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Sammanfattning 
Syftet har varit att undersöka vad meningsfull matematik är och hur lärare arbetar med det 
från förskola till år 5. Syftet är även att undersöka vad styrdokumenten har att säga runt 
begreppen meningsfull, motivation, lust och arbetsglädje och hur det har förändrats. Vad är 
meningsfull matematik? Hur gör lärare matematiken meningsfull? Vad finns skrivet i de 
tidigare styrdokumenten kring meningsfull matematik? Hur ser dagens styrdokument Lpo 94 
ut med fokus på meningsfull matematikinlärning? För att svara på frågeställningarna har jag 
genomfört en litteraturstudie och intervjuer. Lärarna tolkade att meningsfull matematik var 
när eleverna fick utgå ifrån sin egen kapacitet och känna att de klarar av det. Att låta eleverna 
använda laborativt material för att de ska förstå vad de gör. Detta kan hjälpa eleverna att se 
varför matematiken är meningsfull. Eftersom matematiken finns överallt måste man som 
lärare ta vara på de tillfällen som dyker upp. Sammanfattningsvis beskriver jag meningsfull 
matematik på följande sätt utifrån styrdokumenten: Det krävs en varierad matematik-
undervisning, att använda vardagsanknytning för att eleverna ska förstå varför de bör kunna 
räkna och att låta eleverna vara med och utforma matematiklektionerna. Fånga arbetslusten 
genom att ge varje elev den utmaning som behövs. Meningsfull matematik är inte ett begrepp 
som direkt används i styrdokumenten men det gör däremot motivation, lust och att förstå 
verklighetsanknytningen till matematiken.  
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1 Inledning 

Be någon, vem som helst, tänka tillbaka på ämnet matematik när denne gick i skolan. Detta 

kommer troligen att ge utslag åt antingen det positiva eller det negativa hållet. Tankar kring 

ämnet matematik gör att det framkallas olika känslor hos de flesta. Det är obestridligen ett 

ämne som berör. Det finns med oss genom hela livet till exempel när vi handlar, bakar, lagar 

mat och när vi betalar våra räkningar. Just därför bedömer jag det som viktigt att eleverna får 

en bra relation till matematik i skolan och en varaktig kunskap med sig i ryggsäcken.  

 

Det finns forskningsresultat som tyder på att elever i Sverige idag har blivit allt sämre på att 

räkna. Resultatet från undersökningen TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) , som är en internationell undersökning för att mäta elevers kunskaper i både 

matematik och naturvetenskap. Undersökningen drivs av IEA (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement). Det är femtio länder/regioner som har deltagit i 

undersökningen som utvärderar elever i år 8. Undersökningen har genomförts både 1995 och 

2003, och visar att svenska elevers kunskap i matematik har blivit allt sämre genom åren. Inte 

nog med det, Sverige var det land som uppmätte den största försämringen av alla deltagande 

länder. Hur har man då kunnat påvisa detta? 

Skalan är kalibrerad så man kan göra jämförelser mellan 1995 och 2003. I rapporten jämförs 

Sveriges resultat med samma länder i de båda TIMSS-undersökningarna, vilket ger en 

säkrare trend än jämförelser med det internationella medelvärdet eller Sveriges rangordning 

i förhållande till alla deltagande länder (www.skolverket.se). 

 

Med denna insikt ser jag vikten av att göra mitt bästa för att ta reda på så mycket som möjligt 

för att mina elever ska få en meningsfull matematikundervisning i skolan.  

 

Jag tyckte själv att min matematikundervisning var meningsfull när jag gick i de tidigare åren 

i skolan. När jag sedan befann mig i slutet av mellanstadiet kände jag mig inte särskilt lockad 

längre av matematikämnet. Vad var det som bidrog till detta? Eventuellt kan det ha berott på 

att det enda vi gjorde under lektionerna var att sitta och räkna i matteboken, sida upp och sida 

ner. Jag tappade helt enkelt motivationen. Som blivande mattelärare är jag naturligtvis 

intresserad av att förbättra min förståelse för att lära ut matematik och hitta sätt att undervisa, 

för att fånga upp alla elever på deras nivå. Kanske bidrar ett intressant innehåll till att det blir 

meningsfullt för eleverna. Vad använder lärare för innehåll i sina lektioner? 
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1.1 Begreppet meningsfull matematik  

Vad är meningsfull matematik? Det kan ha varierande betydelse beroende på vem man frågar. 

