjälp på  

matematiklektionen visar svaren att eleverna till övervägande del känner en stark 

trygghet med sin lärare i matematik. I Skola A känner sig alla elever bekväma 

med att fråga sin lärare om hjälp och i skola B känner de flesta sig bekväma med 

att fråga sin lärare. På den fjärde frågan i tabellen tror du att din lärare tycker 

matematik är viktigt svarade majoriteten av eleverna på båda skolorna att deras 

lärare tycker matematik är viktigt. Ingen elev har svarat Nej och endast ett fåtal 

har svarat vet ej. 
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5.2.2 Lärarens didaktiska val  

 
Fråga Medelvärde  

Skola A 
Typvärde 
Skola A 

Medelvärde 
Skola B 

Typvärde 
Skola B 

Hur ofta arbetar ni i grupper 
eller i par på 
matematiklektionen? 
 

- Alltid - Sällan 

Har ni arbetat med följande 
på 
matematiklektionen 
denna termin?  

- Grupparbete - Diskuterat 
tillsammans 

 

Beträffande frågan hur ofta arbetar ni i grupper eller i par på matematiklektionen 

svarade nästan samtliga elever vid skola A att det alltid förekom grupp - eller 

pararbete under matematiklektionen. Vid observationstillfället vid skola A 

förekom grupparbete som elevaktivitet under lektionen vilket kan spegla 

elevernas svar på frågeformuläret. I skola B finns det en spridning på svaren från 

aktuell fråga. Tio stycken av eleverna upplever att man arbetar i grupper eller par 

sällan medan fem stycken upplever att de gör det alltid. Vid observationstillfället 

noterades att ungefär hälften av eleverna sitter i par medan andra halvan sitter 

enskilt på skola B. På frågan har ni arbetat med följande på matematiklektionen 

denna termin visar elevernas svar att det förekommer ett varierat arbetssätt på 

både skola A och B. På båda skolorna tycker eleverna att man arbetat med 

grupparbete eller i par samt diskuterat tillsammans. På skola B visar resultatet 

dessutom att det är fler elever som upplever en koppling till andra skolämne eller 

till samhället än på skola A.  
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5.2.3 Elevernas värdering gällande matematikintresse 

 

Fråga Medelvärde 
Skola A 

Typvärde 
Skola A 

Medelvärde 
Skola B 

Typvärde 
Skola B 

Hur roligt tycker du  
matematik är? 

3.19 3 3.20 3 

Tycker du det är intressant att 
gå på matematiklektioner? 

2.95 3 3.15 4 

Vad gör du när du upplever en 
svårighet eller har en fråga? 

- Räcker upp 
handen 

- Räcker upp 
handen 

Hur viktigt tycker du 
matematik är i skolan? 

4.25 5 4.15 5 

Upplever du att du förstår 
matematiken som gås igenom 

på lektionen? 

- Oftast - Oftast 

Känner du själv att du är bra 
på matematik?  

- Oftast - Ja, helt  
och hållet 

 

Utifrån en likertskala fick eleverna inledningsvis svara på frågan hur roligt tycker 

du matematik är, medelvärdet på skola A är 3,19 och på skola B är det 3,2. 

Resultatet mellan de olika skolorna är väldigt likt, det visar på att eleverna har en 

positiv inställning till matematik baserat på de givna påståendena beträffande ett 

till fem i svarsalternativen. Vidare visar resultaten för frågan tycker du det är 

intressant att gå på matematiklektioner på ett medelvärde 2,95 gällande skola A 

och 3,15 för skola B. Även på denna fråga är medelvärdet likvärdigt mellan de 

olika skolorna. Detta innebär att eleverna tycker att det är intressant att gå på 

matematiklektionerna ibland och ibland inte. 

 

Som en följdfråga till ovanstående fråga fick eleverna besvara med fritext på, vad 

upplever du gör matematiklektionen intressant? Elevernas svar från respektive 

skola kategoriserades och för skola A visade det sig att eleverna tyckte att 

mattespel samt att lära sig nya saker är det som gör matematik intressant. För 

skola B identifierades grupparbeten och att lära sig nya saker. Gemensamt för 

båda skolorna är således att lärande ses som en bidragande faktor för elevernas 

matematikintresse.  
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På frågan vad gör du när du upplever en svårighet eller har en fråga visade 

svaren från eleverna på båda skolorna att det är väldigt få som väljer att ge upp 

vid en svårighet och majoriteten av eleverna använder sig av mer än en strategi. 

Det svarsalternativ som flest elever svarat är det traditionella sättet, det vill säga 

att räcka upp handen. Det näst vanligaste svarsalternativet är, fråga en kompis, 

vilket utgör de två strategier som är mest förekommande i resultatet. Generellt sett 

tycker eleverna att matematik är viktigt i skolan, vilket även det höga medelvärdet 

visar. Skola A har ett medelvärde på 4,25 och skola B har ett medelvärde på 4,15 

till frågan hur viktigt tycker du matematik är i skolan. På frågan upplever du att du 

förstår matematiken som gås igenom på lektionen visar elevsvaren från båda 

skolorna att eleverna oftast förstår den matematik som gås igenom. Beträffande 

den sista frågan i tabellen, känner du själv att du är bra på matematik resulterar 

svaren från skola A ett typvärde, Oftast. Gällande skola B är  typvärdet Ja, helt 

och hållet. Dock visar svaren på skola B en spridning över hela skalan till skillnad 

för skola A. Anmärkningsvärt i denna fråga är att två elever på skola B upplever 

att de aldrig känner att de är bra på matematik.  

