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Sammanfattning 
 
Under vår lärarutbildning på universitetet har matematik fått en helt annan innebörd 
än tidigare, ämnet har gått ifrån att vara abstrakt till mer konkret. När vi kommer ut 
som färdigutbildade lärare vill vi skapa en matematikundervisning som är 
motiverande för eleverna. Eftersom Nya Zeeland är ett framgångsrikt land i läs- och 
skrivinlärning, valde vi att genomföra en studie på hur några lärare i Nya Zeeland 
motiverar och skapar lust att lära i matematik. Syftet med vårt examensarbete är att ta 
reda på vad tre lärare i Nya Zeeland anser skapar detta i matematik. För att besvara 
våra frågeställningar utförde vi intervjuer och två skilda observationer vid flertal 
tillfällen på en skola i Nya Zeeland. I bakgrunden har vi gjort en studie på 
internationella och nationella undersökningar för att se om svenska elever har 
motivation och lust att lära i matematik samt tagit med våra egna erfarenheter ifrån 
skoltiden och vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). I det nya zeeländska 
styrdokumentet står det inget specifikt om motivation och lust att lära, utan lärarna får 
göra sina egna tolkningar. Resultatet visar att elever i den nya zeeländska skolan är 
motiverade och har lust att lära i matematik, men mycket beror på dagsformen.  
 
Nyckelord: lust att lära, styrdokument, föräldrar, lärare, konkret materiel  
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1. Inledning 

När vi tänker tillbaka på vår tid i grundskolan minns vi matematiken som ett väldigt 
abstrakt ämne. Matematiklektionerna gick endast ut på att räkna i läroboken och få 
fram det rätta svaret. Detta skapade varken lust, motivation eller förståelse för 
matematik hos oss. Även Malmer poängterar att för många handlar matematik om att 
räkna i böcker, vända blad och att matematik endast är siffror och symboler.1  

Ordet matematik har under vår lärarutbildning på universitetet fått en helt annan 
innebörd än tidigare och vi har insett att matematik är mer än att bara räkna i 
läroboken. Vygotskij och Dewey betonar ”… att det måste finnas ett samband mellan 
skolan och det verkliga livet och att barnets intressen måste vara utgångspunkt för 
undervisningen.”2 Vi har insett att matematik finns runt omkring oss i vardagen t ex 
när vi handlar, lagar mat, bakar och snickrar. Matematik använder du hela tiden i din 
vardag utan att reflektera över det och därför är det viktigt att lärare förstår nyttan av 
matematiken för att skapa motivation hos eleverna. Helena Lilja, ordförande i 
Svenska matematiklärarföreningen (SMaL) menar att man måste visa nytta och nöje 
med matematiken.  

”Om eleverna ska bli mer intresserade måste lärarna kunna visa vad man ska ha matten till, vad 
man behöver den till.”3 

För att skapa lust att lära och motivation är det viktigt att man som lärare skapar en 
balans mellan teori och praktik, därför skall matematik lyftas fram i barnens vardag 
och bli en naturlig del av livet och inte enbart något de arbetar med i läroboken.4  

Vår förhoppning är att vi när vi kommer ut som nyutbildade lärare har fakta och 
förståelse för att skapa lärorika och motiverande matematiklektioner. Anledningen till 
att vi har valt att göra den här studien i Nya Zeeland är att vi under vår lärarutbildning 
har läst om deras undervisning i läs- och skrivinlärning och förstått att Nya Zeeland är 
ett framgångsrikt land när det gäller läs- och skrivinlärningen. Tips på författare som 
skrivit om Nya Zeelands läs- och skrivinlärning är Brew med sin bok Den leksamma 

skolan och Ellmin med sin bok Nya Zeelands skola: sätt att lära, sätt att tänka. 
Malmer menar att Nya Zeeland inte visar ett liknande intresse för 
matematikundervisningen som för läsundervisningen.5  Därför blev vi intresserade att 
se hur några lärare i Nya Zeeland arbetar med att motivera och skapar lust att lära i 
matematik. 
 
Enligt Kronqvist och Malmer saknar ofta lärare tid för att använda sig av en konkret 
matematikundervisning,6 med konkret menar man att undervisningen är mer verklig 
och gripbar. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi också saknat tid 
för att använda oss av konkret matematikundervisning. Vi är också övertygad att 
många lärare lutar sig tillbaka på läroboken just för att spara tid. Vi hoppas att studien 

                                                 
1 Malmer, Gudrun, (1999) Bra matematik för alla 
2 Dyste, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande.  sid. 88 
3 Skolvärden nr 16/oktober 2004, ”Ris och ros till matematikdelegationen” av Erika Wermeling 
4 Skolverket (2003) Lusten att lära - med fokus på matematik 
5 Malmer, Gudrun och Adler, Björn (1996) Matematiksvårigheter och dyslexi.  
6 Kronqvist, Karl- Åke och Malmer, Gudrun (1993) Räkna med barn 
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i Nya Zeeland kan ge oss inspiration att skapa en undervisning där eleverna är 
motiverade och förstår nyttan av att kunna matematik.  

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad lärare i Nya Zeeland anser skapar 
motivation och lust att lära i matematik. Vi vill utveckla vår egen lärarkompetens och 
kunna skapa inspirerande och motiverande matematiklektioner.   

1.3 Frågeställningar  
 

• Vad har lärare i Nya Zeeland för uppfattning om vad kursplanen i matematik 
säger om elevers motivation och lust att lära? 

• Anser lärare i Nya Zeeland att elever saknar motivation och lust att lära i 
matematik? Ifall eleverna saknar motivation och lust att lära i 
matematikundervisningen, vad tror lärare är skälet till det? 

• Hur arbetar några lärare i Nya Zeeland i matematikundervisningen för att ge 
eleverna motivation och lust att lära? 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan Sverige och Nya Zeeland? 
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2. Bakgrund 

 
Inledningsvis tar vi upp om läroplanen i Nya Zeeland och i Sverige. Därefter kommer 
Lusten att lära -med fokus på matematik, TIMSS 2003, Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (NU-03), PISA 2003 och matematikdelegationen. 
 

2.1 Läroplan och kursplan 

 
 Nya Zeeland 
 

I Nya Zeeland anger läroplanen7 (bilaga 3) en allmän policy för hur man ska lära ut, 
lära in och arbeta i skolorna, det är nationella uppmaningar hur skolorna i landet skall 
arbeta i klassrummet. Enligt läroplanen skall elever ha möjlighet att studera i en 
meningsfull miljö och erhålla kunskaper som är nödvändiga för livet och bli goda 
samhällsmedborgare. Ett mål med läroplanen är att höja nivån hos eleverna och att 
nya zeeländska skolor skall ha högsta internationella standard.  
 
Nya zeeländska läroplanen innefattar: 

 
• All nya zeeländsk skola inklusive Kura Kaupapa Maori och andra specialskolor.  
• Alla elever, oberoende av kön, etnicitet, tro, värderingar, social eller kulturell 

bakgrund eller geografiska placering. 
• Alla år i skolan från år 1 till 13 (5-18 års ålder). 

 
Enligt kursplanen är matematik en baskunskap i vardagslivet och något som alla 
elever måste lära sig. I kursplanen står det att alla som förstår matematik utvecklar 
logiskt tänkande. Alla elever skall ha möjligheten att arbeta med och utforska 
matematiska problem på det sätt som hjälper dem att bli självständig, kreativa och 
ansvarsfulla. 
 

”They will tackle mathematical problems arising in realistic contexts which are meaningful to 
them.”8 

 
Ifall eleverna inte ser sambandet mellan matematik och vardagen, innebär detta att det 
blir svårt för dem att lära in ny matematik. Kursplanen visar också att: 
 

”Students of lower ability need to have the opportunity to experience a range of mathematics 
which is appropriate to their age level, interests and capabilities.”9  

 
Det är framförallt viktigt att eleverna får utveckla sina kunskaper utifrån sina 
förkunskaper, dessa förkunskaper får eleverna genom upplevelser utanför skolan t.ex. 
av familjen och massmedia. 

                                                 
7 http://www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/index_e.php, (060921) 
8 Ibid. 
9 Ministry of Education, (1992) Mathematics in the New Zealand CURRICULUM, sid.12  
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Sverige 
 
I kursplanen för matematik (bilaga 2) står det att grundskolans uppgift är att utveckla 
kunskaper i matematik för att kunna fatta beslut i vardagslivet, samt att skapa tilltro 
till det egna tänkandet. Enligt kursplanen i matematik skall eleverna få möjligheten att 
utföra och samtala om matematik i meningsfulla och relevanta situationer i 
undervisningen. Även i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo 94)10 står det att grundskolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola kan förstå grundläggande matematiskt tänkande och 
använda det i vardagslivet. I Lpo 94 står det vidare att ”… skolan skall sträva efter att 
vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”,11 samt 
att ”… varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”12 
Enligt målen i Lpo 9413 skall skolan sträva efter att varje elev: 
 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• Utvecklar sitt eget sätt att lära 
• Utvecklar tillit till sin egen förmåga 
 

Malmer anser att när elever får ta egna initiativ och påverka arbetet, utvecklas i vissa 
fall ett helt annat intresse i aktiviteterna. Detta stärker elevernas motivation och visar 
hur viktig matematik är.14 
 

2.2 Lusten att lära -med fokus på matematik  
 
År 2001-2002 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning, Lusten att 

lära –med fokus på matematik.15 I den här rapporten undersöktes hur lusten att lära i 
matematik väcks och hålls till liv i förskolor och skolor runt om i Sverige. 
Granskningen har framställts genom intervjuer och observationer som utfördes av 
inspektörer ute i verksamheten samt att viktig dokumentation från kommuner och 
skolor har samlats in. I ett samarbete med Göteborgs universitet har också en 
enkätundersökning genomförts. Granskningen visar att det finns olika faktorer som 
påverkar elevers lust och olust att lära, men det finns inte någon modell som visar hur 
arbetet ska gå till. Varje elev är unik och de har alla olika behov och sätt att lära sig. 
 
Undersökningen visade att när eleverna var motiverade och hade lust att lära ”… 
fanns utrymme för både känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet 
hos både elever och lärare.”16 Undervisningssituationerna varierade både i innehållet 
och i arbetsformerna. Eleverna arbetade både individuellt och i grupp, men också 
tillsammans med lärare reflekterade och diskuterade matematik. I de grupper där 

                                                 
10 Lärarens handbok,  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
[Lpo 94], 
11 Ibid. sid. 15 
12 Ibid. sid. 15 
13 Ibid. sid. 14 
14 Malmer Gudrun, (1999) Bra matematik för alla 
15 Skolverket (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik. 
16 Ibid. sid.14 
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lärarna hade ett genomtänkt agerande och var lyhörda för elevernas tankar skapades 
motivation och lust att lära hos eleverna.   
 
Enligt rapporten förändras elevernas lust att lära matematik under deras skolgång, 
liksom lärarnas sätt att arbeta. I förskolan och i grundskolans tidigare år syntes tydligt 
att eleverna var nyfikna på att lära sig och de flesta tyckte att matematik var roligt. 
Genomgående försökte lärarna i förskolan i både lek och andra situationer, ”… 
spontant ta tillvara situationer och aktiviteter med anknytning till matematik på ett 
ofta kreativt sätt och försöker möta barnens intresse för antal och siffror.”17 I 
grundskolans tidigare år visar eleverna lust att lära och undervisningen präglas av 
elevernas egen nyfikenhet. I år 5 sker förändringar hos eleverna när det gäller deras 
motivation och lust att lära matematik. Inspektörerna kunde se att arbetssätten ofta 
övergår till att vara mer abstrakt i matematik och att eleverna samtidigt tappar sin lust 
att lära. Det är även kring år 5 som det blir större skillnad mellan de elever som är 
motiverade och de som inte är det. Lusten att lära hänger samman med elevernas 
förståelse, de elever som förstår har också motivation och lust att lära.  
 
Rapporten visar även att i grundskolans senare år och i gymnasiet blir matematik mer 
abstrakt och eleverna har en minskad lust att lära. Lusten minskar även hos de elever 
som förstått matematik, men den minskade lusten att lära berodde på att eleverna fått 
för lite utmaningar. I rapporten står det att ”… den lust att lära och inre motivation 
som finns hos de yngre eleverna som strävar efter lärandemål, har hos de allra flesta 
ersatts av rena prestationsmål under grundskolans senare år och gymnasieskolan.”18 
 

Skolverket kom i rapporten fram till olika faktorer som främjar lusten att lära: 
 

• Eleverna har ett behov av att förstå, vilket ger dem en känsla av att lyckas och 
genom detta ökar automatiskt deras lust att lära.  

 
• Eleverna måste få uppgifter med rätt svårighetsgrad och utmaning vare sig de 

förstått matematiken eller inte, annars förlorar de sin lust att lära. 
 