Min utgångspunkt har varit att tydligt redogöra för min syn på meningsfull matematik från 

vilken en vidareutveckling kommer att ske under detta arbete. Meningsfull matematik är för 

mig när man får känna sig delaktig och att känna att det lönar att engagera sig. För att 

applicera detta vidare på skolan och just matematikämnet är det viktigt att eleverna känner sig 

delaktiga och motiverade i det vi gör i undervisningen och även i beslut som tas runt omkring 

undervisningen. Om eleverna lär sig, och samtidigt förstår meningen bakom varför de har lärt 

sig det, då har det blivit meningsfullt. Det ska helt enkelt kännas betydelsefullt för eleverna att 

kunna matematik i framtiden. Lusten att lära måste finnas där för att det ska bli meningsfullt 

att lära sig något.   

 

I matematikdelegationens betänkande ”Att lyfta matematiken” (SOU 2004:97) kan man läsa:  

 

Erbjud meningsfull matematik för alla. En god och relevant matematikutbildning 

skall erbjudas alla. … Förmåga att förstå och använda matematik i vardagen, i 

samhället och i yrkeslivet måste vara en självklar del av varje människas 

allmänbildning. (s.14) 

 

Vidare kan man även läsa: Matematiken måste få komma fram som meningsfull, utmanande 

och fascinerande i det dagliga arbetet hela vägen från förskola till högskola. (s.14) Det kan 

vara lätt att säga dessa saker, men hur förverkligar lärare det ute på fältet? Det är en fråga som 

jag kommer att arbeta med för att få reda på svaret under mina intervjuer. Fortsättningsvis går 

det att läsa om precis den fällan som finns för lärare, för mycket räkning i boken, som 

förmodligen var den största anledningen till att jag tappade lusten för matematik: 

 

Uppmuntra variation 

Den växande trenden av ”tyst räkning” i svensk skola är skadlig. För att de 

lärande skall få lust för och vilja att lära sig meningsfull matematik krävs att 

lärares kompetens och tiden för matematikundervisning utnyttjas bättre. Lärare 

måste ges möjligheter till och också själva sträva efter att aktivt leda och variera 

verksamheten i klassrummet. Utvecklingsarbete kring lärande och kunnande bör 
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bedrivas med fokus på den miljö där undervisningen äger rum, i samarbete mellan 

lärare, matematiker och didaktiker. Variation och kreativitet är nyckelord för att 

öka intresset för att lära sig matematik. (s.14) 

 

Detta låter som ett mål att sträva mot för alla matematiklärare. Hittills har alltså framkommit 

att meningsfull matematik hör ihop med hur tiden för matematikundervisningen utnyttjas. En 

kompetent lärare som utnyttjar tiden maximalt under matematiklektionerna till att vara kreativ 

och variera inlärningsmetoderna, kommer att kunna skapa ett klassrumsklimat med lusten att 

lära. Att arbeta med relevanta uppgifter som lär eleverna att använda matematiken i vardagen 

och i deras framtid. Det är viktigt att eleverna vet varför de ska lära sig, därför ligger fokus 

kring ett lärande och kunnande i klassrummet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att belysa hur lärare arbetar för att göra matematiken meningsfull 

för eleverna från förskola till år 5. Vidare vill jag även undersöka vad styrdokumenten har att 

säga runt begreppen meningsfull, motivation, arbetslust med mera och hur det har förändrats. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Vad är meningsfull matematik ur ett lärarperspektiv?  

• Hur blir matematiken meningsfull?  

• Vad finns skrivet i de tidigare styrdokumenten kring meningsfull matematik? 

• Hur ser dagens styrdokument Lpo 94 ut med fokus på meningsfull 

matematikinlärning? 
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2 Metod 

För att ta reda på svaren på mina frågeställningar gjordes en litteraturstudie för att jämföra vad 

olika styrdokument säger om meningsfull matematik. När jag läste styrdokumenten såg jag 

orden utifrån mig som forskande student och blivande lärare, det vill säga med tankar kring 

hur man kan utforma matematikundervisningen så bra som möjligt. Även intervjuer 

genomfördes med verksamma lärare. Ambitionen har varit att fånga respondenternas 

individuella syn på hur lärare kan göra matematikämnet meningsfullt för eleverna. Enligt 

Kvale (1997) är då den kvalitativa intervjun att föredra gentemot den kvantitativa. Kvale 

menar att kvalitativ metod fångar erfarenheter på ett bättre sätt, de intervjuade kan förmedla 

sina upplevelser med sina egna ord ur ett eget perspektiv. För att begränsa mig, som jag har 

förstått det vara viktigt att göra, har jag valt att undersöka detta ur ett lärarperspektiv. 

 

En kvalitativ metod är en metod för att få mycket material att bearbeta och därmed är det även 

möjligt att hitta många olika mönster i det. Ett problem med denna metod kan vara att man 

verkligen måste begränsa sig och inte intervjua för många personer. Det skulle helt enkelt ta 

för mycket tid att bearbeta materialet sedan det är inhämtat. Vidare betyder detta att mitt 

resultat inte blir representativt för hela befolkningen.  