 

6. Analys  

Analysen bygger på vår triadmodell för att analysera elevernas resultat och våra 

observationer och därigenom synliggöra de direkta och indirekta påverkningarna. 

Avsnittet är disponerat utifrån de kategorier som finns löpande i arbetet utifrån de 

faktorer för matematikintresse. Lärarens påverkan och lärarens didaktiska val är 

kategorier som visar på den direkta påverkan och kategorin elevernas värdering 

gällande matematikintresse visar på den indirekta påverkan. Triadmodellen som 

analysverktyg lämpar sig till vårt arbete eftersom vi tittar på det mellanmänskliga 

mötet som sker i klassrummet och som direkt eller indirekt påverkas av de yttre 

huvudbegreppen, ungdomens kultur, matematikämnet och politisk reglering  i en 

skolkontext. Såväl de yttre huvudbegreppen som triadens sidor, läraren, eleven 

och skolan pågår hela tiden i skolan men får olika tyngd beroende på den aktuella 

händelsen (kärnan i triaden). Tidigare i arbetet har observationerna och svaren 
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från frågeställningarna presenteras separat. I analysen identifieras de eventuella 

samband eller skillnader som finns utifrån den insamlade empirin.  

 

6.1 Lärarens påverkan  

Inom denna kategori har vi utifrån triadmodellen zoomat in oss i triadens kärna 

där vi har fokuserat på det sociala mötet mellan lärare och elev i kombination med 

två av de yttre huvudbegreppen, matematikämnets tradition och ungdomens 

kultur.  

 

I inledningen av lektionen stämde respektive lärare av elevernas förförståelse för 

att kontrollera om nivån på undervisningen var korrekt samt kopplade det 

matematiska innehållet till elevernas vardagliga kontext. Det observerade 

innehållet harmoniserar med elevernas bild då de i frågeformuläret har svarat att 

läraren i båda skolorna ibland gör en koppling till elevernas vardag utanför 

skolan. Enligt vårt frågeformulär anser eleverna att läraren ibland påverkar deras 

intresse för matematik. Elevernas svar gällande lärarens påverkan resulterade i ett  

medelvärde på 2,95 respektive 3,15. Detta svar indikerar på att lärarna har en 

förmåga att påverka elevernas intresse för matematik. Lärarna i studien har byggt 

en stark och tillåtande relation med sina elever. Detta påvisas genom att eleverna i 

studien har svarat att de känner sig bekväma med att fråga läraren om hjälp på 

lektionerna. Under observationerna i klassrummen ser vi att läraren är behjälplig 

till sina elever och detta sker på ett enkelt och naturligt sätt. Lärarna i studien 

lyckas också med att förmedla bilden av att matematikämnet är viktigt då samtliga 

elever har svarat att deras lärare tycker matematik är viktigt och endast ett fåtal 

har svarat vet ej.  
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6.2 Lärarens didaktiska val  

Inom denna kategori har vi utifrån triadmodellen zoomat in i triadens kärna där vi 

har fokuserat på skolan och läraren i kombination med de tre yttre 

huvudbegreppen för att analysera de val läraren gör samt den kontextuella miljön.  

 

Vid observationstillfället arbetade skola A med sannolikhet och som stöd utgick 

läraren från läromedlet. Vid diskussionen av de matematiska begreppen arbetade 

eleverna utifrån EPA. Läraren gör ett aktivt didaktiskt val då hen väljer att frångå 

matematikbokens styrda arbetssätt. Hen anpassar undervisning genom att använda 

ett arbetsblad beträffande sannolikhet, utifrån en kortlek, för att detta är en känd 

kontext för eleverna. Vid observationstillfället arbetade skola B med måttenheter 

som kilo och kilometer. Läraren och eleverna diskuterade olika prefix beträffande 

måttenheter och omvandlingen mellan dessa. Detta skedde utifrån det 

matematiska läromedlet. Stoffet som lärarna i respektive skola valde ut för 

lektionen har en tydlig koppling till det central innehållet i läroplanen (Skolverket 

2022) vilket utgör den politiska regleringen.  

 

På skola A satte läraren begreppen i ett språkligt sammanhang och hade en 

elevaktivitet som bestod av grupparbete. Vid genomgången fanns ett stöd på 

tavlan genom att hen ritade samtidigt som hen förklarade. På skola B skedde 

genomgången muntligt och därefter gjordes övningar i matematikboken 

gemensamt. Detta gjordes både muntligt och skriftligt för att sedan låta eleverna 

arbeta vidare enskilt. I inledningen förtydligar även läraren kända 

missuppfattningar för att göra eleverna uppmärksamma på detta. I båda skolorna  

rör sig läraren runt i klassen under lektionens gång och fångar upp de elever som 

behöver hjälp. Läraren upplevs som tillgänglig för eleverna. Baserat på vårt 

frågeformulär visar det att generellt sett arbetar eleverna på skola A alltid i grupp 

eller par på matematiklektionerna, medan eleverna på skola B upplever att det 

sker mer sällan.  