• Det är viktigt att eleverna tror på sin egen förmåga att lära sig. Det visade sig 
att elever med stor tillit till sin egen förmåga också hade större lust att lära och 
lyckades bättre på proven. 

 
• Elever behöver uppleva innehållet i skolarbetet som relevant och begripligt. 

Eleverna tappar intresset och motivation när de inte förstår det de arbetar med 
och innehållet upplevs meningslöst.  

 
• För att eleverna ska känna lust att lära behöver undervisningen vara varierad 

och flexibel. Det gäller både arbetssätt och läromedel. 
 
Elever ser positivt på undervisning som innehåller gemensamma samtal som utgått 
från deras egna tankar, t ex problemlösning i grupp. Undersökningen visade dessvärre 
att denna typ av undervisning är ovanlig. För att skapa lust att lära hos eleverna 
behöver de förstå målen och syftet med det dom gör. Eleverna behöver själva få vara 

                                                 
17  Skolverket (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik. sid. 15 
18  Ibid. sid. 25 
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med och påverka sina studier men det visar sig dock att elevers inflytande på 
undervisningen är mycket liten. För att öka motivationen hos eleverna framhåller 
lärarna demokrati i klassrummet. Elevernas kunskap behöver komma till användning 
och de har behov av att få visa vad de har lärt sig. Även denna återkoppling måste 
vara varierad för att elevernas lust att lära ska stärkas. Lärarens roll behöver ändras i 
klassrummet, istället för att ”förmedla” kunskap bör läraren ”handleda” eleven i 
dennes lärande. Läraren har en stor betydelse i klassrummet och förväntningarna från 
eleverna är att matematikundervisningen ska vara intressant, rolig och lärorik. För att 
skapa ett bra arbetsklimat måste samspelet mellan lärare och elever fungera och 
eleverna måste vara medvetna om sin roll för att skapa detta. Även föräldrarnas 
inställning till matematiken har en stor betydelse för elevernas attityd. 
 
Sammanfattningsvis kommer Skolverket fram till vad lärare bör tänka på i 
matematikundervisningen för att öka elevers motivation och lust att lära: 
 

• Varierande undervisning och arbetssätt 
• Ett relevant och begripligt innehåll 
• Minska läroboksundervisningen 
• Gemensamma samtal med reflektion och självvärdering  
• Ämnesövergripande samarbete  
• Allsidig utvärdering 
• Användbar återkoppling för eleverna 
• Tydliga mål och syften 
• Ökat inflytande för eleverna 
• Skapa en god arbetsmiljö  
 

2.3 TIMSS 2003  
 
År 2003 genomfördes en internationell undersökning, Trends in International 

Mathematics and Science study (TIMSS),19 där man studerade elevers kunskaper i 
matematik och naturvetenskap. Undersökningen utfördes i 50 länder/regioner, på 
elever i år 8. I undersökningen fick eleverna både göra ett prov i matematik och 
naturvetenskap samt besvara en enkät. Genom att jämföra den med en tidigare TIMSS 
undersökning som gjordes år 1995, kan man se att svenska elevers 
matematikkunskaper har blivit sämre enligt TIMSS 2003. Den svenska genomsnittliga 
prestationen i matematik har sedan TIMSS 1995 sjunkit från 540 poäng till 499 
poäng, alltså en försämring på 41 poäng. Nya Zeelands genomsnittliga prestationen 
har sjunkit från 501 poäng till 494 poäng. Resultatet visar att de nya zeeländska 
elevernas resultat försämrats i liten utsträckning. 
 
En enkätundersökning gjordes bland lärare i alla deltagande länder. Undersökningen 
visade att de svenska lärarna år 2003 var mindre erfarna än år 1995 och endast 86 
procent hade genomgått en lärarutbildning. Enligt TIMSS 2003 20 hade 79 procent av 
de nya zeeländska lärarna genomgått en lärarutbildning. Lärarna har även år 2003 
mindre genomgångar under lektionerna och eleverna arbetar mer enskilt i läroboken i 
                                                 
19 Skolverket, TIMSS 2003. Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i skolår 8 i ett 

nationellt och internationellt perspektiv. 
20 TIMSS & PIRLS international study center, TIMSS 2003 International Mathematics Report,  
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jämförelse med år 1995. Enligt TIMSS 2003 går enbart 10 procent av 
undervisningstiden i Sverige till genomgångar och 90 procent av lärarna använder 
läroboken som bas i undervisningen. I Nya Zeeland är det 13 procent som går till 
genomgångar och 44 procent av lärarna använder sig av läroboken som bas och 52 
procent som ett komplement.   
 
I enkätundersökningen som gjordes med eleverna fick de värdera matematik, vad det 
tycker om ämnet och vilken nytta de kommer att ha av den i framtiden och i vardagen. 
Enligt TIMSS 2003 värderar 29 procent av de svenska eleverna matematiken väldigt 
lågt och 56 procent i Nya Zeeland.  Dock har de svenska elevernas självförtroende 
sedan år 1995 blivit bättre i ämnet matematik. Det är 49 procent av de svenska 
eleverna som har gott självförtroende i matematik enligt TIMSS 2003 och 43 procent 
av de nya zeeländska eleverna.  
 
Undersökningen TIMSS 2003 visar att de svenska eleverna tycker att det går bra för 
dem i matematik, samtidigt har deras intresse minskat och fler anser att de inte 
behöver vara duktiga i matematik. Enligt undersökningen har svenska elever en 
negativ inställning till matematik. TIMSS 2003 visar att de nya zeeländska eleverna 
gillar matematiken något bättre år 2003 än vad de gjorde år 1995. De länder som 
visade positiv inställning till matematik fick ett bra resultat på testen. 
 

2.4 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03) 
 
Skolverket utförde år 1992 den första Nationella utvärderingen av grundskolan. År 
2001 beslöt Skolverket att genomföra en ny Nationell utvärdering våren 2003  
(NU-03).21 Genom en gemensam utgångspunkt för statliga insatser var syftet med den 
här utvärderingen att skapa ett helhetsperspektiv på de faktorer som påverkar 
grundskolans måluppfyllelse.  
 

”Inriktningen är att klargöra om eleverna utvecklar de kvaliteter i sina kunskaper som de statliga 
styrdokumenten anger, samt vilka utvecklingsriktningar som i jämförelse med tidigare 
utvärderingsresultat, kan urskiljas generellt och i enskilda ämnen.”22 

 
Framför allt är det viktigt att klargöra situationen för de elever som inte når 
styrdokumentens mål. För att försöka få en bild över elevernas situation i skolan har 
man i matematiken baserat utvärderingen på kunskapsprov i kombination med 
attitydfrågor. I utvärderingen år 2003 valde man ut 120 skolor i årskurs 9 och 77 
skolor i årskurs 5, vilket man även gjorde i NU-92, detta för att det skulle bli en 
likvärdig undersökning år 1992 och år 2003.    
 
Enligt NU-03 skrevs det i Lgr 80 om det matematiska tänkandet och förmågan att 
både skriftligt och muntligt kommunicera matematik, som under åren har fått en allt 
större betydelse och i Lpo 94 betonar man tydligare den kunskapande processen.  I 
matematik innebär detta att man riktar in sig på hur eleverna resonerar och kommer 
fram till lösningar.  
 

                                                 
21 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) 
22 Ibid. sid. 8 
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”Det är inte bara svaret, utan även processen fram till svaret som är viktigt.”23 
 
Sedan NU-92 har lärarkompetensen minskat, nivån på matematikutbildningen har 
sjunkit, lärarna tycker det har blivit svårare att tillgodose alla elevers behov med de 
befintliga resurserna. Den vanligaste arbetsformen i matematik enligt NU-03 är att 
eleverna sitter var för sig och arbetar och det är i jämförelse med andra ämnen 
ovanligt med grupparbeten i matematik. Detta visar att kursplanens fokus på 
kommunikation i matematik inte har slagit igenom. Sedan år 1992 har det blivit mer 
vanligt med enskilt arbete och lärares ledning med gemensamma genomgångarna har 
minskat. Majoriteten av lärare och elever är positivt inställd till grupparbete inom 
matematik. I lärarnas öppna svar ger de en förklaring till varför man sällan arbetar 
med grupparbeten i matematik. De säger att det är ”… säkert värdefullt, men man är 
ju alltid stressad, inte minst med att få så många som möjligt att nå målen.”24   
 
Kunskapsutvecklingen i matematik har enligt rapporten försämrats mellan år 1992 
och år 2003, detta bedöms dock osäkert på grund av ett stort bortfall vid 
undersökningen NU-03. Likafullt visar NU-03 att elevers lust att lära sig mer i 
matematik har ökat, men hälften av eleverna anser att de lär sig mycket onödigt och 
att de har lite inflytande över innehåll och arbetssätt i matematik. Samtidigt visar 
utvärderingen NU-03 att eleverna betraktar matematik som ett viktigt ämne som de 
har nytta av i framtiden. Eleverna tycker även att matematiklektionerna går långsamt 
och matematik är svårt och ofta ointressant. Enligt NU-03 är en stor del av eleverna 
inte motiverade att göra sitt bästa och ger lätt upp inför svåra uppgifter och därför är 
det då viktigt att stärka elevernas självbild. När eleverna inte förstår blir de blockerade 
och om elevernas föräldrar anser sig själva vara ”hopplösa i matematik”, förstärker 
det bilden att matematik är ett ämne som inte går att begripa. Matematik beskrivs ofta 
som ett ämne där man antingen är begåvad eller inte.  
 

”Om man inte förstår är tron att man faktiskt kan lära sig att förstå ett första nödvändigt steg.”25  
 
Det är viktigt att man som lärare har verktyg och kunskap hur man ska bemöta elever 
med negativ självbild och är medveten om dess faktorer.  
 
Enligt NU-03 är läraren en viktig faktor i skolan för elevers lärande och av den 
orsaken har det stor betydelse att läraren känner säkerhet i sina kunskaper i matematik 
och visar ett stort intresse. Det är viktigt att lärare är medveten om varför och vad de 
undervisar om och inte bara hur. Eftersom barn lär sig på olika sätt är det 
betydelsefullt att lärare är medveten om att variera arbetssätten och har kunskap att 
kunna göra det. För att utveckla lärandet är det viktigt med samtal mellan vuxna och 
barn, att ta vara på dess olika tänkande och att det finns utrymme för reflektion. Det är 
även betydelsefullt med en konstruktiv feedback för att utveckla lärandet. Enligt NU-
03 verkar facit i läroboken vara en vanlig feedback, men problemet är dock att facit 
enbart tar upp det rätta svaret.  
 
I rapporten menar man att det behövs en förändring i matematik, många av eleverna 
upplever matematik som ett svårt ämne, de är inte motiverade för att göra sitt bästa. 
Enligt NU-03 bör lärarkompetensen förbättras, ändra utformningen på undervisningen 

                                                 
23 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) sid. 56 
24 Ibid. sid. 71 
25 Ibid. sid. 73 
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samt att tiden bör användas på ett mer konstruktivt sätt för att utveckla elevernas 
matematikkunskaper.  
 

2.5 PISA 2003 
 

Programme for International Student Assessment, (PISA)26 är OECDs internationella 
studie. PISA kan i ett svenskt perspektiv hjälpa till att komplettera den bild som gavs i 
den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03). Den första PISA 
undersökningen utfördes år 2000 och fokuseringen låg då på läsförmågan. År 2003 
utfördes en ny undersökning och matematik fick då den största uppmärksamheten. 
Totalt deltog 41 länder i PISA 2003, därav 31 OECD- länder. Syftet med PISA är att 
mäta i vilken utsträckning elever i slutet av grundskolan har förvärvat de kunskaper 
och förmågor som är nödvändiga för fullt deltagande i samhällslivet. Man vill se hur 
väl förberedda femtonåringar är när de har avslutat den obligatoriska skolan. Flera 
länder har sedan år 2000 förbättrat sitt resultat till år 2003, dock har Sverige inte visat 
någon positiv utveckling. Nya Zeeland är ett av OECD- länderna som visar ett något 
bättre resultat än Sverige i matematik.  
 
Från år 2000 till år 2003 visar de svenska eleverna större intresse och bättre 
självuppfattning i matematik jämfört med OECD -genomsnittet. Enligt PISA 2003 
finns det ett positivt samband mellan intresse och prestationer i matematik. 
Undersökningen visar att eleverna som är intresserade av matematik presterar i 
allmänhet ett bättre resultat, än de elever som är mindre intresserade. Resultatet 
speglade även ett negativt samband mellan ängslan27 och prestation i matematik. Det 
är framförallt självtillit, självuppfattning, motivation, ängslan och intresse som har 
störst inverkan på matematikprestationerna. Ibland annat i Nya Zeeland var det 
negativa sambandet störst. Undersökningen visar att svenska elever är minst ängslig i 
matematik samt att elevernas intresse och självuppfattning är större än OECD -
genomsnittet, dock skiljer sig inte Sverige från OECD-länderna när det handlar om 
motivation och självtillit. Enligt rapporten 28 har bland annat elever i Nya Zeeland och 
i Sverige en positiv uppfattning när det gäller stödet av lärarna i skolan. 
 