 

Den så kallade standardiseringen i denna intervjuform är av underordnad betydelse. En hög 

grad av standardisering betyder att man försöker göra intervjuerna med liknande 

utgångspunkter. Några exempel kan vara att genomföra dem i samma miljöer, under samma 

tid på dygnet, när de intervjuade är på ungefär samma humör m.m. Detta har inte varit mitt 

mål. Det viktiga har varit att den som intervjuade har målet klart med studien och att frågor 

har ställts som har med ämnet att göra, då skapas en bra struktur. Ordet struktur kan ha olika 

betydelser i det här sammanhanget. En betydelse kan vara att det finns i förväg bestämda 

svarsalternativ på frågorna (Trost; 1993). Detta har inte använts i denna uppsats eftersom det 

skulle direkt ha motverkat mitt syfte med att låta lärarna fritt berätta om sin undervisning och 

sina personliga tankar om meningsfull matematik i intervjuerna. 

 

Intervjuerna skedde genom att endast frågeområdena var bestämda och följdfrågorna kunde 

vara olika beroende på hur den intervjuade svarade. Syftet var att få så utförliga samtal som 

möjligt om det som min studie ska handla om (Johansson & Svedner, 2001). Att använda en 
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kvalitativ intervju som huvudmetod i examensarbetet är något som dessa ovannämnda 

författare rekommenderar eftersom den ger information som har direkt relevans för läraryrket.  

 

2.1 Urval 

Hur jag gjorde själva urvalet till intervjuerna var ett så kallat bekvämlighetsurval. Trost 

(1993) beskriver detta som att man tar vad man råkar finna (s.108). Det rör sig om tre 

personer från en skola i en kustkommun. Just därför är mitt resultat inte något som är 

representativt för någon grupp med lärare. De tre lärarna verkade direkt intresserade av det 

ämnet jag skulle intervjua dem om och bestämde sig genast för att ställa upp när jag frågade 

dem. Givetvis informerade jag dem om att de skulle vara helt anonyma. 

 

Jag har valt att avgränsa intervjuerna till tre pedagoger på en och samma skola. Pedagogerna 

arbetar med år f-1, år 2-3 respektive år 4-5. Jag valde dessa personer för att få en inblick i 

olika åldersgrupper.   

 

Lärare 1 har 7 års erfarenhet av läraryrket. Lärarexamen år 1998. 

Lärare 2 har 29 års erfarenhet av läraryrket. Lärarexamen år 1976, även specialpedagog. 

Lärare 3 har 9 års erfarenhet av läraryrket. Lärarexamen år 1996. 

 

Urvalet av styrdokumenten låg i att det inte fanns många att belysa därför valde jag att studera 

alla äldre läroplaner som skrivits. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Genom att plocka fram all litteratur som införskaffats under studietiden angående ämnet 

matematik kunde jag börja strukturera upp den teoretiska delen. Styrdokumenten läste jag 

genom att leta med fokus på det som stod om lust, motivation och meningsfull matematik. 

Till mötet med lärarna har jag använt mig av en kvalitativ intervju. Intervjuerna bestod av en 

huvudfråga som sedan utvecklades vidare i och med den responsen jag fick (Se bilaga 1 för 

underfrågor). Min huvudfråga var: Hur gör du matematiken meningsfull? 

 

De två första frågeställningarna som handlar om vad meningsfull matematik är och hur man 

kan göra matematiken meningsfull, är det fokus som intervjuerna har och därmed även 



 

  6 

besvarar. De två sista frågorna fann jag svar på genom litteraturstudien, där jag sökte efter vad 

som stod skrivet om lust, motivation och meningsfull matematik i olika styrdokument. Jag har 

använt mig av Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och dagens styrdokument Lpo 94.  

 

När mina intervjuer var genomförda skrev jag ner dem i sin helhet. Ingen exakt transkription 

skedde, utan jag koncentrerade mig på vad som sades och skrev ner det som skriftspråk 

eftersom jag inte i denna studie var intresserad av att analysera deras språk utan snarare dess 

innehåll. 

 

2.3 Procedur 

Litteraturstudien genomfördes genom att jag fokuserade på vad som stod skrivet om lust, 

motivation och meningsfull matematik. Eftersom inte begreppet meningsfull matematik 

användes direkt använde jag mig även av begrepp med liknande betydelse, som jag tidigare 

nämnt i inledningen.  