 

På skola A kopplar läraren arbetet till den vardagliga kontexten genom att 

använda sig av exempel som väderapplikationer, bönders nytta av dessa samt 
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kortlekar. Alla dessa faktorer är kända av eleverna sedan tidigare och bidrar till att 

matematiken sätts i ett större sammanhang. Vid skola B kopplar läraren den 

aktuella kunskapen till användning inom hemkunskapen och bakning, då hen 

benämner att deci betyder tiondel och de diskuterar hur många deciliter det får 

plats i en liter. Eleverna förstår användningen av kunskapen genom lotsning från 

läraren.   

 

Elevernas bild av matematiklektionerna utifrån frågeformuläret visar att det 

förekommer ett varierat arbetssätt under terminens gång. Utifrån de givna 

påståenden är det mest förekommande arbetssättet grupparbeten och diskussioner 

för skola A. Medan skola B dessutom anger laborativt material samt koppla 

matematikämnet till andra ämnen. Däremot som även nämns ovan är det olika 

mellan skolorna hur ofta det förekommer grupparbeten eller pararbeten i de 

respektive skolorna.  

 

Kontextuellt skiljer de olika klassrummen sig åt. I skola A förekommer posters 

med matematisk inriktning medan det i skola B inte återfinns. I skola A sitter 

eleverna vid bord och har sitt arbetsmaterial i lådor vid väggen, medan i skola B 

används bänkar, vilket gör att eleverna inte behöver resa sig upp för att hämta 

materialet. Skola A har ett mindre klassrum än skola B och detta påverkar känslan 

för rummets rymlighet. I skola A är eleverna placerade i fyrgrupper eller par 

medan de i skola B sitter i par eller enskilt. Den uppenbara anledningen till 

skillnaderna i klassrummets fysiska miljöer är att skolorna är byggda med 100 års 

mellanrum. Skola A är byggd på 2000-talet medan skola B är byggd i början av 

1900-talet.  

 

6.3 Elevernas värdering gällande matematikintresse  

Inom denna kategori har vi utifrån triadmodellen zoomat in i triadens kärna där vi 

har fokuserat på eleven, skola och lärare i kombination med de yttre 

huvudbegreppen matematikämnets tradition och ungdomens kultur för att 

analysera vad eleverna har för bild av matematik. 
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Övervägande tycker eleverna på respektive skola att matematik är roligt och 

intressant samt ett viktigt ämne. Det som eleverna upplever gör lektionerna 

intressanta är dels mattespel, att lära sig nya saker samt grupparbeten. Vidare kan 

vi se utifrån frågeformuläret att på skola B så anger eleverna att läraren spelar en 

större roll för matematik än skola A. Denna indirekta påverkan kan tyda på att 

eleverna på skola A har ett större eget matematikintresse, vilket även 

frågeformuläret visar då skola A har ett lägre medelvärde än skola B beträffande 

lärarens påverkan av elevernas matematikintresse. Gemensamt för skolorna är att 

de använder sig av olika strategier vid en svårighet eller när de har en fråga. Det 

vanligaste tillvägagångssättet är att räcka upp handen och det näst vanligaste är att 

fråga en kompis om hjälp. Dock förekommer det mer frekvent på skola A att man 

lämnar uppgiften och går tillbaka till den senare, än för skola B. Detta kan tyda på 

att eleverna i skola A är mer trygga med sin matematiska kunskap än på skola B. 

Eleverna tycker att de oftast förstår det som gås igenom på lektionen, vilket kan 

kopplas till inledningen av lektionen då läraren stämmer av elevernas förförståelse 

vid genomgångarna. När det kommer till frågan om självskattning inom 

matematik besvarar eleverna oftast respektive ja helt och hållet. Dock är det två 

stycken som svarar aldrig. Vilket är bekymmersamt då det till gruppnivå ser bra ut 

men individuellt tyder det på att det finns elever i klassrummet som alltid 

upplever ämnet som svårt.   

 

6.4 Sammanfattning av analysen 

Sammanfattningsvis har vi utifrån triadmodellen identifierar såväl likheter som 

skillnader från de olika skolorna.  

 

Likheten mellan respektive skola är att lärarna sätter matematiken i ett större 

sammanhang samt att de förmedlar att matematik är ett viktigt ämne i skolan. 

Vidare rör sig båda lärarna aktivt i klassrummet under lektionen och är på så vis 

behjälpliga till eleverna. Innehållet som arbetas med på lektionerna utgår från 

elevernas läromedel och eleverna upplever att matematiken som gås igenom är 
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roligt, intressant och ett viktigt ämne. På skola A och B använder sig eleverna av 

ett varierat utbud av strategier vid svårigheter. Lärarna stämmer också av 

elevernas förförståelse vid inledningen av lektionen för att säkerställa att 

undervisningen är på en korrekt, anpassad nivå.  

 

Skillnaderna mellan skola A och B är att skola A använder sig av EPA, arbetsblad 

och grupparbete vid observationstillfället. Skola B använder man sig mer av lärare 

- elev diskussion vid genomgång, följt av enskilt arbete. Ytterligare en markant 

skillnad är kontexten i klassrummet. I skola A syns matematiska posters medan 

det inte förekommer i skola B. Vidare har skola B ett luftigare och större klassrum 

till skillnad mot skola A, vars klassrum upplevs som trångt. En annan skillnad är 

elevernas placeringar. I skola A sitter samtliga elever i par eller grupper om fyra, 

medan i skola B är eleverna placerade enskilt eller i par.  

 

7. Diskussion  
I detta avsnitt presenteras den analys som vi har presenterat ovan, i förhållande till 

tidigare forskning samt för att synliggöra de svar vi har till våra forskningsfrågor.  