”The comparison shows that students in Canada, Denmark, Germany, Mexico,New Zealand, the 
United States and the partner country Tunisia have the greatest confidence in their mathematics 
abilities.”29 

 
Sammanfattningsvis visar PISA 2003 att svenska elevers intresse och självuppfattning 
i matematik har ökat, dock har inte det matematiska resultatet från år 2000 till år 2003 
påverkats av detta. Rapporten visar att Nya Zeeland visar ett bättre resultat i 
matematik än Sverige. 
 

                                                 
26 Skolverket PISA 2003. Svenska femtonåringars kunskap och attityder i ett internationellt perspektiv. 
27 Ängslan relateras till emotionella faktorer som känslor av hjälplöshet och emotionell stress, PISA 
2003. sid. 76  
28 Programme for International Student Assessment PISA 2003, Learning for Tomorrow’s World,  
New Zealand Summary Report 
29 Ibid. sid.133 
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2.6 Matematikdelegationen 
 
Resultaten i rapporterna TIMSS 2003, PISA 2003 och NU-03 visar att svenska elevers 
resultat har blivit sämre i matematik. Därför tillsatte den dåvarande regeringen hösten 
2003 en matematikdelegation, vars uppgift var att stärka matematikämnet och 
matematikundervisningen, från förskola till högskola. Delegationens förslag till 
åtgärder30  utgick ifrån en analys av den nuvarande situationen, år 2003: 
 

• Förbättra attityder till matematikämnet 
• Öka intresset för matematikämnet 
• Utveckla matematikundervisningen 
• Stimulera elever/studenter till fortsatta studier inom området 
 

Delegationens arbete redovisas i en rapport, Att lyfta matematiken –intresse, lärande, 

kompetens.31 Syftet med delegationens rapport är att framställa en handlingsplan med 
olika förslag till åtgärder som kan förändra elevers attityder och öka deras intresse för 
matematik, samt öka elevers intresse för fortsatta studier inom matematik och 
utveckla matematikundervisningen. Det är viktigt att öka medvetenheten om 
matematikens betydelse i vårt samhälle enligt rapporten.  
 
Matematikdelegationen skriver att elevers möte med matematik är avgörande för 
deras attityder och föreställningar om matematik i framtiden. Massmedias och 
familjens intresse har betydelse för elevernas attityd till matematik. Blir matematik 
positivt framställd utanför skolmiljöerna kan elevernas intresse öka. Enligt 
matematikdelegationen har många rapporter visat att elever i 10-12 årsålder förlorar 
sitt intresse för matematik och en följd av detta är att deras självförtroende minskar. 
 

 ”Forskning och beprövad erfarenhet visar att en mer varierad matematikundervisning skapar 
rika och fruktbara föreställningar hos barn och elever, föreställningar som gör att lust och 
fascination kan bibehållas upp i åldrarna.”32  

 
Enligt rapporten måste eleverna få känna att det lyckas på sin nivå och få rätta 
utmaningar för att behålla lust att lära och motivation. Därför är det läraren som är 
absolut viktigast i klassrummet för att skapa lust att lära i matematik. Läraren skall 
vara ämneskunnig och kunna förklara på olika sätt, ge svar på elevers sätt att resonera 
samt utnyttja tiden för matematik bättre.  
 
Regeringens satsning ”skall därmed inte ses som tidsbegränsad utan som ett avstamp 
för ett nytt sätt att tänka och arbeta långsiktigt!”33 Ambitionerna i regeringen är 
mycket höga, i framtiden vill man att svenska elever skall vara ledande vid 
internationella jämförelser, därför är matematikdelegationens arbete viktigt för att 
kunna uppnå målet. 

                                                 
30 http://www.matematikdelegationen.gov.se/ (2006-09-06) 
31 SOU 2004:97 Att lyfta fram matematiken - intresse, lärande, kompetens.  
32 Ibid. sid. 88 
33 Ibid. sid. 98 
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2.7 Våra erfarenheter av matematikundervisningen 
 
De erfarenheter som vi har fått från vår egen skoltid och av den matematik vi kommit 
i kontakt med under lärarutbildningen kan vi se att det skett vissa förändringar. 
Framförallt har lärarens roll förändrats från passiv till mer aktiv, tillsammans med 
eleverna. 
 

2.7.1 Egen skoltid 

 
För att få en inblick i hur vi har upplevt matematiken under vår skoltid har vi valt att 
ta upp våra erfarenheter. Med tanke på att vi har två olika erfarenheter av matematik 
har vi valt att presentera dessa i ”Person 1” och ”Person 2”.  
 
Person 1: 

 
Under hela grundskolan och gymnasiet har jag tyckt att matematik har varit ett roligt 
ämne, jag gillade siffror och tyckte inte att matematik var speciellt svårt. 
Matematikundervisningen var traditionell med det menas att vi enbart räknade i 
läroböckerna och ofta blev det tävling om vem som hann längst i läroboken och 
ibland fick vi som omväxling arbeta med extrablad med olika räkneuppgifter. På 
högstadiet och gymnasiet blev matematiken väldigt abstrakt och vi arbetade bara med 
uppgifter i böckerna vilka vi därefter rättade enskilt. Ofta gjorde jag så att ifall jag inte 
klarade av en uppgift tittade jag i facit. Vi hade sällan gemensamma genomgångar 
med läraren, utan det var endast ifall vi skulle räkna någon uppgift tillsammans. Till 
skillnad från mig fanns det klasskamrater som i årskurs 5-6 började tycka att 
matematik var tråkigt och svårt. Flertalet av mina klasskamrater uttryckte att 
problemet var att de inte begrep vad och när de skulle ha användning av matematiken. 
 
Person 2: 

 
Under min skoltid arbetade vi sällan i grupp eller praktiskt på matematiklektionerna, 
utan vi räknade i matematikböcker och målet var att få fram det rätta svaret, vid fel 
fick vi ett rött streck i boken. Läraren hade gemensam genomgång inför varje nytt 
kapitel, men annars arbetade vi enskilt. I årskurs 4-6 blev klassen uppdelad, några 
hamnade i den ”normala” gruppen, medan ett fåtal fick vara i den ”långsammare”. Jag 
var först i den ”normala”, sedan i årskurs 5 hamnade jag i den ”långsammare” 
gruppen. När vi kom upp i de senare åren, kallades matematikgrupperna ”allmän” där 
var matematik lättare och i ”särskild” var matematik svårare. Jag var i den ”särskilda” 
gruppen, även här hade läraren gemensamma genomgångar inför varje nytt kapitel 
och därefter arbetade vi enskilt i läroboken. Jag har alltid tyckt att det var roligt att 
räkna ut tal där det bara är siffror t.ex. multiplikationstabellen. Jag hade stora problem 
att förstå matematikuppgiften när det var textuppgift och detta resulterade i att jag 
tyckte det var tråkigt och ointressant med matematik. Efter årskurs 5 tappade jag 
lusten och motivationen i matematik. 
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2.7.2 Egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

 
Under vår lärarutbildning har vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 
sammanlagt 12 veckor. Nedan följer kort våra egna erfarenheter ifrån vår VFU. 
 
Person 1: 

 
Under min tid ute på VFU har jag sett att matematik har förändrats i skolorna sen jag 
själv gick där. Jag har sett att flera lärare inte bara använder sig av matematikböckerna 
i sin undervisning utan lärarna försöker istället göra matematiken synlig för eleverna 
och plocka fram vardagsmatematiken. Jag har även sett skolor där eleverna arbetar i 
grupp med olika problemlösningsuppgifter och min uppfattning är att eleverna tyckte 
att det var kul att arbeta med dessa uppgifter. Under min VFU har jag också frågat 
elever om varför matematik är ett viktigt ämne och många av eleverna verkar förstå 
nyttan av matematik i större utsträckning än vad jag själv gjorde. På en av mina VFU-
perioder träffade jag en lärare som var traditionell i sin matematikundervisning, 
läraren lät endast eleverna räkna i matematikböckerna och förklaringen till detta var 
att de inte finns tid till att arbeta med matematik utanför läroböckerna. I min 
lärarutbildning har jag fått en annan bild av matematik, och jag har insett att 
matematik är mer än att bara arbeta i matematikböckerna. 
 

Person 2: 

 
Under min VFU har lärarna genomfört traditionell matematikundervisning, där 
eleverna arbetade enskilt i matematikböckerna. Målet för eleverna var att räkna ut 
läroboken innan slutet av terminen, varje vecka fick eleverna ett antal sidor som de 
skulle hinna med under veckan. De elever som räknade långsamt och halkade efter 
fick ta hem läroboken för att hinna ikapp. I klassen fanns det elever som under 
terminen hann räkna ut läroboken, dessa fick fortsätta i nästkommande bok. Eleverna 
räknade enbart enskilt i läroboken och det förekom inget grupparbete i matematiken. 
Under min VFU har jag enbart upplevt en traditionell undervisning och inte erfarit 
några andra sätt att arbeta. Jag fick under min VFU inte någon uppfattning om 
eleverna hade någon förståelse varför matematik är viktigt att kunna. Det jag upplevde 
var att eleverna som var duktiga i matematik hade lust att lära och motivation, medan 
dem som var mindre duktiga ansåg att ämnet var tråkigt och ointressant.  

 

3. Metod  
 
För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att göra en litteraturstudie med 
största fokus på Sverige samt kvalitativa intervjuer och kvalitativa observationer i Nya 
Zeeland för att kunna besvara våra frågeställningar. Litteraturen som vi använt under 
vår studie har vi samlat in från Umeå Universitets bibliotek, Internet samt att vår 
handledare tipsat oss om olika rapporter.  
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3.1 Urval 

 
De kvalitativa intervjuerna och observationerna gjordes på en skola i Nya Zeeland 
som vi blev placerade på under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Skolan 
ligger i en stor stad och eleverna är från 5 år till 12 år. Vi frågade tre utvalda lärare 
ifall de ville ställa upp på varsin intervju och om vi kunde observera två av dem under 
deras matematikundervisning. Observationerna är genomförda i en förskoleklass s.k. 
”New Entrance” och i en årskurs 6 s.k. ”year 6” för att se hur barns motivation och 
lust att lära i matematik förändras från det eleverna startar skolan tills de är 12 år. 
Motivet till att vi valde tre lärare var att vi ville få olika lärares syn på vad de ansåg 
motiverar och skapar lust att lära hos elever i matematik. De tre lärarna valde vi med 
tanke på vilken årskurs de arbetade med.  
 
Presentation av valda lärare; 

Lärare 1 (L1) arbetar i år 6 och har arbetat på skolan sedan februari år 2006. Den här 
läraren sitter med i skolans matematikgrupp, därför valde vi att intervjua henne 
angående läroplanen samt vad hon anser skapar motivation och lust att lära i 
matematik. Dessutom har vi observerat henne.    
Lärare 2 (L2) arbetar i en förskoleklass och har arbetat två år på skolan. L2 har vi valt 
att observera samt intervjua om hur arbetar för att skapa motivation och lust att lära i 
matematik.   
Lärare 3 (L3) arbetar i år 2 och har arbetat på skolan i 20 år. Sammanlagt har hon 
arbetat 45 år som lärare och eftersom hon har berikad erfarenhet valde vi att 
genomföra en intervju med den här läraren.  
 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

 
I vårt examensarbete har vi valt att studera nationella och internationella 
undersökningar för att få en bakgrund och en bild hur det är i Sverige. I de 
internationella rapporterna har vi även studerat om vad de säger om Nya Zeeland för 
att få en bild hur det är där. I rapporterna har vi granskat om elever har motivation och 
lust att lära i matematik. Vi har även reflekterat över våra egna erfarenheter från 
skolans värld. Reflektionerna över våra egna erfarenheter samt undersökningarna 
valde vi att lägga i bakgrunden för att kunna ge ett perspektiv på hur det ser ut i 
Sverige gällande elevers lust att lära och motivation i matematik. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att utveckla vår lärarkompetens. För att försöka 
skapa en övertygande och rättvis bild av hur några lärare i Nya Zeeland skapar 
motivation och lust att lära i matematik har vi valt att göra kvalitativa intervjuer och 
kvalitativa observationer på lärare i Nya Zeeland. Patel m.fl.34 skriver att använda sig 
av kvalitativa metoder gör att man som forskare kommer närmare de människor som 
informationen kommer från.  
 
För att underlätta läsningen har vi valt att använda svenska uttrycket förskoleklass 
istället för ”New Entrance”, samt år 6 istället för ”year 6”. I Nya Zeeland började vi 
med att observera hur lärarna arbetade med att skapa lust att lära och motivation hos 

                                                 
34 Patel Runa, Tebelius Ulla, (1987) Grundbok i forskningsmetodik  
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eleverna. Enligt Patel & Tebelius35 är fördelen med observationsmetoden att man 
studerar olika handlingar i ett naturligt sammanhang, i samma stund som de äger rum. 
Nackdelen med observationsmetoder är att de oftast kräver mycket tid.  
 