 

Jag använde bandspelare och spelade in intervjuerna för att kunna koncentrera mig på ämnet 

och den intervjuade (Kvale, 1997). Att använda bandspelare kändes tryggt. Jag kunde 

koncentrera mig på samtalet och veta att allt kom med och hade sedan möjlighet att lyssna 

igenom svaren flera gånger. Det som kan nämnas vara negativt med bandspelare är att det tar 

väldigt lång tid att lyssna igenom bandet senare och utifrån det göra anteckningar. Det skulle 

också kunna vara så att den intervjuade blir hämmad med en bandspelare närvarande 

 

Alla intervjuer skedde individuellt och pågick i cirka trettiofem minuter vardera. Den första 

intervjun skedde i ett konferensrum i närheten av personalrummet, den andra intervjun skedde 

i ett grupprum i skolverksamheten och den sista intervjun gjordes i ett för närvarande tomt 

klassrum. Det var alla väldigt ostörda platser och därför också väldigt passande att utföra 

intervjuerna på.  

 

2.4 Analysmetod 

Först samlade jag in mina rådata som bestod av litteraturstudien om styrdokumenten med 

fokus på meningsfull matematik. Sedan bearbetade jag dessa genom att dela upp dem i olika 

underrubriker. Efter att ha upptäckt hur mycket gemensamt Lgr 62 och Lgr 69 har, beslutade 



 

  7 

jag mig för att redovisa dem i samma stycken. Eftersom Lgr 80 skiljde sig lite från de tidigare 

redovisas den med början i ett eget stycke. Lpo 94 som är dagens styrdokument bearbetades 

genom att förbinda vad som stod i den till hur andra forskare/författare ser på olika faktorer 

som har med hur barn lär sig matematik. Det är en del i resultatet, och detta redovisas i olika 

underrubriker efter avsnittet med Lpo 94. I resultatet med huvudrubriken lärarintervjuer har 

jag redovisat de intervjuades svar under olika rubriker. De citat som finns är speciellt utvalda 

för att få en bättre inblick i vad som direkt sades under intervjun. De intervjuades svar har 

redovisats i en löpande text och analysen har en egen rubrik.  

 

Jag har valt att redovisa resultatet i omvänd ordning till frågeställningarna eftersom jag anser 

att resultatet av litteraturstudien blir en bra inledning och en bakgrund till lärarintervjuerna 

och vad som framkom genom dessa. 
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3 Resultat 

För att få en ordentlig bakgrund att stå på beträffande vad som redan finns att läsa om 

meningsfull matematik i våra styrdokument har jag tagit reda på vad våra läroplaner förr och 

nu har sagt om begreppet meningsfull matematik. Jag kommer även att ta in begrepp som har 

liknande betydelse till någonting som är meningsfullt, såsom motivation, lust och 

arbetsglädje. Lgr 62, som var den första läroplanen för grundskolan, och uppföljaren Lgr 69 

har redovisats i samma stycke eftersom dessa läroplaner inte skiljer sig radikalt från varandra. 

Den största skillnaden var att Lgr 62 var större till volymen eftersom den även innehöll 

kursplanen, den var hela 500 sidor lång. Lgr 80 börjar betona ett lite mer målinriktat arbetssätt 

med klara etappmål att sträva mot för att motivera eleven att lära sig Efter att ha redovisat de 

olika läroplanerna kommer en parallell att dras mellan Lpo 94 och underrubriker som rör 

meningsfull matematik. Därefter redovisas vad som framkom av lärarintervjuerna. 

 

3.1 Styrdokument 

Läroplan för grundskolan, Lgr 62 och Lgr 69 har båda ett särskilt stycke under ”Allmänna 

anvisningar för skolans verksamhet: undervisningsformer och arbetssätt”, där överskriften är 

”motivation”. Det tydligaste målet är att undervisningen bör knyta an till elevens intressen 

och behov. Viktigt är att både det som ska läras ut och hur det görs ska vara anpassat efter 

elevens mognadsnivå. Barn är nyfikna och är intresserade av skolan för att de känner ett 

behov av att lära sig nya saker. Det är viktigt att läraren försöker att även göra saker som inte 

kan tyckas vara särskilt intressanta till en början men för eleven meningsfull på lång sikt. 