● Vilka didaktiska val använder lärarna som kan påverka elevernas 

matematikintresse i årskurs 6? 

● Hur värderar eleverna i årskurs 6 sitt matematikintresse utifrån tidigare 

kända faktorer inom matematikämnet?  

  

7.1 Resultatdiskussion 

 

7.1.1 Lärarens påverkan 

Enligt vårt frågeformulär visar svaren på att läraren påverkar elevernas intresse till 

matematik ibland och ibland inte. På skola A har typvärdet varit på nivå 3 medan 

på skola B har typvärde varit på nivå 2. Dock har båda skolorna ett medelvärde 

runt 3. Enligt tidigare forskning hävdar Attard (2013) att läraren är den enskilt 
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viktigaste faktorn för undervisningen. Dagens elever har många yttre faktorer som 

drar i deras uppmärksamhet och för att lyckas fånga dem och få de intresserade av 

skolan behöver läraren ha en god och aktiv relation med varje elev. Även Linder, 

Smart och Cribbs (2015) hävdar att lärarens roll är av särskild vikt för elevernas 

matematikintresse. De observerade lärarna använder sig båda två av en 

auktoritativ lärarstil vilket innebär att ge mycket värme och ha mycket kontroll, 

samt använder  sig av en tydlig struktur och främjar det demokratiska arbetssättet. 

Aldhafri och Alrajhi (2014) hävdar att detta hjälper eleverna att uppnå en högre 

inre motivation som i sin tur bidrar till ett individuellt intresse för ämnet 

(Woolfolk & Karlberg 2015). Vi kan med hjälp av vår empiri se att båda klasserna 

upplever i stort att de känner sig bekväma med att fråga sin lärare om hjälp på 

matematiklektionerna vilket visar på att läraren har byggt en god relation med sina 

elever vilket både Aldhafri och Alrajhi (2014) och Linder, Smart och Cribbs 

(2015) hävdar är av särskild vikt för att skapa ett djupgående intresse och lust för 

att lära matematik. Vidare har båda lärarna lyckats förmedla en bild av att de 

tycker matematik är viktigt till eleverna, vilket vi anser kan tyda på en fördel för 

att höja elevernas matematikintresse. Således styrks detta även av Linder, Smart 

och Cribbs (2015) som hävdar att läraren är en påverkansfaktor gällande att 

uppmuntra värdet av matematik hos eleverna.  

 

Peterson (2012) och McAndrew, Morris och Fennell (2017) har i deras studie 

undersökt hur berättande texter skapar en tydlig kontext för matematikämnet 

vilket i sin tur har resulterat i ett ökat lärande och intresse till matematikämnet. 

Med hjälp av litteraturen erbjuds eleverna delaktighet i att skapa ett sammanhang 

för det matematiska innehållet som behandlas. Respektive lärarna lyckas koppla 

matematikinnehållet till elevernas vardag ibland. På skola A kopplades 

matematiken till vardagliga händelser och på skola B till andra skolämnen. Vid 

observationerna gjordes däremot ingen koppling till litteratur.  
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7.1.2 Lärarens didaktiska val  

Utifrån tidigare erfarenhet från matematiklektioner har vi upplevt att lärare enbart 

använder sig av gemensamma genomgångar och att eleverna får arbeta tyst i sin 

matematikbok. I vårt empiriska material har vi därför valt att observera lärare för 

att undersöka om de använder sig av något av de didaktiska val som tidigare 

forskning har påvisat vara framgångsrikt för att skapa matematikintresse.  

 

Vid inledningen av lektionerna presenterade lärarna vad som skulle göras på 

lektionen såväl muntligt som skriftligt. På skola A diskuterades även målet med 

arbetsområdet. Enligt Gavin och Casa (2012) och Clarke et al. (2014) är 

instruktioner och syfte centrala delar för att skapa rätt förutsättningar, vilket också 

i sin tur medför ett intresse för matematikämnet. Enligt Brante och Brunosson 

(2014) är det viktigt att säkerställa elevernas förförståelse beträffande aktuella 

begrepp, vilket båda de observerade lärarna gör.  

 

På båda skolorna var arbetsgången under lektionen känd för eleverna då vi 

observerade att eleverna gick vidare mellan de olika momenten i lektionen utan 

explicit stöttning. För skola A började eleverna själva spela matematikspel när de 

var klara med lektionens huvudaktivitet och på skola B började de arbeta med 

NOMP. Aktiviteterna på båda skolorna skedde på elevernas datorer individuellt. 

Gavin och Casa (2012) samt Clarke et al. (2014) menar att ett tydligt ramverk 

eller en tydlig struktur gör att fokuset hamnar på matematiken istället för på yttre 

faktorer som tar fokus från kärnuppdraget. I denna observation kan vi se att båda 

lärarna har en inarbetad struktur vilket i sin tur skapar en trygghet för eleverna.   

 

Läraren vid skola A uttryckte sig till eleverna att lektionen skulle innehålla 

diskussionsmatematik. De skulle dels diskutera med sin axelkamrat gällande 

begreppen som fanns i matematikboken samt dels utifrån ett arbetsblad arbeta i 

grupper med hjälp av laborativt material. Detta arbetssätt menar Prendergast och 

O’Donoghue (2012) leder till att det skapas ett ökat intresse för matematik, när man 

utelämnar matematikboken. Dessutom får eleverna en positivare attityd till ämnet. 