Efter våra observationer genomförde vi intervjuer med de observerade lärarna plus en 
lärare till. Johansson & Svedner36 skriver att det är viktigt att känna till kvalitativa 
intervjuer, eftersom den, tillsammans med kvalitativa observationer, är en 
grundläggande metod för att få fram information. Kvalitativa intervjuer ska få den 
intervjuade att ge så utförliga svar som möjligt under själva intervjun. Johansson 
m.fl.37 anser att för att skaffa ett bra underlag till sin intervju är det bra att börja med 
observationer och basera intervjuerna på det man har undersökt. Under våra intervjuer 
använde vi oss av en minidisk samt att vi båda antecknade. Minidisken placerade vi i 
mitten av bordet, för att kunna uppfatta ljuden från både läraren och våra egna röster. 
Innan intervju testade vi utrustningen vid ett flertal tillfällen på varandra. Enligt 
Trost38 finns det en uppsättning fördelar och nackdelar med att använda bandspelare i 
intervju. Fördelarna är att man kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger om, 
möjligheten finns att skriva ut intervjun och läsa ordagrant vad som sagts. Man lär sig 
själv som intervjuare vad man gjorde bra och dåligt. Under en intervju behöver man 
inte föra anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren. Trost39 menar 
dock att nackdelarna med att använda bandspelare är att det tar tid att lyssna på 
banden och det är besvärligt att spola dem fram och tillbaka för att leta rätt på en 
detalj. Man har ingen möjlighet att se kroppsspråk och mimik. Det är bra att under 
själva intervjun anteckna händelser och tankar för att komplettera. 
 

3.3 Procedur 

 
För att hitta materiel till vårt arbete började vi leta efter information på Umeå 
universitetsbibliotek om motivation och lust att lära i matematik i Nya Zeeland. De 
sökord vi använde var; motivation, matematik, lust att lära, Nya Zeeland, PISA, 
TIMSS och läroplaner. Vi letade även dessa ord på Internet för att hitta litteratur, men 
på båda dessa sökmotorer var det svårt att hitta information om Nya Zeelands 
matematikundervisning. 
 
Vi valde därefter att titta på svenska elevers resultat i matematik i internationella och 
nationella rapporter från år 2003, samt vad dessa rapporter tar upp om motivation och 
lust att lära. För att få ett verklighetsperspektiv på svenska skolor har vi dessutom 
tittat tillbaka på vår egen skoltid, samt på vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 
Innan vår VFU påbörjades förberedde vi intervjufrågor på engelska (bilaga 1). Dessa 
frågor använde vi som mall under intervjuerna.  
 
Vi valde att intervjua en av lärarna på skolan för att få en inblick i hur de nya 
zeeländska kursplanen i matematik används i praktiken och vad den nämner om 
motivation och lust att lära i matematik. Intervjun utfördes vid en skolbänk i lärarens 

                                                 
35 Patel Runa, Tebelius Ulla, (1987) Grundbok i forskningsmetodik  
36 Johansson Bo och Svedner Per Olov, (2004) Examensarbetet i Lärarutbildningen 
37 Ibid. 
38 Trost, Jan (1997) Kvalitativa intervjuer 
39 Ibid. 
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klassrum, under lunchrasten. Före intervjun gav vi information om vad vårt arbete 
handlade om och frågade om vi fick spela in samtalet, samt upplyste vi läraren om 
dennes anonymitet. Samtalet om läroplanen var öppet och vi valde att inte förbereda 
frågor. Läraren berättade hur läroplanen är uppbyggt, hur de använder den i skolan 
samt vad som står i den om motivation och lust att lära i matematik. Vid ett senare 
tillfälle efter intervjun ville läraren tillägga information som vi valt att kalla informellt 
samtal. Efter intervjun fick vi ett exemplar av det nya zeeländska kursplanen i 
matematik som vi fick behålla. 
 
Våra observationer utfördes i två olika klasser på fyra matematiklektioner i varje 
klass. Observationerna genomfördes i L1: s år 6 och i L2: s förskoleklass. Vi valde att 
observera varsin klass för att inte störa och påverka eleverna i klassrummet alltför 
mycket. Innan observation påbörjades blev vi båda presenterad för klassen, vi valde 
att inte berätta om vår studie för eleverna, eftersom vi ville få en naturlig situation. 
Dock informerades lärarna om vad vårt arbete handlade om samt syftet med våra 
observationer och vi upplyste även här om lärarens anonymitet. Johansson & Svedner 
menar att;  
 

”Deltagarna får inte föras bakom ljuset beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått 
tillfälle att ge ett informerat samtycke till sin medverkan och de skall när som helst kunna 
avbryta sitt deltagande, utan att behöva oroa sig för några negativa konsekvenser.”40 

 
Under själva observationen antecknade vi och såg vilket konkret materiel som fanns i 
klassrummet, samt hur läraren arbetade. Vi valde att gå runt i klassrummet för att 
kunna se hur eleverna arbetade med det matematiska materialet. Varje 
observationstillfälle var en timme och efteråt satte vi oss ner för att renskriva 
noteringar som vi hade fört under observationen. 
 
De tre andra intervjuerna utfördes i lärarnas klassrum vid en skolbänk, vi var båda 
med på intervjuerna. I början av varje intervjutillfälle frågade vi om vi fick banda 
samtalet och därefter samtalade vi lite kort om vårt syfte med studien samt frågade 
hur länge de arbetat på skolan och hur länge de har arbetat som lärare. Två av 
intervjuerna (L1 och L2) utfördes under lunchtiden, den tredje intervjun (L3) 
genomfördes under en 20 min rast. Vid en av intervjuerna blev det tekniskt problem 
med minidisken vilket gjorde att vi endast hade anteckningar från den här intervjun. 
Frågorna till intervjun placerade vi på bordet så att lärarna såg frågorna för att skapa 
ett öppet samtal kring dessa. Efter varje intervju lyssnade vi igenom samtalet flera 
gånger, för att därefter tillsammans med anteckningarna skriva ner det vi ansåg var 
väsentligt till vårt resultat i en löpande text.  
 

3.4 Analysmetod 
 
Under våra observationer har vi valt att observera hur lärarna arbetar för att motivera 
och skapa lust att lära samt sett på vilket konkret materiel som används i klassrummet. 
Observationerna har vi analyserat ifrån våra egna tolkningar om vad som anses skapas 
motivation och lust att lära. Vi har även gjort en jämförelse mellan de internationella 
och nationella rapporterna för att kunna se likheter och skillnader mellan Sverige och 
Nya Zeeland.  

                                                 
40 Johansson Bo och Svedner Per Olov, (2004) Examensarbetet i Lärarutbildningen sid.29 
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4. Resultat 
 
Resultatdelen behandlar först en intervju med en lärare om hur de arbetar utifrån 
läroplanen i matematikundervisningen. Därefter kommer två observationer ifrån 
matematikundervisning samt tre intervjuer med lärare. Resultatdelen avslutas med en 
analys samt skillnader och likheter mellan Sverige och Nya Zeeland.  
 

4.1 Intervju med L1 om kursplanen i matematik 
 
L1 förklarade att i Nya Zeeland finns det en allmänt läroplan samt en kursplan för 
varje ämne och dessa kursplaner använder lärarna mer för att få tips och idéer till de 
olika undervisningstillfällena. L1 berättade att år 2006 utkom en ny läroplan som alla 
lärare skall läsa in sig på, hon anser att den nya läroplanen är lättare att tolka än de 
gamla. L1 förklarade att det nuvarande kursplanen i matematik41 är uppbyggt på åtta 
olika nivåer där varje elev har två år på sig att gå igenom en nivå. Varje nivå beskriver 
vilka kunskaper eleverna skall uppnå och med tanke på att det kan ta upp till två år för 
en elev att uppfylla en nivå kan elever i en klass ligga på olika nivåer. 
 
 

 
 
Figur 1. Det mörka området på varje nivå visar var varje elev bör ligga i de olika åren 
(Y 1-Y 13) och den underliggande raden J1 (junior primary school) - F7 (seventh 
form) är skolgången.  
 
Enligt L1 är kursplanen i matematik öppen och man arbetar mycket fritt i 
klassrummen. L1 menar att lärare kan ta hjälp av kursplanen om de fastnar i 
matematikundervisningen. L1 berättar att den nya kursplanen i matematik är mer 
utformad som en guide i undervisningen och att hon använder den äldre varianten som 
ett komplement till det nya. I det gamla kursplanen är alla ämnesområden som finns 
inom matematik t.ex. geometri, statistik, problemlösning uppdelade, men i det nya har 

                                                 
41 Ministry of Education, (1992) Mathematics in the New Zealand CURRICULUM  
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de sammanfogats. Den nya kursplanen är lättare att tolka och förstå, men det blir 
också enligt L1 mer arbete för lärarna när de ska tolka de olika målen.  
 
L1 påpekar att det inte står något i den nya zeeländska kursplanen för matematik om 
hur man ska arbeta med att motivera elever i matematik. I kursplanen står det att det 
är viktigt att arbeta med varje elevs individuella behov och ge uppgifter som är 
anpassade för varje enskild elev och L1 anser att detta skulle kunna kopplas till 
motivation.  För att motivera eleverna skall uppgifterna ligga på en nivå som varken 
är för svår eller för lätt och matematik ska vara anpassade till varje elev och vara till 
för alla. L1 poängterar att;  
 

”If you are catering to their needs and meeting their needs, theoretically you are motivating 
them, because you are targeting what they need to do.”  

 
I matematikundervisningen anser L1 att eleverna skall få en förståelse av nyttan av 
matematik och menar att det inte blir lustfyllt om matematik är för abstrakt och det 
leder till att eleverna inte utvecklar någon färdighet. Framförallt framhåller L1 att det 
är viktigt att man som lärare tycker det är roligt med matematik för att kunna motivera 
eleverna.  
 
L1 avslutar intervjun med att än en gång säga att det inte står någonting i kursplanen i 
matematik om motivation och lust att lära, men att man som lärare ska möta varje 
elevs behov och att matematik ska vara meningsfullt. 
 
Informellt samtal:   
 
L1 ville tillägga att det även finns en del i kursplanen som handlar om utvärdering och 
bedömning. L1 menade att även denna del hör till motivation och att just utvärdering 
och bedömning ger eleverna en ”sporre” som motiverar dem när de ser att resultaten 
blivit bättre. 
 

4.2 Observation i en förskoleklass 
 
I Nya Zeeland börjar eleverna skolan på den dagen de fyller fem år. Klassen som L2 
arbetar i består av nio elever. Matematikundervisningen är schemalagt varje dag, så 
vida det inte inträffar något annat på skolan som t.ex. studiebesök eller temadagar.  
 
Lektion 1 
 
Eftersom vissa elever precis har börjat skolan börjar L2 denna matematiklektion med 
att ha en introduktion om vilken ”math choosings” det finns att välja mellan. Därefter 
får eleverna använda sig av materialet som finns i hyllan och L2 sätter sig med en elev 
och gör ett test för att kunna se vad eleven har för förkunskaper. Detta test har hon 
med varje ny elev för att se på vilken nivå den ligger på.  
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De olika ”math choosings” som finns att välja mellan är: 

 
• Papperstallrikar, där det står en siffra i mitten och tallriken är dekorerad med 

ett antal figurer som siffran visar. Eleverna skall sätta dit lika många 
klädnypor som siffran visar i tallriken. 

• Geometriska figurer som eleverna använder som mall för att rita bilder.  
• Att använda den stora whiteboarden i klassrummet, där eleverna skall öva på 

att skriva siffror. 
• Små whiteboard som eleverna använder för att öva sig skriva siffror.  
• En ram med klossar med siffrorna från 1 till 100, där varje kloss med siffra går 

att snurra och på en sida är siffran röd och på andra sidan är den svart.  
• Mattefjädrar, det kallas ”number fans”. Den består av ”fingrar” mellan 0-9 och 

man kan använda den genom att t.ex. fråga: vilken siffra kommer före fyra?  
• Två kulramar, på varje rad är det 10 kulor, sammanlagt är det 100 kulor, på en 

rad har fem kulor samma färg, för att kunna visa femtal. Baksidan går att 
skjuta fram och tillbaka och eleverna kan få gissa hur många pärlor det är som 
de inte ser.  

• Kort med bilder, t.ex. raket, slott, soldat. Bilderna är i fem olika storlekar och 
färger.  

• Björnar i plast som är i olika storlekar och färger, röd, grön, gul och blå. 
• Plattor i olika storlekar, plattorna har små hål, eleverna skall sätta ner ”piggar” 

som finns i olika färger.   
 