Detta kan göras genom att knyta an till elevernas erfarenheter, deras intressen eller helt enkelt 

”aktuella tilldragelser”. Att knyta det nya området till någonting som eleverna redan känner 

en motivation för. Som lärare är det viktigt att berätta för eleverna vilken nytta de kommer att 

ha av dessa kunskaper senare i livet. De nya kunskaperna får inte upplevas som ren fakta, utan 

de måste sättas in i ett sammanhang. Eleverna ska också tillåtas att vara med, efter sin 

förmåga, i planeringen av det aktuella momentet eller området (Skolöverstyrelsen, 1962). I 

det särskilda stycket där det står om motivation är följande tillagt i Lgr 69; I skolan ska elever 

ställas inför problem där man behöver vissa kunskaper och färdigheter för att finna en 

lösning. På det sättet skapar man motivation (Skolöverstyrelsen, 1969). 
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Barnens förmåga att känna lust till att arbeta ligger i den enskilda elevens förmåga och 

läggning. Att skapa arbetsglädje hos barnen är viktigt för skolan. Genom att knyta an 

undervisningen till barnens livserfarenheter och därefter också se till att den motsvarar dess 

mognadsnivå gör att vi skapar motivation. Att lära sig, ska vara meningsfullt för eleverna. 

Genom att integrera olika ämnen så att kunskaperna kommer till användning i ett vidare 

perspektiv förordar också läroplanen. I dessa två läroplaner läggs det stor vikt vid elevers 

olikheter och att skolan ska ta hänsyn till varje individ (Skolöverstyrelsen, 1969).  

 

I Lgr 62, kursplanen för matematik, läggs tonvikten på att eleverna ska kunna huvudräkning 

och räkning med algoritmer. Barnens mekaniska färdigheter bör tränas med en mängd 

sifferuppgifter, medan däremot huvudräkningen bör ske under kortare stunder, eventuellt i 

slutet på en lektion. Det är viktigt att eleverna känner sig säker i sin räkning. Här påpekas det 

också att eleverna måste få uppleva vardagsproblem och sådant som de själva är intresserade 

av i undervisningen. De första skolåren bör man använda sig av mycket konkret material. Om 

detta stadium skulle lämnas alltför snabbt kan detta betyda att vissa elever kommer att 

uppleva svårigheter senare i skolåren. Det betonas fortfarande vara viktigt att ta hänsyn till att 

alla barn är olika. Även i de senare åren är det bra att nya moment inleds med konkreta 

situationer, mätövningar eller demonstrationer. Dock får man se upp så att man inte gör dessa 

för ensidiga utan låter eleverna vara med och ge förslag och synpunkter. Denna kursplan anser 

att ett misslyckande i matematik är mer synligt än i något annat ämne. Om en elev misslyckas 

hela tiden leder detta till att den eleven tappar lusten att lära och att självförtroendet minskar. 

Därför är det viktigt att uppgifterna är väl anpassade efter de elever som ska utföra dem. 

Lärarens uppgift är att vara uppmärksam på elevernas räkning och kunna ge återkoppling. 

Både positivt rådgivande och ett negativt rättande när det behövs. Undervisningen ska ha 

utgångspunkt i elevernas erfarenheter och förståelse påpekas det i Lgr 69. Spel och lekar är 

också bra att använda i matematikundervisningen eftersom detta oftast intresserar eleverna. 

De nämner att arbete i grupp är ett förslag på arbetssätt. I den gruppen kan de antingen 

laborera tillsammans eller spela spel, då finns möjligheten att hjälpa och rätta varandra också 

(Lgr 69).   

 

I Lgr 80 poängteras läroplanens betydelse som styrinstrument och planeringsunderlag. Målen 

anger de begrepp och sammanhang som eleverna skall få insikt i. Här har det särskilda stycket 

om motivation tagits bort men det finns fortfarande kvar i texten. Redan under andra stycket i 

”Skolans mål”, står det tydligt att elevernas verksamhetslust bör stimuleras av skolan genom 
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själva skolarbetet. Ett individanpassat arbetssätt eftersträvas fortfarande och det påpekas att 

skolan inte ska eftersträva att göra eleverna lika utan istället lära sig att acceptera varandras 

olikheter. Läraren ska vara ett stöd för varje barn i deras utveckling och ställa krav på dem 

efter deras förutsättningar. Det beskrivs även i Lgr 80 att undervisningen ska ta tillvara på 

deras nyfikenhet samt vidga deras vyer. Om eleverna inte får lära sig att se övergripande 

sammanhang och förstå grundläggande begrepp kan detta verka hämmande på deras 

motivation. En dålig självkänsla och motivation kan i sin tur leda till ett sämre skolarbete och 

livssituation. Det är meningen att eleverna ska utvecklas i sin egen takt i skolan. Eleverna ska 

sätta upp mål för sig själv, som de ska kunna uppnå inom en rimlig tidsram. Det är viktigt för 

elevens motivation att det finns klara etappmål att nå. Tillsammans med läraren och hemmet 

görs löpande utvärderingar av elevens framsteg. Eleverna måste känna att framsteg har gjorts. 