I likhet med Prendergast och O´Donoghue (2012) visar vår studie att läraren har en 
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avgörande roll samtidigt som en inspirerande klassrumsmiljö ökar intresset hos 

eleverna. Genom att utelämna läroboken blir lektionerna mer levande och eleverna 

interagerar med varandra samtidigt som ett lärande sker, vilket också kunde 

observeras på skola A utifrån vårt observationsschema.  

 

Utifrån vårt frågeformulär ser vi att eleverna på skola A upplever att de alltid arbetar 

i grupper eller par, medan man på skola B upplever att man gör det sällan. Enligt 

Prendergast och O’Donoghue (2012) skapas ett större intresse för matematikämnet 

när eleverna interagerar med varandra än vid individuellt arbete.  

 

Utifrån frågan i frågeformuläret vad eleverna har arbetat mest med innevarande 

termin svarade skola A grupparbete medan skola B svarade diskuterat tillsammans. 

Gavin och Casa (2012) pratar om att när man diskuterar matematiska problem 

tillsammans ökar den matematiska förståelsen och ett större lärande kan då ske. På 

båda skolorna kan vi se att eleverna är vana vid ett varierat arbetssätt vilket 

förespråkas av Russell (2015). Varierat arbetssätt leder till att man främjar positiva 

matematikupplevelser och på så vis ökar motivationen och därmed intresset till 

matematikämnet. 

 

7.1.3 Elevernas värdering gällande matematikintresse  

Överlag upplever eleverna att matematik är ett roligt ämne. På båda skolorna har 

eleverna svarat 3 som typvärde på denna fråga på en femgradig skala. I ett 

klassrum där man använder sig av ett varierat arbetssätt såsom diskussion och 

grupparbete ökar elevernas intresse och engagemang enligt Russell (2015) vilket 

vi kunde se i frågan om vad eleverna arbetat med under innevarande termin. 

Beträffande frågan tycker du det är intressant att gå på matematiklektionerna har 

eleverna på skola A ett typvärde på 3 medan eleverna på skola B har ett typvärde 

på 4. Eleverna på skola A har angett att mattespel är ett intresseväckande 

arbetssätt medan skola B anser att grupparbeten främjar deras intresse. Båda 

skolorna anger också att lära sig nya saker är det som gör det intressant att gå på 
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matematiklektionerna. Enligt Turner och Meyer (1995) så kan man stimulera 

elevernas kunskapsnivå samt inställning genom att läraren lyckas få eleverna 

fokuserade på att ett lärande ska ske, och inte på att det ska bedömas. Då börjar 

eleverna ta risker vilket ökar sannolikheten för flera givande diskussioner. Vilket 

vi kan se i svaren på frågeformulären från båda skolorna då de tycker det är 

intresseväckande med att lära sig nya saker. 

 

När eleven upplever en svårighet eller har en fråga använder sig eleverna av olika 

strategier. Typvärdet på båda skolorna är att räcka upp handen men även fråga en 

kompis är frekvent förekommande. På skola A är det däremot vanligare att man 

går vidare och återkommer till uppgiften igen i förhållande till skola B där det inte 

är lika frekvent. Detta kan tyda på att man har ett större förtroende för sin 

matematiska förmåga på skola A. För respektive skola anser eleverna att 

matematik är ett viktigt ämne då resultaten visar typvärde 5 för båda skolorna. Det 

höga typvärdet  kan spegla de generellt höga resultatet på övriga frågor. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi har i denna studie en generellt positiv 

elevgrupp till ämnet matematik. Dock bygger studien på 41 elevsvar vilket kan 

leda till en felaktig generaliseringen (Denscombe 2018). Enligt Linder, Smart och 

Cribbs (2015) kan elevernas motivation och intresse öka om eleverna ser värdet 

av matematik från sin lärare vilket vi även har sett i vårt frågeformulär. Båda 

skolorna har typvärde oftast när det gäller frågan upplever du att du förstår 

matematiken som gås igenom på lektionen. Detta kan bero på att lärarna är 

förberedda och har tänkt igenom lektionen redan i planeringen för att förutspå 

eventuella frågor från eleverna. Enligt Tuner och Meyer (1995) är det ett trick att 

fundera ut vilka svårigheter och hinder eleverna kan stöta på och förebygga dessa 

för att eleverna inte ska känna sig okunniga inom matematik. Detta ser vi också på 

nästkommande fråga vilken är känner du själv att du är bra på matematik. Där 

svarar skola A med typvärde oftast medan skola B svarar Ja, helt och hållet. Även 

i denna fråga kan vi se att eleverna har en stark uppfattning av att de kan hantera 

den matematik som arbetas med på lektionen. Anmärkningsvärt på denna fråga är 

att två elever på skola B har svarat att de aldrig känner att de är bra på matematik. 

Detta kan bero på flera olika anledningar exempelvis självskattning. Då vi har 
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fokuserat på vilka faktorer som fungerar och inte på vilka hinder som finns för 

matematikintresse, har vi i denna studie inte underlag för att identifiera varför två 

elever upplever detta.  

   

7.1.4 Sammanfattning 

Läraren är den största påverkningsfaktorn för att skapa ett matematikintresse hos 

eleverna och detta har vi kunnat se vid våra observationer och via frågeformuläret. 