Lektion 2 
 
Inför matematiklektionen samlas eleverna på golvet framför L2 som sitter på en stol 
och använder sig av ramen med siffrorna 1 till 100. Ramen har L2 i knäet framför 
eleverna, de går igenom siffrorna 1 till 10 och eleverna säger siffrorna i kör. Under 
genomgången säger L2 att eleverna skall slå på sina ”math brains”42 för att tänka ut 
vad nästa siffra ska bli. Därefter tar hon siffrorna 10 till 1 baklänges, först med hjälp 
av ramen och sedan skall eleverna räkna baklänges 10 till 1 med fingrarna. L2 
avslutar genomgången med att räkna tiotal 10-20-30… på ramen samt jämna tal 2-4-
6-8... Efter genomgången får eleverna välja olika matematikaktiviteter, det s.k. ”math 
choosings”. Under tiden eleverna arbetar med de olika ”math choosings” sitter L2 
med en ny elev och kollar förkunskaperna. 
 
Lektion 3 
 
På denna matematiklektion börjar läraren med att säga att eleverna skall sitta i en ring 
på golvet och räkna uppåt från ett, varje elev är en siffra var. L2 gör först en 
provomgång där eleverna säger sin siffra högt, sedan lägger hon till regeln att den som 
misslyckas får lägga händerna på huvudet, vilket ingen behövde göra. Därefter räknar 
L2 tillsammans med eleverna baklänges från 20. Efter det vill L2 att eleverna ska leka 
en lek som innebär att man ska kasta ett mjukisdjur mellan varandra och den som först 
fångar mjukisdjuret börjar räkna på ett och kastar sedan vidare mjukisdjuret till en 
som säger två osv. L2 blev tvungen att avbryta leken eftersom eleverna inte kunde 
kasta ordentligt. Innan L2 låter eleverna ta för sig av de olika ”math choosings” så går 

                                                 
42 Barnen ”skruvar” igång deras hjärnor 
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hon än en gång igenom vad ”math choosings” är och hur man beter man sig under 
”math choosings”.  
 
Lektion 4 
 
Under denna matematiklektion väljer L2 att sitta på golvet med enbart fem elever.  
Innan eleverna sätter sig får de hämta björnarna i plast. L2 har ett skrivblock framför 
sig och det första hon skriver överst på bladet är LI (Learning intention) dvs. målet 
med lektionen, ”to image sums to 10”. Matematiklektionen startar med att L2 vill att 
eleverna skall visa siffran fem med fingrarna och sedan gömma handen bakom 
ryggen. Därefter säger läraren att eleverna skall visa två till med den andra handen 
och frågar varje elev vad summan blir. Medan L2 säger siffrorna skriver hon upp de i 
skrivblocket, 5+2=__. Denna övning gör hon fem gånger med olika tal och inför varje 
uppgift vill hon att eleverna skall förklara, hur och varför de anser att det blir det svar 
det blir. L2 ger förslag att eleverna kan sätta fingrarna mot näsan när de räknar. Nästa 
övning använder L2 björnarna, eleverna skall ta ut fem björnar och därefter frågar hon 
varje elev hur många björnar de tror det är. Sedan ber hon eleverna blunda och med 
hjälp av en pappersdjuptallrik gömmer hon undan ett visst antal björnar av de fem 
som låg framme. L2 säger till eleverna; ”your job is to see how many you can see”. 
Även i denna övning skriver hon upp siffrorna i skrivblocket och eleverna får var och 
en svara på hur många de tror är under tallriken. L2 är noga med att påpeka att hon 
vill veta hur eleverna tänker och att de ska förklara hur de vet att det är t.ex. två 
björnar under djuptallriken. Denna övning gör hon fyra gånger och varierar antal 
björnar varje gång. Därefter bildar eleverna par och får fem björnar var samt en 
pappersdjuptallrik. Eleverna får göra samma övning i par och de hämtar papper som 
de skriver upp talen på. Medan dessa elever gör denna övning, sitter läraren med en 
ny grupp och gör likadana övningar med dem, de resterande eleverna arbetar med 
”math choosings”.  
 

4.3 Intervju med L2  
 
Nedan följer en sammanställning av intervjun med L2 som arbetar i en förskoleklass 
med nio elever. 
 
När vi frågade L2 ifall hon ansåg att eleverna i klassen är motiverade och har lust att 
lära sig matematik svarade hon; "I think so.When we do maths with children they are 
excited and if we don’t do maths for some reason, they just say why don’t we do 
maths today?” När det gäller att motivera eleverna menar L2 att det är viktigt hur du 
som lärare använder rösten för att visa att något är spännande och intressant. Det är 
även viktigt att matematiken är relaterad till eleverna, samt att lägga matematik-
uppgifterna på rätt nivå för att skapa motivation och lust att lära. L2 berättar att nya 
zeeländska kursplanen i matematik ger tips på vilka spel som passar varje enskild elev 
och vilken nivå läraren bör lägga matematikundervisningen på för att motivera 
eleverna. L2 använder sig mycket av spel och konkret matematik i undervisningen. 
Vid planering av uppgifter använder L2 matematikböcker som även eleverna får ta del 
av. L2 berättar att eleverna inte använder sig av individuella matematikböcker och att 
de istället använder olika konkreta materiel.  
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L2 berättar att vid varje undervisningstillfälle börjar hon med en hel klass 
uppvärmning, som innebär att eleverna tillsammans med läraren sitter i en ring på 
golvet. Eleverna får i uppgift att räkna fram och baklänges till 20, tiotalen och jämna 
tal. Därefter får eleverna välja vad de vill leka med, denna del kallas för ”math 
choosings”. Klassen arbetar då i smågrupper och L2 anser att det är bra för att kunna 
se varje elevs speciella behov. L2 berättar att i alla klassrum på hela skolan har man 
”math shells”, som innehåller konkret materiel t.ex. ”counters”, ”bear counters”, 
”number fans” etc. L2 förklarar att de använder det konkreta materialet för att 
eleverna lättare ska förstå matematiken. L2 tycker att det är svårt att besvara frågan 
om elevernas motivation minskar när de kommer upp i de högre åldrarna, eftersom 
hon inte själv arbetar med de äldre eleverna. L2 tror att de yngre eleverna är lättare att 
motivera, eftersom när barnen är små är de mer intresserade av att vilja lära sig nya 
saker. I matematikundervisningen är det enligt L2 lätt att ge de yngre eleverna konkret 
materiel, för att motivera dom och skapa lust att lära. Hon poängterar också vikten av 
att ge positivt beröm och att eleverna får bekräftelse på något som de har gjort bra.  
 
Sammanfattningsvis påpekar L2 att eleverna i hennes klass är motiverade och har lust 
att lära i matematik, eftersom eleverna blir ledsna om det av någon anledning inte har 
matematik under dagen. När det gäller att skapa motivation och lust att lära för 
eleverna är det viktigt att man som lärare använder rösten på rätt sätt och att man visar 
att ämnet är spännande och intressant. L2 tar även upp att det är viktigt att man lägger 
uppgifterna på rätt nivå till varje elev för att skapa motivation. L2 arbetar mycket med 
smågrupper i matematikundervisningen för att bättre kunna se varje elevs speciella 
behov, dock arbetar hon även mycket i helklass där läraren tillsammans med eleverna 
sitter i en ring på golvet. För att eleverna lättare skall förstå arbetar man mycket med 
konkret materiel. L2 anser att de yngre eleverna är mer intresserade att vilja lära sig 
nya saker och hon anser att de är lättare att motivera genom att de arbetar mycket med 
konkret materiel. I klassrummet finns det en hylla med olika matematiska aktiviteter 
som eleverna kan använda under undervisningen. (se exempel på ”math choosings”, 
sid. 18) L2 påpekar även att det är viktigt att man hela tiden ger positiv beröm till 
eleverna för att bekräfta de att de har gjort något bra.  
 

4.4 Observation i år 6 

 
Eleverna i denna klass går i år 6 och är inne på sista terminen i ”Primary school”. 
I klassen jobbar en kvinnlig lärare (L1) som arbetat på denna skola sedan februari 
2006. Klassen består av 31 elever där vissa är nya. Eleverna har matematik en timme 
per dag och oftast börjar lektionerna med en genomgång i helklass och sedan arbetar 
de själva med veckans uppgifter. De räknar inga uppgifter ur matematikböcker utan 
får uppgifter på tavlan som de ska lösa. Läraren sitter under lektionen med en grupp 
elever framför tavlan och löser uppgifter. Materialet som används vid 
matematikundervisningen är följande;  
 

• Tärningar 

• Glaspengar 

• Miniräknare 

• Kulram 

• Kulor 

• Måttband 

• ”Popcikel sticks” – det är färgade glasspinnar och kan användas som ental, 
buntas i tiotal och hundratal 
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• Låda med geometriska former 
• Mattefjäder, de kallas ”number fans” -en fjäder med 10 fingrar numrerade 0-9 
• Decipipes -ett speciellt materiel som L1 använder för att visa 

positionssystemet och decimaltal. Det består av olika långa rör som är röda 
och blå, den långa röda kan t.ex. vara hundratal, den blå som är lite kortare 
kan vara tiotal och den minsta som är blå kan vara ental.  

 
Andra spel som används i matematikundervisningen är Chess, Kalaha, Yatzy, Alfabet 
med siffror och olika kortspel. I klassrummet finns en tavla där eleverna satt upp olika 
matematiska uppgifter som de har arbetat med den senaste tiden. På tavlan fanns 
rubriken Statistik, vilket de har arbetat med under förra terminen. Där fanns olika 
undersökningar som eleverna har gjort och resultaten av dessa. 
 
Lektion 1 
 
L1 samlar eleverna i en ring framför tavlan och börjar lektionen med en genomgång 
där eleverna arbetar med mattefjädrar. Hon låter eleverna arbeta i par och de får i 
uppgiften att visa olika summor av tal med hjälp av mattefjädrarna. Först ska de visa 
talet 32 och sedan ta bort 8 från det. L1 frågar eleverna hur de räknade ut svaret och 
ställer öppna frågor till dem. L1 poängterar även för eleverna att inget svar är fel utan 
det viktigaste är att de kan förklara hur de tänker. Efter genomgången får de elever 
som förstått genomgången räkna de uppgifter som finns på tavlan. Uppgifterna på 
tavlan är uppdelade i tre grupper och eleverna arbetar med dessa utifrån sin egen nivå. 
De elever som är duktiga i matematik räknar alla tre raderna och de som är mindre 
duktiga räknar två rader. När eleverna räknat färdigt uppgifterna får de gå igenom 
dem tillsammans för att se ifall de har förstått allt. Eleverna arbetar enskilt med 
uppgifterna, medan L1 går igenom olika uppgifter med de elever som sitter kvar vid 
tavlan. L1 låter eleverna förklara hur de tänker och säger till dom att svaret inte är det 
viktiga. Både eleverna framför tavlan och de vid bänkarna hjälper varandra med olika 
lösningar. L1 låter eleverna förklara för varandra istället för att själv visa, men L1 
visar eleverna olika lösningarna på uppgiften. L1 påpekar dock för eleverna att det 
finns vissa lösningar som är lättare än andra och visar eleverna vilka dessa är. 
 
Lektion 2 
 
L1 börjar lektionen med att samla eleverna framför tavlan, för att tillsammans lösa en 
uppgift. Hon låter eleverna få några sekunder på sig att i par fundera på hur de skulle 
kunna räkna ut den. 

 
Uppgift. Om en bok har 32 sidor och jag får på våran skola, kopiera 3 % av 

boken. Får jag då kopiera två sidor? 

 
Eleverna kommer med olika förslag på hur uppgiften kan lösas och när någon inte 
förstår får en annan elev förklara hur de tänker. L1 plockar fram ”decepipes” för att 
visa olika decimaltal och hon försöker bryta ner uppgiften. L1 använder konkret 
materiel som pengar och låter eleverna gå till en bank och växla in små ”decepipes” 
mot stora. L1 visar eleverna att det går tio små blå på en lång blå och tio långa blå på 
en lång röd. L1 märker att eleverna inte förstår och lämnar uppgiften för att förklara 
på ett annat sätt nästa lektion. 
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Lektion 3 
 
Vid nästa matematiklektion börjar L1 med att följa upp föregående lektion genom att 
gå igenom 10 % av någonting och hon använder ”decepips” även idag. Först plockar 
L1 fram en röd och visar den som hel och sedan en blå lång, som 10 %. L1 ber även 
eleverna att förklara så att hon märker att de har förstått och inte bara vet svaret. Hon 
fortsätter sedan att visa olika samband och är noga med att även fråga här om alla 
elever har förstått och visar även olika sätt som de kan tänka. Efter genomgången 
sätter eleverna igång att räkna och en grupp sitter kvar på golvet. L1 låter en av 
eleverna vara ”lärare” och dennes uppgift är att gå igenom och rätta uppgifterna de 
har räknat under veckan. Ifall ”läraren” gör något fel rättar de andra eleverna denne 
och förklara hur de har tänkt. När någon i gruppen kommer med ett svar som är fel är 
”lärarens” uppgift att rätta de andra eleverna. Resten av eleverna sitter tillsammans 
två och två och går igenom talen, de hjälper varandra och ifall någon i paret inte 
förstår får den andra förklara hur de kan tänka.  
 