De måste även få reda på varför en kunskap ska inhämtas, det är viktigt för motivationen. I 

skolan ska kunskapen inhämtas genom flera sätt än att endast läsa sig till den. Exempel på 

detta kan vara att experimentera, laborera och iaktta. Det är endast till fördel att ta 

utgångspunkt i elevernas egna intressen. Genom att avsätta några timmar i veckan till ”fritt 

studieval” där eleverna själva får finna nya intressen kan man uppnå detta. Läraren finns 

tillgänglig med sin kunskap. En lärare som kan sitt ämne bra och verkligen tycker om sitt 

ämne kommer lättare att kunna fånga elevernas intresse genom möjlighet till inspiration.  

 

Enligt kursplanen i matematik ska matematikundersvisningen vara konkret d.v.s. att alla ska 

förstå kopplingen mellan verkligheten och skolans matematik. Undervisningen ska ta tillvara 

på elevernas nyfikenhet och fantasi. Eleverna ska veta att matematiken är ett verktyg för att 

förstå verkligheten. Matematiken bygger hela tiden på med byggstenar och det är därför 

viktigt att ha en bra grund att stå på innan man bygger vidare. Att kunna lösa vardagsproblem 

är ett grundläggande mål i undervisningen. Datorn blir nämnd för första gången, även om dess 

användning är begränsad till åren 7-9. Miniräknaren hör också hemma i grundskolans tre sista 

år. 

 

Sammanfattning Lgr 62, 69 och 80 

Hittills har läroplanerna berört olika sätt att lära ut en meningsfull matematik. Lgr 62 och Lgr 

69 hade båda en överskrift som var ”motivation”. Där underströks att undervisningen bör 

knyta an till elevens intressen och behov. Undervisningen ska vara anpassad efter elevens 

mognadsbehov och stor vikt läggs vid elevers olikheter. Alla ska känna att de arbetar efter 

deras egen förmåga och läggning. Det är viktigt att läraren gör innehållet intressant för 
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eleverna och kopplar det nya till någonting som eleverna redan känner en motivation för. 

Även att skapa arbetsglädje i skolan är viktigt, detta görs genom att knyta an till barnens 

livserfarenheter. Konkret material är särskilt bra i de första skolåren. Även i de senare åren 

kan det vara bra att inleda nya moment med ett konkret material för att alla elever ska förstå 

grunderna och sedan arbeta vidare med momentet. Ett misslyckande i matematik är en väldigt 

synligt misslyckande och det kan få elever att tappa lusten att lära. Lgr 69 nämner spel och 

lekar som ett bra komplement till matematikundervisning med till exempel lärobok. Att låta 

eleverna arbeta i grupp där de kan laborera tillsammans och där möjligheten finns att hjälpa 

och rätta varandra. Detta bidrar till att de utvecklar sin förmåga att sätta ord på sina tankar. I 

Lgr 80 nämns motivation i var och vartannat stycke. Även att elevernas arbetslust ska 

stimuleras av skolan genom undervisningen med ett individanpassat arbetssätt eftersträvas 

återigen i Lgr 80. Det är viktigt att lärare i undervisningen tar vara på elevernas nyfikenhet 

genom att experimentera, laborera och iaktta som kunskapsskapande medel istället för att bara 

undervisa med hjälp utav läromedel och traditionell katederundervisning. För att inte hämma 

elevernas motivation är det viktigt att eleverna får lära sig att se övergripande sammanhang 

och förstå grundläggande begrepp. För att motivera elever är det viktigt att det finns klara mål 

att sträva mot. Mål som är uppsatta av eleven själv och utvärdering görs av lärare och 

föräldrar. Är självkänslan och motivationen dålig kan detta leda till sämre skolarbete och 

livssituation.  

 

Vidare kommer jag att titta på Lpo 94 som är läroplanen som idag används i grundskolan och 

även kursplaner och betygskriterier i ämnet matematik idag. 

 

Lpo 94, som är dagens aktuella läroplan, är utformad efter en helt ny struktur. Läroplan och 

kursplaner är olika dokument där läroplanen anger grundskolans uppdrag och allmänna 

utbildningsmål. Vidare bör man därför som lärare göra en jämförelse mot 

kursplanedokumenten. Kursplanerna har också ändrats och fått en ny struktur där de är 

uppbyggda med följande rubriker: syfte och roll i utbildningen, mål att sträva mot; ämnets 

uppbyggnad och karaktär; mål att uppnå. Målen i Lpo 94 är mycket omfattande och 

målformuleringar kan man finna under de olika rubrikerna. Lpo 94 beskriver att 

undervisningen ska anpassas och ta hänsyn till att alla elever har olika behov. I läroplanen 

gällande grundskolan (Lpo 94) finns det skrivet att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i 

elevernas tidigare erfarenheter så att elevernas fortsatta lärande kan utvecklas. Eleverna ska få 

en likvärdig utbildning, vilket inte är samma sak som att alla får samma utbildning. För att nå 
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målet finns det olika vägar att gå. Det är bestämt att eleverna ska vara med och planera och 

sedan utvärdera sitt skolarbete och då lär de sig både att ta ansvar och att utöva inflytande. 