På båda deltagande skolorna ser vi att lärarna förmedlar en bild av att matematik 

är viktigt. Vidare har vi kunnat observera att arbetsgången är känd för eleverna 

och att man använder sig av grupparbete, pararbete och diskussion, vilket eleverna 

lyfter som faktorer för att göra matematikämnet intressant i skolan. Eleverna 

tycker också att matematik är ett roligt ämne och att få lära sig något nytt, är en 

viktig faktor för att påverka matematikintresse.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Då tidigare studier till stor del använder sig av intervjuer och frågeformulär har vi 

inspirerats av detta och valt att använda oss av frågeformulär och observationer. 

Observationer som metod för datainsamling har använts av Attard (2013) och 

Linder, Smart och Cribbs (2015). Attard (2013) har undersökt vad som påverkar 

elevernas engagemang och därmed intresse för matematiklektionerna samt vilka 

faktorer som påverkar elevernas engagemang via bland annat observationer. Linder, 

Smart och Cribbs (2015) har bland annat observerat elev-, lärar- och 

klassrumsfaktorer som kan gynna ökandet av motivation på ett positivt sätt.   

 

Fördelen med observationer istället för intervjuer är att vi får den faktiska bild av 

vad som verkligen sker i klassrummet jämfört med vad läraren planerar ska ske. 

Dessutom är det en effektiv metod då forskaren får tillgång till mycket information 

vid en begränsad tid (Denscombe 2018). Nackdelen med observationer är att 

forskaren tittar på ett litet urval, vilket kan leda till en felaktig generalisering. Även 
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forskarens egen objektivitet kan genomlysas i resultatet då resultat och situationer 

tolkas av forskaren till skillnad från en kvantitativ metod då råmaterialet är 

statistiskt säkerställt (Denscombe 2018). 

 

Fördelar med frågeformulär är att de ger en stor mängd data till en liten kostnad av 

investerad tid från forskaren och att alla deltagare får exakt samma frågor som de 

svarar på anonymt. Därmed påverkas inte svaren av hur frågorna ställs till 

respondenten (Denscombe 2018). Nackdelarna med frågeformulär är att det kan var 

frustrerande för respondenten då de tvingas in i en förutbestämd struktur samt att 

forskaren inte kan göra någon värdering av sanningshalten i respondentens svar då 

de inte interagerar med personen som svarar (Denscombe 2018).  Studien som vi 

har utfört utgår från ett urval på två olika skolor med en lärare och en klass på varje 

skola. För att få ett mer statistiskt säkerställt material rekommenderas vidare studier 

där man tittar på ett större urval än enbart två skolor. Vidare hade man även kunnat 

använda sig av fler öppna frågor på frågeformuläret för att inte begränsa elevernas 

svar och därmed få en ännu tydligare bild av deras upplevelser och intresse av 

matematikämnet. 

 

Utifrån Tenfält (2021) som nämnts i förord och inledning ovan, upplever 62 % av 

lärarna i årskurs fyra att de begränsas i sin undervisning på grund av elevernas 

ointresse för ämnet. Då den senaste TIMSS-rapporten påvisar detta inom både 

matematik och de naturorienterade ämnena hade det varit intressant att göra en 

jämförelse i övriga skolämne, för att i ett senare skede kunna studera hur 

intressenivån mellan de olika ämnena skiljer sig åt. Vi har i denna studie valt att 

fokusera på enbart matematik då det är vårt fokusområde och har därför ingen 

uppfattning om intressenivåer i andra ämne eller hur elever skattar sitt intresse i 

matematik i jämförelse till övriga ämnen. I vår studie visar våra resultat att eleverna 

har en positiv bild och ett intresse av matematik vilket motsäger resultatet som 

hänvisas i artikeln (Tenfält 2021).  
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7.3 Vidare forskning  

Vid vidare forskning skulle man också kunna intervjua lärarna, både före och efter 

den observerade lektionen för att få mer djup i hur läraren planerar, genomför och 

reflektera gällande matematikintresse i sin undervisning. Anledningen till att vi 

inte valt intervjuer i samband med denna studie är att det tar mer tid i anspråk. I 

denna studie var inte det möjligt då vi har en begränsad tid för studien. Ytterligare 

en faktor för att det inte har gjorts några intervjuer är att studien har genomförts i 

anslutning till ett terminsavslut där betyg ska sättas för första gången, eftersom vi 

har fokuserat på årskurs 6,  samt att en del av nationella proven ligger under dessa 

veckor.  

 

7.4 Didaktiska implikationer 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som de utvalda lärarna 

använder sig av för att göra matematikämnet intressant. Vi har valt att undersöka 

detta på grund av att vi vid tidigare erfarenheter har fått en bild av att matematik 

är ett ämne som dagens elever tycker är svårt och ointressant. De upptäckter som 

vi har gjort samt som vi även har identifierat bland tidigare forskning ligger till 

grund för de didaktiska implikationer som nu kommer beskrivas. Dock vill vi 

ändå påpeka att det är ett litet underlag som vi gör dessa generaliseringar utifrån. 

Ett större underlag hade möjligtvis visat ett mer varierat arbetssätt för att väcka 

elevernas matematikintresse som till exempel ämnesövergripande arbete och 

användning av skönlitteratur.  