Lektion 4 
 
L1 samlar eleverna framför tavlan för en genomgång i helklass och använder sig av 
”popcikel sticks”. L1 lägger fram 86 stickor framför eleverna (8 buntar med tio i varje 
plus 6 lösa stickor). Sedan ber L1 eleverna plocka ut 38 från 86.  
 

 86 - 38= _ 

 
Tillsammans avrundar de först uppgiften till ett ”pretty number” som i detta fall är 40. 
En elev får sedan i uppgift att ta bort 40 stickor från högen med 86 stycken och gör 
detta genom att ta bort fyra buntar med 10 i varje. 
  

86 – 40 = 46 

 
Eleven räknar stickorna som är kvar och får det till 46, men L1 förklarar att de har 
tagit bort två för mycket, eftersom det var 38 de skulle ta bort. Eleven som tog bort 40 
tar tillbaka två stycken.  
 

46 + 2 = 48 
 
Alla elever är med på denna genomgång och läraren frågar hela tiden ifall alla har 
förstått. De elever som inte riktigt har förstått, får sitta kvar och L1 går igenom olika 
tal så att de flesta har förstått. Under veckan ska L1 göra tester med eleverna och 
frågar eleverna vad de behöver träna på. Eleverna får sedan öva tillsammans i par på 
de delar som de anser att de behöver träna mera på. Medan eleverna tränar går L1 
igenom med två elever några uppgifter som de har arbetat med under veckan.  
 

Uppgift.  82 - 58 = _  

 
L1 använder först stickorna och sätter sedan in talen i riktiga exempel.  

 

Jag har 82 kr och köper glass för 58 kr hur många kronor har jag kvar sen? 
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Sedan får eleverna som sitter med L1 på golvet hjälpas åt att lösa talen på tavlan och 
en av eleverna tar fram stickor och visar, medan den andra eleven skriver på tavlan 
hur han/hon tänkt. När eleverna gjort detta låter L1 en av eleverna göra en sista 
kontrollering på miniräknaren för att se ifall de gjort rätt. Resten av eleverna fortsätter 
att rätta sina tal och hjälper varandra att förklara hur man kan tänka när man löser 
talen. Till hjälp när de ska förklara använder eleverna olika konkret materiel som t.ex. 
pengar, stickor osv. Eleverna visar, förklarar och granskar för varandra så att alla har 
förstått. 
  
Under lektionen har läraren även en genomgång med nio elever om positions-
systemet. L1 plockar fram pengar för att visa hundratal, tiotal, ental och hon låter 
även här eleverna gå till banken för att växla. Hon frågar eleverna hur många 10: or 
man behöver för att få 200. L1 tittar på eleverna och frågar ifall de har förstått.  
Alla elever är engagerade och arbetar med de uppgifter som de ska under hela 
lektionen. 
 

4.5 Intervju med L1 
 
Nedan kommer en sammanställning av en intervju med L1 som arbetar i år 6.  
Klassen består av 31 elever. Varje vecka sätter L1 upp olika mål i matematiken som 
eleverna skall ha uppnått i slutet av veckan, dessa är tagna utifrån styrdokumentet.  
 
L1 ansåg att det var en svårt besvara frågan ifall eleverna i klassen var motiverade och 
hade lust att lära i matematik. Hon tror att eleverna i klassen är motiverade och har 
lust att lära i matematik, men anser att mycket beror på elevernas dagsform. L1 anser 
att man som lärare kan se på eleverna i klassrummet när koncentrationen minskar. 
Arbetssättet som L1 använder i klassrummet är smågruppsarbete, vilket hon tillägger 
är ett vanligt arbetssätt på hela skolan. L1 tycker själv att arbete i smågrupper skapar 
motivation och lust att lära för eleverna, eftersom de får kommunicera och hjälpa 
varandra. Hon berättar att när klassen arbetar i smågrupper är de uppdelad i fyra olika 
grupper beroende på elevernas olika kunskapsnivåer. Enligt L1 skapas motivation och 
lust att lära när man lägger uppgifter på rätt nivå för varje elev. Det är inte uttalat i 
grupperna om dessa olika nivåer, men L1 menar att eleverna vet om de olika nivåerna 
fast dom inte är uttalade. L1berättar att hon ibland väljer att arbeta i hel klass under 
matematikundervisningen, för att alla elever ska känna sig bra i matematik och inte 
kunna jämföra sig med varandra. L1 menar att det då blir en hel grupp som måste lösa 
matematiska problem tillsammans. 
  
L1 påpekar att; ”parents are a huge factor in motivation”! Hon menar att föräldrarnas 
inställning till matematik påverkar elevernas motivation och lust att lära. Hon menar 
att om föräldrarna har en negativ/positiv inställning till matematik, speglar det av sig 
till barnen. Enligt L1 är det även viktigt med en positiv inställning hos läraren för att 
motivera och skapa lust att lära hos eleverna och dessutom är det viktigt att man som 
lärare ger positiv ”feedback” till eleverna. En bra matematikundervisning skall enligt 
L1 bestå av olika spel och materiel, vara interaktiv samt ha ”… connection to the real 
world”! Materialet är framförallt viktigt i de lägre åldrarna, eftersom eleverna först 
skall lära sig att ”se” matematik, för att sedan använda materialet som ett komplement 
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till ”mental maths”.43 L1 berättar att eleverna i hennes klass använder inga 
matematikböcker, istället skriver hon uppgifter på tavlan som eleverna får räkna i sina 
räknehäften. Hennes uppfattning är dock att det kan vara bra med matematikböcker, 
eftersom hon tror att eleverna kan bli mer motiverade när de ser vad de har 
åstadkommit under en viss tid.  
  
Elevernas motivation minskar, enligt L1, i alla ämnen när de blir äldre och hon anser 
att elevernas motivation avtar i matematik pga. att; 
 

• Matematiken blir för svår. 
• Eleverna inte ser verkligheten i matematiken. 
• Det blir för abstrakt och för avancerat för eleverna.  
• Lärare som arbetar med elever i de högre åldrarna är rädda för att undervisa i 

matematik, då de tycker att det inte kan tillräckligt i ämnet.  
 
L1 avslutar intervjun med att berätta att denna skola framförallt satsar mycket på att 
motivera och skapa en positiv inställning hos lärarna i ämnet matematik. Hon menar 
att läraren måsta ha en positiv inställning och vara engagerad i sin undervisning, för 
att kunna skapa motivation och lust att lära hos eleverna i matematik. Det är därför 
man satsar mycket på att motivera lärarna, eftersom läraren är en stor påverkande 
faktor i undervisningen.  
 
Sammanfattningsvis anser L1 att det är svårt att säga ifall eleverna är motiverade att 
lära matematik, men hon tror att hennes elever är det. Hon menar dock att elevernas 
motivation och lust att lära beror på deras dagsform. L1 anser att många faktorer styr 
elevers motivation och lust att lära i matematik, framförallt menar hon att föräldrarna 
och lärarnas inställning till matematik påverkar elevernas. Hon framhåller också 
vikten av att lägga matematikuppgifterna på rätt nivå för varje elev och att ge dem 
positiv beröm. L1 antar att anledningen till att elevers motivation och lust att lära 
minskar är att matematiken blir för svår och abstrakt samt att eleverna inte kan 
relatera det till vardagen. 
  
För att ge eleverna motivation och lust att lära använder L1 många olika metoder och 
konkret materiel i matematikundervisningen som hon framförallt använder vid 
genomgångar. I klassrummet finns även mycket konkret materiel som eleverna tar till 
hjälp när de löser olika uppgifter. När eleverna inte förstår sätter L1 in uppgifterna i 
verkliga händelser och hon är noga med att alla ska förstå. Eleverna arbetar mycket i 
smågrupper eller par och hjälper varandra med att lösa uppgifter och när de inte 
förstår, medan läraren har en passiv roll. När eleverna får samarbeta i matematiken 
och hjälpa varandra anser L1 att det skapas motivation och lust att lära. L1 framhåller 
dock att gemensamma genomgångar är bra för att alla ska känna sig lika duktiga och 
på så sätt bli motiverade och känner lust att lära. 
 

                                                 
43 Eleverna lär sig att ”tänka” matematik. 
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4.6 Intervju med L3 

 
Nedan kommer en sammanställning av intervju med L3 som arbetar i år 2. Klassen 
som hon arbetar i har 26 elever.  
 
När vi ställde frågan om eleverna i L3: s klass är motiverade och har lust att lära 
matematik, ansåg hon att de för det mesta är det, men att det självklart beror på vilken 
dagsform de har. L3 tycker sig se att de elever som är duktiga är oftast motiverade i 
matematik. För att ge eleverna motivation och lust att lära påpekar hon att det är 
viktigt att man som lärare visar elevernas framgång i matematiken och använder olika 
konkret materiel. Enligt L3 skall eleverna lära sig ”se” matematiken i huvudet och 
hon menar att man gör det med hjälp av olika materiel. L3 poängterar vikten av att 
lägga matematikuppgifterna på rätt nivå för varje elev för att de ska bli motiverade 
och framförallt måste eleverna se att de har lyckats. Där har läraren en viktig uppgift 
genom att själva komma med en positiv attityd.  
 
De arbetssätt som L3 arbetar med för att motivera eleverna är smågruppsarbete och 
ibland lärarledda lektioner. Hon låter även eleverna spela spel samt göra olika 
matematiska aktiviteter, men L3 poängterar dock vikten av att allt som görs måste 
vara relevant för eleverna. Det ska vara anpassade aktiviteter, uppgifter och materiel 
för eleverna. Därför försöker hon lägga matematikuppgifterna på rätt nivå och låta 
eleverna testa olika konkreta materiel (se exempel ”math choosings”, sid. 18.) 
 
L3 berättar att hon har arbetat som lärare i sammanlagt 45 år och har hunnit se hur 
matematikundervisningen förändrats genom åren. Hon berättade att eleverna förut 
räknade mer i matematikböcker och alla räknade samma uppgifter. L3 gillar 
arbetsmetoderna de använder idag, eleverna lär sig på många olika sätt att räkna ut 
uppgifter genom att laborerar med olika konkret materiel och hon anser att eleverna 
får en annan förståelse för vad de gör. Hon tror att denna förståelse ger eleverna mer 
motivation och lust att lära. Hon är även övertygad om att den frihet som eleverna har 
idag att kunna använda olika konkret materiel när de löser uppgifter ökar deras 
motivation och lust att lära. L3 tycker att det finns mycket bra med hur de arbetar i 
skolan idag, men det finns också mycket som är dåligt. Hon menar t.ex. när klassen är 
uppdelad i smågrupper och hon sitter med ett visst antal elever, är det svårt att ha 
kontroll på om de andra eleverna verkligen räknar matematik eller bara leker. L3 
tycker också det är svårare att veta om eleverna får tillräckligt med utmaningar när det 
är friare i klassrummet och om eleverna verkligen lär sig något. 
 
Sammanfattningsvis anser L3 att eleverna i hennes klass är motiverade i matematik, 
men ifall eleverna saknar motivation och lust att lära beror det på dagsformen. 
Eftersom L3 har arbetat cirka 45 år som lärare har hon arbetat med många olika 
arbetssätt i matematikundervisningen. I nuvarande klass arbetar hon mycket med 
smågrupper, konkret materiel och olika matematiska aktiviteter. Enligt L3 är eleverna 
mer motiverade och har lust att lära i dagens matematikundervisning, eftersom de 
arbetar mer med konkret materiel och eleverna får därigenom en större förståelse.  
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4.7 Analys 
 
I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån våra frågeställningar.  
 
I kursplanen i matematik står det inget om motivation och lust att lära. Läraren som vi 
intervjuade angående kursplanen i matematik anser dock att hon kan dra paralleller 
mellan vissa delar i den till motivation och lust att lära. I det nya zeeländska 
läroplanen står det att uppgifter skall vara nivåanpassade till varje enskild elev och L1 
anser att man koppla det till motivation och lust att lära. Hon menar även att 
utvärdering och bedömning, kan ”sporra” eleverna och motivera de till att vilja lära. 
Enligt det nya zeeländska läroplanen måste eleverna lära sig matematik och det är en 
baskunskap i vardagslivet.  
 
Lärarna vi intervjuade i Nya Zeeland anser att eleverna är motiverade och har lust att 
lära i matematik och ifall eleverna saknar det vad de anser är orsaken. För att besvara 
denna frågeställning valde vi att genomföra två skilda observationer och tre intervjuer 
med lärare. Alla tre lärare som vi intervjuade ansåg att eleverna i deras klass är 
motiverade och har lust att lära i matematikundervisningen. Läraren i förskoleklassen 
berättade att när de av någon anledning inte hade matematik, frågade eleverna efter 
det. Skälet till varför eleverna saknar motivation och lust att lära beror enligt lärarna 
på elevernas dagsform, uppgifterna är för lätta eller för svåra samt om lärarna och 
föräldrarna har en negativ inställning. 
 