Det ska finnas tillfällen för eleverna att lära sig att arbeta självständigt och att ta eget ansvar. 

Skolan ska sträva efter att eleverna stimuleras till lärande och utveckla en förmåga att visa 

omsorg andra individer. Eleverna ska genom skolan förberedas på att leva i samhället och 

inhämta de kunskaper som då kommer att behövas. I grundskolan är skapande arbete och lek 

väsentliga delar i lärandet. Skolan ska vara en god miljö för utveckling och lärande där varje 

elev får uppleva glädjen i att övervinna svårigheter och göra framsteg.  

 

Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000) i ämnet matematik anger att 

kunskaperna ska vara sådana att de kan användas i vardagliga situationer. En kunskap som 

ligger till grund för fortsatt utbildning och ett deltagande i samhällets beslutsprocesser. Det 

tyder på att skolans matematikundervisning måste ta sin utgångspunkt i elevers vardag och 

verklighet för att lyckas med detta mål. Eftersom den kunskap eleverna tillägnar sig i skolan 

ska vara användbar både nu och i framtiden. Det står också att undervisningen i matematik 

ska vara relevant och meningsfull. Eleverna bör aktivt söka efter en förståelse och nya sätt att 

lösa problem. Eleverna måste få tilltro till sin egen förmåga och tänkande. Lärarna måste 

undervisa så att eleverna lär sig att föra logiska resonemang och därefter också att förstå 

dessa. Eleverna ska kunna redogöra hur de tänker, både muntligt och skriftligt. Både datorn 

och miniräknaren ska användas i matematikundervisningen eftersom de anses vara naturliga 

och nödvändiga hjälpmedel överallt i både vardagslivet och yrkeslivet. Det är ändå viktigt att 

eleverna kan de grundläggande räknesätten för att kunna välja rätt räknesätt eller lämplig 

strategi för uträkningen först. 

 

3.2 Här och nu 

Idag arbetar lärare efter Lpo 94. Här kommer en redovisning på olika faktorer som påverkar 

elevers syn på matematikundervisningen. Varje underrubrik tar stöd i ett citat från 

Kommentarer till grundskolans kursplan och betygskriterier i Matematik (Skolverket; 1997). 

Lpo 94 kommer att bearbetas genom att binda samman vad som står där mot hur andra 

forskare/författare ser på olika faktorer som har med matematikinlärningen att göra. Härnäst i 

stycket som handlar om Undervisning kan ni läsa om hur lärare kan göra matematiken till ett 

skapande och levande ämne. Underrubriken Organisation i klassrummet behandlar olika 

arbetsformer, hur själva arbetet i klassrummet utförs. Vidare beskriver Arbetssätt mer om 
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olika metoder och hjälpmedel därtill. Sist har jag valt att behandla hur viktigt det är med 

Förståelsen och förförståelsen hos eleverna för att motiveras att lära sig matematik. 

 

3.2.1 Undervisning 

Skolans undervisning kan och skall ge sammanhang där man använder matematik i och 

utanför skolan (Skolverket; 1997 s.38). Det finns olika faktorer som spelar in hur själva 

undervisningen färgar elevernas syn på lusten att lära sig matematik. I Att vardagsanknyta 

matematikundervisningen (1992) kan man läsa om att det finns ett syfte med att bryta det 

traditionella arbetssättet med katederundervisning och lärobok. Att istället sträva efter att 

utföra en undervisning som ger eleverna förutsättningar att bryta de inlärningshinder som 

finns hos många barn och göra matematiken till ett skapande och levande ämne. Ett annat 

syfte är att utveckla och fördjupa det matematiska tänkandet och kreativiteten och få barnen 

att förstå sin omvärld genom att bland annat kunna lösa vardagsproblem. Lärarna ska försöka 

få barnen att använda sina förvärvade kunskaper och erfarenheter i olika sammanhang och 

situationer utanför skolan och till sist att ge baskunskaperna i matematik den plats och det 

utrymmer som krävs för varje enskilt barn.  