 

De främsta faktorerna för att lyckas skapa ett matematikintresse hos eleverna är 

att använda sig av varierande undervisning, använda sig av tydliga strukturer och 

ramar, ha ett fokus på lärande och att kunna sätta matematiken i ett större 

sammanhang. Att variera sin undervisning innebär att våga välja bort 

matematikboken och göra andra matematiska uppgifter med eleverna till exempel 

mattespel eller att de får diskutera matematik med varandra. Genom att använda 

sig av tydliga strukturer och ramar för lektionen får klassen ett fokus på lärande 
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genom att de inte behöver fokusera på yttre faktorer såsom frågor gällande vad de 

ska göra härnäst. Med tydliga lärandemål och uppgifter för eleverna att arbeta 

med håller eleverna sig sysselsatta på lektionen och då minimeras utrymmet för 

övriga aktiviteter. Vidare kan vi se att när lärare lyckas sätta matematiken i ett 

större sammanhang, görs matematiken verklig för eleverna och detta gynnar deras 

matematikintresse då de ser nyttan med kunskapen.  
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Bilagor 
Nedan redovisas de bilagor som hänvisas i texten ovan. 

Bilaga 1: Observationsschema  

Observationsschema:  

Inringat betyder att det hände 

Inledning: 

● Hur lång tid tar det innan lektionen “startar”?___________ 

● Hur inleder läraren lektionen?______________________ 

● Går igenom mål / vad / varför  

○ på tavlan 

○  muntligt 

○ Inte alls  

○ Övrigt:_____________________________________ 

● Matteboken på datorn eller i tryckt form.  

● När tas Ma boken fram?___________________________ 

● Hur ges instruktioner?____________________________ 

● Vilka stödstrukturer/differentiering använder 

läraren?______________________________________ 

 

Lektion: 

● Hur sker arbetet av eleverna på lektionen?____________ 

● Hur rör sig läraren?_______________________________ 

● Hur hjälper läraren eleverna?_______________________ 

● Hur vet läraren att eleven behöver hjälp?______________ 

● Ljudnivå i klassrummet? Helt tyst / Ganska tyst /  

Högljutt med struktur/ Kaos 

● Sätts matematik i ett större sammanhang?____________ 

● Arbetar man enskilt, par eller i grupp? 
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Avslutning: 

● Hur avslutar läraren lektionen? 

○ Exit ticket 

○ Sammanfattning av lektionen 

○ Kopplar till vidare undervisning 

○ Annat sätt_____________________________ 
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Bilaga 2: Elevernas frågeformulär 

 

Frågeformulär till eleverna -  

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst. 

 

● Hur roligt tycker du matematik är? 

Inte alls roligt     Det roligaste som finns 

1  2  3  4  5  

 

● Tycker du att det är intressant att gå på matematiklektioner? 

Inte alls intressant      Väldigt intressant  

1  2  3  4  5 

 

● Vad upplever du gör matematiklektion intressant?  

 

______________________________________________________________ 

 

● Hur ofta arbetar ni i grupper eller i par på matematiklektionerna? 

Aldrig / Sällan / 2 gånger i månaden / 1 gång i veckan / Alltid  

 

● Har ni arbetat med följande på matematiklektionen denna termin? 

  Flera val är möjliga 

○ Grupparbete eller i par?  

○ Olika material exempelvis plockmaterial, askar, pengar, tärningar. 

○ Diskuterat uppgifter och lösningar tillsammans 

○ Kopplat matematik till andra ämnen eller händelser i skolan 

○ Kopplat matematiken till händelser i samhället.  

 

● Vad gör du när du upplever en svårighet eller har en fråga?  
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Ger upp / går vidare och tillbaka igen senare / frågar en kompis / räcker upp 

handen 

● Påverkar läraren ditt intresse för matematik?  

Påverkar inte alls      Påverkar 

väldigt mycket 

1  2  3  4  5 

 

● Hur viktigt tycker du matematik är i skolan? 

Inte alls viktigt      Mycket viktigt 

1  2  3  4  5  

 

● Ser du att uppgifterna ni arbetar med på matematiklektionen har en 

koppling till din vardag utanför skolan?  

Aldrig / Ibland / Ofta / Alltid  

 

● Känner du dig bekväm med att fråga din lärare om hjälp på 

matematiklektionen? 

Ja / Nej / Vill inte svara 

 

● Tror du att din lärare tycker att matematik är viktigt?  

 Ja / Nej / Vet ej 

 

● Upplever du att du förstår matematiken som gås igenom på lektionerna? 

Aldrig / Ibland / Oftast / Ja, helt och hållet 

 

● Känner du själv att du är bra på matematik? 

Aldrig / Ibland / Oftast / Ja, helt och hållet 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
Hej 
Vi är två lärarstudenter från Kristianstad Högskola som går vår sista termin på 
grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6. Vi kommer under de närmaste 
veckorna besöka ert barns klass för att göra en studie till vårt examensarbete. I 
studien har vi valt att observera lärarens undervisning inom matematik och mäta 
elevernas intresse för ämnet matematik via en anonym enkät. Vi skulle uppskatta 
om ert barn deltar i vår studie men deltagandet är så klart helt frivilligt. Vi 
kommer besöka en matematiklektion och vid det besöket fyller eleverna i en enkät 
om deras intresse för matematik. Studien kommer avidentifieras och deltagande 
skolor, lärare och elever kommer att vara anonyma i det färdiga arbetet. Enkäterna 
kommer att förvaras i ett låst skåp och förstöras efter att examensarbetet är 
avslutat. Ni har rätt att avbryta ert deltagande fram till dess att den anonyma 
enkäten lämnas in. Efter detta är det ej möjligt att avbryta då vi inte vet vilken 
enkät som härleder till vilken elev.  
Lämna svarstalongen till din klasslärare snarast 
Med vänliga hälsningar 
Elida Widerberg och Robin Andersson 
Kontaktuppgift:  
Elida.widerberg0054@stud.hkr.se 
Robin.andersson0053@stud.hkr.se 
—----------------------------------------------- Klipp här —--------------------------------------- 
 
� Samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
� Samtycker inte till att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
Barnets namn:_______________________________ 
 
Datum:__________________  Datum:__________________  
   
_______________________________  _______________________________ 
Underskrift vårdnadshavare  Underskrift vårdnadshavare 
 
_______________________________  _______________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
Ska undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam. 
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Bilaga 4: Diagram över frågeformulär 
 
Lärarens påverkan  
 

 
Skola A     Skola B 
 
Gällande frågan på om läraren påverkar ditt intresse för matematik fick skola A ett 
medelvärde på 2,95 och skola B ett medelvärde på 3,15. Detta innebär att läraren 
har en påverkan för elevernas intresse i matematik ibland och ibland inte.  
 
 

  
Skola A    Skola B 
 
På både skola A och skola B visar resultatet att läraren kopplar 
matematikinnehållet till elevernas vardag ibland. Det innebär att majoriteten av 
eleverna kan se matematiken i ett större sammanhang.  
 
 

 
Skola A     Skola B 
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Svaren på denna fråga visar att eleverna övervägande känner en starkt trygghet 
med sin lärare i matematik. I Skola A känner sig alla elever sig bekväma med att 
fråga sin lärare om hjälp och i skola B känner de flesta sig bekväma med att fråga 
sin lärare.  
 
 

 
Skola A     Skola B 
 
Majoriteten av eleverna på båda skolorna har en tydlig bild av att deras lärare 
tycker matematik är viktigt. Ingen elev har svarat Nej och endast ett fåtal har svara 
vet ej.  

 
Lärarens didaktiska val  
 
 

 
Skola A     Skola B 
 
Vid observationstillfället vid skola A förekom grupparbete som elevaktivitet 
under lektionen. Detta speglas även i elevernas svar på frågeformuläret då nästan 
samtliga elever har svarat att det alltid förekommer grupp- eller pararbete under 
matematiklektionerna. I skola B finns det en spridning på svaren. Tio stycken av 
eleverna upplever att man arbetar i grupper eller par sällan medan fem stycken 
upplever att de gör det alltid. Vid observationstillfället noterades att ungefär 
hälften av eleverna sitter i par medan andra halvan sitter enskilt.  
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Skola A     Skola B 
 
Eleverna uppfattar att de förekommer ett varierat arbetssätt på både skola A och 
B. På båda skolorna tycker eleverna att man arbetat med grupparbete eller i par 
samt diskuterat tillsammans. På skola B är ser vi att det är fler elever som 
upplever en koppling till andra skolämne eller till samhället än på skola A.  
 
  
Elevernas bild av matematik i skolan 
 

 
Skola A      Skola B  
 
Utifrån en likertskala fick eleverna inledningsvis svara på frågan; Hur roligt 
tycker du matematik är? Medelvärdet på skola A är 3,19 och på skola B är det 3,2. 
Resultatet mellan de olika skolorna är väldigt likt, det visar på att eleverna i 
klasserna har en positiv inställning till matematik baserat på de givna påståendena 
beträffande 1 och 5 i svarsalternativen.  
 
 

 
Skola A     Skola B 
 
Resultatet på denna fråga visar att medelvärdet är 2,95 för skola A och 3,15 för 
skola B. Även på denna fråga är medelvärdet likvärdigt mellan de olika skolorna. 
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Detta innebär att eleverna tycker att det är intressant att gå på 
matematiklektionerna ibland och ibland inte. 
 
 
Som en följdfråga till ovanstående fråga fick eleverna besvara med fritext på, vad 
upplever du gör matematiklektionen intressant? Elevernas svar från respektive 
skola kategoriserades och för skola A visade det sig att eleverna tyckte att 
mattespel samt att lära sig nya saker är det som gör matematik intressant. För 
skola B identifierades grupparbeten och att lära sig nya saker. Även här ses 
lärande som en bidragande faktor för eleverna gällande vad som gör 
matematiklektionen intressant.   
 
 

 
Skola A     Skola B 
 
 
På båda skolorna är det väldigt få som väljer att ge upp vid en svårighet och det är 
många elever som använder sig av mer än en strategi vid en svårighet. Det 
svarsalternativ som flest elever svarat  är det traditionella sättet, det vill säga att 
räcka upp handen. Det näst vanligaste svarsalternativet är, frågar en kompis. Detta 
är de två strategier som är mest förekommande. 
 
 

 
Skola A     Skola B 
 
Generellt sett tycker eleverna att matematik är viktigt i skolan vilket även det 
höga medelvärdet visar. Skola A har ett medelvärde på 4,25 och skola B har ett 
medelvärde på 4,15.  
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Skola A     Skola B 
 
Svaren från båda skolorna visar att eleverna oftast förstår den matematik som gås 
igenom. Detta innebär att matematiken möter elevernas förförståelse.  
 
 

 
Skola A     Skola B 
 
För skola A är typvärdet på denna fråga Oftast. Gällande skola B är  typvärdet Ja, 
helt och hållet. Dock visar svaren på skola B en spridning över hela skalan till 
skillnad för skola A. Anmärkningsvärt i denna fråga är att två elever på skola B 
upplever att de aldrig känner att de är bra på matematik.  
 

 