Under våra intervjuer och observationer kom det fram att lärarna ansåg att det är 
viktigt att använda sig av konkret materiel. En av lärarna anser också att det är viktigt 
hur du som lärare använder rösten för att få eleverna intresserade. De lärare vi 
intervjuade och observerade använder inte matematikböcker i sin undervisning. De 
menar att när eleverna istället använder konkret materiel utvecklar de en fördjupad 
förståelse för matematik, som i sin tur skapar motivation och lust att lära hos eleverna. 
På den undersökta skolan använder sig alla klasser av konkret materiel. Lärarna 
försöker även att lägga matematikuppgifterna på rätt nivå till varje elev, eftersom 
svårighetsgraden skall vara anpassad efter elevernas förkunskaper. Lärarna startar upp 
varje matematiklektion med en gemensam genomgång i helklass och påpekade att på 
så sätt får alla elever vara med samt att alla får känna sig lika duktiga. I 
matematikundervisningen i år 6 arbetar elever i smågrupper som läraren har delat in 
dem i beroende på deras kunskapsnivåer. I förskoleklass arbetade eleverna med ”math 
choosings”, där de individuellt väljer arbetsuppgifter. Lärarna tar även hjälp av 
läroplanen när de vill ha tips på spel eller andra aktiviteter som passar den enskilda 
eleven och även ser på vilken nivå läraren bör lägga undervisningen på för att 
motivera eleverna.  
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4.8 Skillnader och likheter mellan Sverige och Nya Zeeland 
 
Vår sista frågeställning om vilka skillnader och likheter det är mellan Sverige och 
Nya Zeeland redovisas nedan i en jämförelse.  
 
Enligt PISA 2003 visar Nya Zeeland ett något bättre resultat i matematik än Sverige. 
Dock visar TIMSS 2003 att både Sverige och Nya Zeeland har fått ett sämre 
genomsnittsresultat än år 1995. I Sverige har resultatet minskat drastiskt i jämförelse 
med Nya Zeeland. (jämför sid. 6) Resultatet i TIMSS 2003 visar att andelen utbildade 
lärare i matematik i båda länderna ligger under 90 procent och att i Nya Zeeland finns 
färre utbildade lärare än i Sverige. TIMSS 2003 visar även att elevers självförtroende i 
matematik både i Nya Zeeland och i Sverige ligger under 50 procent. Eleverna i Nya 
Zeeland värderar matematiken väldigt lågt i jämförelse med vad svenska elever gör.  
 
Enligt matematikdelegationen minskar svenska elevers motivation och lust att lära i 
matematik när de blir äldre och ämnet blir mer abstrakt. Lärarna som vi intervjuade i 
Nya Zeeland tror även de att elevernas motivation minskar när eleverna blir äldre, en 
av lärarna tror att när eleverna blir äldre tappar dom motivationen och lust att lära i 
alla ämnen på grund av att det blir mer abstrakt.  
 
I en jämförelse mellan det nya zeeländska läroplanen och svenska läroplanen (Lpo94) 
kan man se att båda tar upp vikten av att skapa en meningsfull matematikundervisning 
och placera in det i vardagssituationer. Genom våra observationer i Nya Zeeland 
kunde vi tydligt se hur lärarna arbetade med vardagsmatematik, t.ex. att 
räkneuppgifterna är relaterade till elevernas vardag. Enligt TIMSS 2003 arbetar 
eleverna i Nya Zeeland knappt hälften av tiden i läroböcker till skillnad från Sverige 
som arbetar största delen i läroböcker. Nya Zeeland har även mer genomgångar i 
helklass än vad Sverige har. På den skolan i Nya Zeeland som vi observerade arbetar 
eleverna i smågrupper och använder sig inte av läroböcker. Enligt PISA 2003 har 
både nya zeeländska och svenska elever en positiv uppfattning till lärarens stöd. 
Lusten att lära -fokus på matematik och NU-03 styrker att grupparbete är en viktig 
arbetsform för att skapa motivation och lust att lära. 
 
I Skolverkets rapport Lusten att lära med fokus på matematik, skriver de att det är 
viktigt att det i ett klassrum skall det finnas utrymme för upptäckarglädje, 
engagemang och aktivitet för både lärare och elever för att skapa lust att lära. Under 
observationerna på en skola i Nya Zeeland kunde vi se att detta utrymme fanns i 
klassrummet. Eleverna arbetade mycket med konkret materiel och var engagerade och 
nyfikna i uppgifterna under matematikundervisningen.  
 
Skillnaden mellan kursplanen i matematik i Nya Zeeland och den svenska (bilaga 2) 
är att den nya zeeländska ger tips och idéer till undervisningen och visar hur du kan 
arbeta. I svenska kursplanen i matematik finns det mål som ska uppfyllas till år fem 
och till år nio. Däremellan är det inga direkta riktlinjer som visar på vilken nivå 
eleverna skall ligga på. Kursplanen i Nya Zeeland visar vilken nivå eleverna skall 
ligga på och vilka uppgifter som passar till varje nivå.  
 
De största likheterna mellan Sverige och Nya Zeeland för att motivera och skapa lust 
att lära hos eleverna i matematik är att arbetet ska vara nivåanpassat, varierat, knutet 
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till elevens vardag, eleverna har en positiv självbild samt att föräldrarna har en positiv 
inställning.  

5. Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på vad några lärare i Nya Zeeland anser skapar 
motivation och lust att lära i matematik. Vår förhoppning med denna studie var också 
att som nyutbildade lärare erhålla idéer för att kunna skapa lärorika och motiverande 
matematiklektioner. Vi anser att våra intervjuer och observationer gett oss bra idéer 
för att kunna motivera eleverna. Malmer44 menade att Nya Zeeland inte visade ett 
liknande intresse för matematikundervisningen som för läsundervisningen, men i vår 
studie med tre lärare från Nya Zeeland kom vi fram till att det på deras skola satsar 
man nu mer även på matematikundervisningen. Genom våra observationer och 
intervjuer kan vi dra slutsatsen att på denna skola satsar de mycket på 
matematikundervisningen, eftersom att det fanns en stor mängd konkret materiel i 
klassrummen samt att de fortbildar lärarna inom matematik. 

5.1 Metoddiskussion 
 
Vår studie är baserad på tre intervjuer och två skilda observationer vid flera tillfällen 
samt på en skola från förskoleklass till år 6, detta innebär att man inte kan generalisera 
att detta är vad alla lärare i Nya Zeeland anser skapar motivation och lust att lära i 
matematik. Undersökningen är utförd på en skola i Nya Zeeland och kan därför inte 
representera alla skolor i Nya Zeeland. Vi tror att ifall vi hade genomfört studien t.ex. 
i år 7 till 9 hade resultatet varit annorlunda, vi förmodar att eleverna hade varit minde 
motiverade och haft en minskad lust att lära. Matematikdelegationen visar att när 
eleverna blir äldre minskar deras motivation och lust att lära. Faktorer som kan ha 
påverkat trovärdigheten i resultatet är att det enda tillfället vi kunde utföra våra 
intervjuer var under lunchtid och därmed var lärarna stressade. Våra intervjuer 
utfördes med hjälp av en minidisk och vid ett av intervjutillfällena blev det tekniskt 
problem och den fångade inte upp ljud. Under den intervjun antecknade vi båda, men 
det kan innebära att vi ändå har missat viss information. Eftersom våra intervjuer var 
på engelska ansåg vi att det var till stor hjälp att använda oss av en minidisk, samt att 
vi antecknade. Utifrån våra frågor fick vi de data vi behövde för att kunna besvara 
våra frågeställningar. Under vår intervju om styrdokumentet hade vi inte förberett 
frågor, detta medför att det blev ett öppet samtal. Resultatet är baserat på våra 
översättningar, vilket innebär att vi till viss del kan ha misstolkat informationen. Den 
nya zeeländska läroplanen och kursplanen i matematik har vi översatt från engelska 
till svenska och därmed är vi medvetna att även där kan ha skett misstolkningar, vi har 
valt att enbart rikta oss mot det nuvarande läroplanen, eftersom den nya inte har 
kommit i bruk riktigt än.    
 

                                                 
44  Malmer, Gudrun och Adler, Björn (1996) Matematiksvårigheter och dyslexi. 
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5.2 Resultatdiskussion 
 
Nedan kommer en diskussion och analys av de resultat vi fått.  
 

5.2.1 Kursplanen i matematik  

 
Precis som lärarna anser vi att kursplanen i matematik i Nya Zeeland kan vara en bra 
hjälp i undervisningen. En frågeställning var att hitta något om motivation och lust att 
lära i matematik i den nya zeeländska kursplanen. Genom en intervju med en lärare på 
skolan kom vi fram till att det är upp till varje enskild lärare att göra en egen tolkning 
vad som anses vara motiverande och skapa lust att lära. Vid intervjun med läraren om 
kursplanen ansåg hon t.ex. att bedömning och utvärdering kan ”sporra” eleverna och 
motivera dem samt skapa lust att lära. Denna tolkning tycker vi är intressant, eftersom 
vi anser att man inte generellt kan säga att alla elever blir motiverade och får lust att 
lära när de bedöms och utvärderas. Vi tror att i vissa fall kan det vara en ”sporre”, 
men vi anser att det likaväl kan hämma de svaga eleverna.  

5.2.2 Elevernas motivation och lust att lära 

 
Lärarna som vi intervjuade i Nya Zeeland anser att eleverna är motiverade och har 
lust att lära, internationella rapporterna visar att elever i Nya Zeeland har förbättrat sin 
inställning till matematik år 2003 till skillnad från år 1995. De internationella och 
nationella rapporterna visar att svenska elevers motivation har minskat. Lärarna vi 
intervjuade ansåg dock att det var svårt att besvara frågan om eleverna är motiverade i 
matematikundervisningen. Under vår studie började vi fråga oss själva, hur man kan 
se att eleverna är motiverade. Vi tror att man som lärare kan se att eleverna är 
motiverade när de är engagerade, arbetsvilliga och när de anser att arbetet är intressant 
och roligt. Därför är det viktigt menar vi att man som lärare har varierat arbetssätt och 
själv är engagerad i sitt ämne för att motivera eleverna.  
 
I vår bakgrund har vi granskat resultat från olika rapporter och fann det intressant att 
svenska elevers resultat i matematik har blivit sämre dock har deras självförtroende 
blivit bättre. Resultatet i rapporten PISA 2003 visar att ett positivt samband mellan 
intresse och gott självförtroende kan förväntas ge bättre prestation i matematik. 
Svenska elever har ett bra självförtroende i matematik, men visar dock ett sämre 
resultat. Vi tror att elevernas självförtroende har blivit bättre på grund av att läraren, 
föräldrarna och massmedia har en positiv inverkan hos eleverna samt att matematiken 
har blivit mindre abstrakt i undervisningen. Detta resonemang lyfter även 
matematikdelegationen fram i sin rapport, Att lyfta matematiken - intresse, lärande, 

kompetens. Vi tror att svenska elevers resultat har blivit sämre pga. att de 
internationella testerna inte är anpassad till den svenska arbetsformen. Vi tycker att 
det är märkligt att rapporten Lusten att lära –med fokus på matematik säger att elevers 
lust att lära har minskat medan NU-03 säger att den har ökat, men eleverna är för 
omotiverade för att göra sitt bästa. Kan detta bero på hur undersökningarna är 
utförda? 
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5.2.3 Lärarnas arbetssätt 

 
De nationella och internationella rapporterna visade att grupparbete är en bra 
arbetsform i matematik, men i Sverige används det sällan i undervisningen och att det 
istället är matematikböcker som styr undervisningen. Vi tror att på ett sätt är det en 
fördel att använda matematikböcker i undervisningen, eftersom du som lärare ser vad 
eleverna arbetar med för räkneuppgifter och eleverna själva ser vad de har presterat. 
Denna arbetsform anser vi kan vara motiverande för eleverna, eftersom de får vända 
blad i läroboken och de ser att de kommer framåt. Det är dock viktigt menar vi att 
man inte enbart arbetar i matematikböcker, eftersom det kan bli enformigt, abstrakt 
och eleverna inte utvecklar någon djupare förståelse. I vår observation från Nya 
Zeeland såg vi att de till skillnad från det vi har sett i Sverige arbetar mycket i 
smågrupper. Vi anser att denna mer fria arbetsform kan vara både positiv och negativ 
i undervisningen, framförallt får eleverna arbeta med det dom tycker är intressant och 
lärorikt, vilket vi menar motiverar dem och skapar lust att lära. Nackdelen tror vi är 
att man som lärare har svårt att se ifall eleverna lär sig och utvecklar en förståelse 
samt om eleverna gör det dom ska. Lärarna på skolan i Nya Zeeland arbetade mycket 
med förståelsen i matematik och de nationella och internationella rapporterna visade 
att det är viktigt att eleverna ska förstå för att bli motiverade. Vi tror att många elever 
inte är motiverade och inte har lust att lära i matematik just av den anledningen att de 
inte förstår vad de gör.  
 

5.2.4 Skillnader och likheter mellan Nya Zeeland och Sverige 

 
De internationella rapporterna visar att det inte är så stor skillnad när det gäller 
resultatet i matematik mellan Sverige och Nya Zeeland. Vi tycker att det är intressant 
att skolor i Sverige använder sig av matematikböcker och har sällan genomgångar i en 
större utsträckning än Nya Zeeland. Nya Zeeland använder läroboken mer som ett 
komplement och har oftare genomgångar. Vi funderar hur det kan komma sig att två 
skilda arbetssätt kan visa ett resultat som ligger på samma nivå. PISA 2003 visar att 
Nya Zeeland har ett något bättre resultat än Sverige. Vi menar att arbetsmetoden i 
Nya Zeeland borde motivera eleverna mer och skapa lust att lära, eftersom det är ett 
mer varierad och inspirerad undervisning. Resultatet borde därmed visa en större 
skillnad mellan Sverige och Nya Zeeland, eftersom de arbetar med två skilda 
arbetssätt. Genom vår studie har vårt intresse ökat för att se vad de nästkommande 
rapporterna visar för resultat både i Sverige och i Nya Zeeland i matematik. Vi tycker 
det blir intressant att se om matematikdelegationen lyckats med att uppfylla sina 
förslag till åtgärder (se sid. 10). 
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5.2.5 Yrkesrelevans 

 
Genom denna studie inser vi att det finns vissa saker som svenska skolor kan lära av 
de nya zeeländska när det gäller att motivera och skapa lust att lära hos eleverna. Vi 
anser framförallt att skolor i Sverige bör satsa på att införskaffa och arbeta mer med 
konkret materiel i klassrummet samt låta eleverna arbeta mer i smågrupper. De lärare 
vi tittat på i Nya Zeeland lät eleverna hjälpa varandra när det hade problem, istället för 
att läraren kom med svaret. Vi anser att det är både en fördel och nackdel att eleverna 
hjälper varandra, vi tror att fördelen är att eleverna utvecklar en fördjupad förståelse 
när de hjälper varandra, nackdelen menar vi är att det blir de duktiga eleverna som 
alltid får hjälpa de svaga eleverna. Risken kan även vara att när de duktiga eleverna 
alltid hjälper de svaga eleverna tappar de motivationen och lust att lära, eftersom 
”hjälpredorna” inte får tillräckligt med utmaningar på sin egen nivå. Enligt lärarna i 
vår studie skall uppgifterna vara nivåanpassade till varje enskild elev för att motivera 
och skapa lust att lära. Vi tror att det är en bra ide att eleverna får hjälpa varandra, 
men vi anser att det är viktigt att man har en jämn balans mellan detta, så att alla 
elever får känna sig lika duktiga och får en utmaning.  
 
Med denna studie har vi lärt oss att lärarens engagemang är en viktig faktor som 
påverkar elevernas motivation och lust att lära och därför anser vi att det är framförallt 
är lärarna man ska satsa på för att motivera eleverna. I rapporterna TIMSS 2003 och 
NU-03 har lärarkompetensen minskat i matematik. Vi anser därför att lärarna bör 
fortbildas, eftersom det är viktigt att man som lärare har kunskap och förståelse för 
ämnet så att de kan lära ut och motivera eleverna. Vi tror att det största problemet 
med detta är att det varken finns tid eller pengar till att förverkliga detta. Andra 
ekonomiska alternativ anser vi är att lärarna på en skola bör utnyttja varandras 
kunskaper. Ett av våra förslag är att man placerar lärarna i olika ämnesgrupper i en 
skola, för att kunna utveckla kunskaper, förståelse för ett ämne och utbyta kunskaper 
med varandra. 
   
Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att man som lärare varierar arbetssätten, 
lägger uppgifterna på rätt nivå och ser till att eleverna förstår vad de gör för att 
motivera och skapa lust att lära hos eleverna. 
 

5.2.6 Framtida forskning 

 
Under vår studie har vi upptäckt att det kan förekomma stora skillnader mellan pojkar 
och flickor när det gäller motivation och lust att lära i matematik. Eftersom vår studie 
är oerhört smal har vi valt att inte lyfta fram studien ur ett genusperspektiv, men det är 
intressant för framtida forskning. Eftersom den här studien enbart är riktad mot vad 
lärarna anser är motiverande och skapar lust att lära, tycker vi att det även skulle vara 
intressant att utföra t.ex. en enkätundersökning för att på så sätt få fram vad eleverna 
själva anser skapar motivation och lust att lära matematik. 
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Bilaga 1 

 
Interview: Main question to New Zealand 
 

• Do you think that your pupils are motivated to learn mathematics?  
 
• What do you think motivates pupils to learn? 
 
• How do you teach in mathematics to motivate pupils to learn? Do you use some 

special materiels, exercises and way of working?  
 

• In Sweden the reports show that some pupils in age 11 lose their motivation in 
mathematics. Can you see the same change in your pupil’s motivation? If no, what do 
you think is the reason? If yes, why do you think the children lose their motivation? 

 
• How do you organise the learning environment so the pupils feel motivation to learn 

mathematics?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Kursplanen i matematik45 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 
tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, 
fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.  

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla 
elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i 
matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje 
som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem.  

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 
att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

– inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter 
och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom 
matematiken utvecklats och använts, 

– inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 

– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, 
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen, 

                                                 

45http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3873&extraId
=2087, (2006-09-12) 

 



 

 

– utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 
modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 

– utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.  

Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att 
förstå och använda 

– grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och 
procent, 

– olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma 
storleken av viktiga storheter, 

– grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 

– grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att 
beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information, 

– grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter, 

– egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer,  

– sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad  

Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 
verksamhet och intuition. Matematik är också en av våra allra äldsta vetenskaper och har i 
stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. Matematikämnet utgår från begreppen tal 
och rum och studerar begrepp med väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller 
någon form av abstraktion. Likheter mellan olika företeelser observeras och dessa beskrivs 
med matematiska objekt. Redan ett naturligt tal är en sådan abstraktion.  

Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger 
formuleringar av problem i matematiska modeller. Dessa studeras med matematiska metoder. 
Resultatens värde beror på hur väl modellen beskriver problemet. Kraftfulla datorer har gjort 
det möjligt att tillämpa allt mer precisa modeller och metoder inom områden där de tidigare 
inte varit praktiskt användbara. Detta har också lett till utveckling av nya kunskapsområden i 
matematik som i sin tur lett till nya tillämpningar. 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i 
direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens 
uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk 
tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan 
tolkas och värderas i förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara 
relaterade till matematik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten. För att 
framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 
aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller 



 

 

alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda 
utmaningar. 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från 
omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att 
kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.  

Inom denna ram skall eleven 

– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 
decimalform,  

– förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 
upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 

– kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 
miniräknare, 

– ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 
egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 

– kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt 
kunna använda ritningar och kartor, 

– kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära 
lägesmått 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
  
    The New Zealand Curriculum Te Marautanga o Aotearoa    
 
 

The New Zealand Curriculum is the official policy for teaching, learning, and assessment in 
New Zealand schools. It is set out in this document, and in a series of supporting statements. 
Under the terms of the Education Amendment Act 1991, these documents are defined as the 
national curriculum statements. It is the responsibility of boards of trustees to ensure that 
schools satisfy the requirements and expectations of these statements. Every school charter 
and proposed charter must include the aim of meeting and following the learning principles 
and achievement aims and objectives set out in these statements.  
 
The New Zealand Curriculum sets out national directions for schooling and provides for 
consistency in classroom programmes throughout the country. It describes a framework for 
learning and assessment which links learning experiences within the total school curriculum 
in a coherent and balanced way.  
 
The New Zealand Curriculum recognises that all students should have the opportunity to 
undertake study in essential areas of learning and to develop essential skills. Such learning 
will enable them to develop their potential, to continue learning throughout life, and to 
participate effectively and productively in New Zealand's democratic society and in a 
competitive world economy. 
 
The New Zealand Curriculum seeks to raise the achievement levels of all students and to 
ensure that the quality of teaching and learning in New Zealand schools is of the highest 
intemational standard. It identifies for boards of trustees, teachers, students, parents, and the 
wider community a progression of desirable standards of learning throughout the years of 
schooling, against which students' progress can be assessed.  
 
The New Zealand Curriculum recognises pre-school learning experiences and post-school 
education and training opportunities. It links school-based learning with the world outside 
school.  
 
The New Zealand Curriculum applies to:  

• all New Zealand schools, including kura kaupapa Māori, and special education 
schools;  

• all students, irrespective of gender, ethnicity, belief, ability or disability, social or 
cultural background, or geographical location;  

• all years of schooling, from new entrants to the completion of schooling; that is, from 
years 1 to 13. 
 
Curriculum developments, particularly at the junior primary level, take account of the 

national curriculum guidelines for early childhood education in New Zealand. In the 

context of this document, the term "years 1-13'' is preferred to the conventional "Jl-3", 

"standards 1-4", and "forms 1-7" for the years of schooling.  



 

  

  
    What is a Curriculum?     
 

• The term "curriculum" has several meanings, depending on the context in which it is 
used. This document makes particular reference to the New Zealand Curriculum and 
to the school curriculum.  
 
The New Zealand Curriculum comprises a set of national curriculum statements 
which define the learning principles and achievement aims and objectives which all 
New Zealand schools are required to follow.  
 
The school curriculum consists of the ways in which a school puts into practice the 
policy set out in the national curriculum statements. It takes account of local needs, 
priorities, and resources, and is designed in consultation with the school's community.  

  
    The Context     
 

• The New Zealand Curriculum builds on the positive features of past curriculum 
experience. It draws on the findings of the education reviews of the 1980s and 
responds to recent changes in New Zealand's society and economy. These are outlined 
on page 27 and 28.  

  
    The Framework    
 

• The New Zealand Curriculum Framework describes the elements which are 
fundamental to teaching and learning in New Zealand schools. It states the principles 
which give direction to all teaching and learning. It specifies seven essential learning 
areas which describe in broad terms the knowledge and understanding which all 



 

  

students need to acquire. The framework sets out the essential skills to be developed 
by all students. It indicates the place of attitudes and values in the school curriculum. 
It gives direction to the development of the more specific national curriculum 
statements which describe in more detail the required knowledge, understanding, 
skills, and attitudes. Finally, the framework outlines the policy for assessment at 
school and national levels.  
 
These elements are interrelated and should not be viewed in isolation from each other. 
For example, the essential skills can only be developed in the context of the essential 
learning areas.  
 

 

  Mathematics Pangarau     
 
 
 
Everyone needs to learn mathematics. It is essential in most areas of employment. It is also a 
basic necessity in many other aspects of everyday life. Anyone who wants to keep within a 
household budget, organise a holiday, prepare for a hui on a marae, wallpaper a room, or 
build a fence will need mathematics. An understanding of mathematics helps people to 
develop logical approaches to procedures and arguments. A feel for mathematics helps people 
to appreciate symmetry and patterns and to make sensible design decisions. 
 
Mathematics involves the ability to calculate, to estimate, and to reason logically. 
Mathematical problem solving involves the selection and correct application of basic skills, 
the discovery of patterns of shape and number, the making of models, the interpretation of 
data, and the recognition and communication of related ideas. The solution of mathematical 



 

  

problems requires creativity as well as a systematic approach. Creativity in problem solving 
plays a major role in innovation, invention, and scientific and technical discovery. 
 
All students will have the opportunity to work with and explore mathematical problems in 
ways that encourage them to be enquiring, systematic, creative, resourceful, self-reliant, and 
persevering. They will gain confidence and competence in the use of number, and will 
develop the skills of measurement, construction, and spatial interpretation. They will learn to 
collect, organise, and interpret data, to use apparatus, to generalise from patterns and 
relationships, and to think abstractly.  
Students will see the relevance of mathematics to their lives. Their learning will connect new 
mathematical skills and concepts with what they already know, have experienced, and can do. 
They will tackle mathematical problems arising in realistic contexts which are meaningful to 
them. They will undertake activities and investigations, both individually and in groups, 
which will enable them to learn the skills to approach problems involving mathematics in a 
variety of contexts. 
 
Mathematics is found in many subjects of the school curriculum, wherever there is a need for 
calculation for estimation, quantitative research, measurement, decision making, for precise 
communication through symbols for graphs. In addition to mathematics programmes, the 
following subjects contribute to students' mathematical development: science, graphics and 
design, home economics, workshop technology, economics, history, geography, and 
accounting. 