 

Det har diskuterats flitigt om huruvida matematik lärs in bäst genom tillämpning eller ej. Det 

finns kritiker som säger att det kan finnas vissa skäl till att välja vardagliga matteproblem att 

lösa och visst kan man se att matematik finns i deras vardagliga aktiviteter. Att dela på godis, 

planera utflykter eller att ha hand om klasskassan är några exempel. Men att tro att barn 

spontant ska se matematiken i vardagen, då har man förväxlat barnets perspektiv med den 

vuxnes. Visst kan konkret problemlösning vara ett viktigt inslag i undervisningen men det kan 

vara otillräckligt för att eleven helt ska utveckla ett matematiskt kunnande. Det som krävs mer 

är systematisk övning (Emanuelsson; 1991).  

 

3.2.2 Organisation i klassrummet 

Arbete i smågrupper har positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling i matematik. 

(Skolverket; 1997 s.9) 

Att arbeta i grupper är någonting naturligt och dessutom någonting viktigt för människan. En 

grupp kan till exempel utgöras av familjen, kompisar, skolklasser eller en förening. En del 

grupper är en bestående grupp för resten av livet medan andra består av en begränsad period i 



 

  14 

livet. En definition på hur en grupp kan starta är då människor behöver hjälpas åt att 

tillsammans lösa ett problem och de behöver ett utbyte av varandra. Ibland tvingas man in i 

grupper som man själv inte skulle ha valt, som till exempel i skolans värld. Det kallas för en 

formell grupp, i den utförs det centrala uppgifter (Nilsson, 1993). 

 

Minst två personer kan utgöra en grupp, fast det kan också benämnas som ett par. Ingen övre 

gräns har uppmätts, men för att ett samarbete ska fungera bör antalet inte vara större än 7 

människor. Eventuellt kan en grupp på 3-4 elever vara lagom också (Nämnaren Tema, 2000). 

Om gruppen är alltför stor kommer dels undergrupper att bildas och ett samarbete mellan alla 

gruppmedlemmar att försvåras och den enskilda elevens ansvarsdel för hela gruppens arbete 

bli mindre ju större gruppen är. När en grupp möts tilldelas alla automatiskt olika roller, till 

exempel en ledare, en som inte säger så mycket, en som spelar pajas osv. I strävan om en god 

sammansättning i gruppen krävs det att gruppen inte ändras alltför ofta då detta skapar 

svårigheter att skapa trygghet och tillit till varandra i gruppen (Nilsson, 1993).  

 

Förutsättningarna för att en grupp ska fungera bra är många och det är svårt att på förhand 

säga hur en grupp kommer att fungera. Ibland är arbete i grupp mindre bra. När det gäller att 

lösa matematiska problem tycks det vara bättre att arbeta i grupp. Det kan ta lite längre tid än 

om eleverna hade utfört samma arbete enskilt. Det är inte det man vill komma åt utan att lära 

av varandra och att reflektera över sina tankar som är viktigt i det perspektivet att jobba i 

grupp framför att jobba enskilt (Olsson, 2000). Nilsson (1993) menar att gruppens samlade 

kunskap är större än en individs. Ett gemensamt mål för hela gruppen att sträva mot är viktigt 

för att arbetet ska göras så effektivt som möjligt. Gruppens gemensamma mål kallas för 

gruppmål. Exempel på det kan vara att lösa ett problem eller att utveckla sina färdigheter. 

Deltagarna kan även ha sina egna individuella mål som de vill nå upp till. Det är viktigt att 

gruppens mål hålls konkreta för att motivera deltagarna att uppfylla dem. För att gruppen ska 

lyckas krävs den inre motivationen att vilja uppnå de målen som det var bestämt skulle 

uppnås från början. 

 

Ahlberg (1995) anser att matematik är ett kommunikativt ämne och det borde vara naturligt 

för lärarna att låta eleverna diskutera och argumentera på lektionerna. Det som är negativt är 

att samtal i stora grupper kan hämma en del elever som då intar en lyssnande roll istället för 

att uttala sig om något som de egentligen tycker. Detta kan mothjälpas med att eleverna får 

arbeta i mindre grupper istället, eftersom de tysta och tillbakadragna eleverna då har lättare att 
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delta i diskussionen. Det går att variera arbetet i smågrupper på en mängd sätt. Det beror helt 

på uppgiften hur samarbetet kommer att se ut. Att exempelvis sitta två och två en kortare 

stund av lektionen, eller att en lite större grupp löser ett större problem över en längre tid. När 

eleverna arbetar i grupp blir det automatiskt att de måste diskutera med varandra och då också 

konfrontera sina egna tankar och idéer med gruppmedlemmarnas. 

 

Det är lika viktigt att kunna hjälpa varandra som att kunna arbeta enskilt. Genom stöd från 

lärare lär sig eleverna att samarbeta men även diskutera idéer och matematiska tal med 

varandra (Holden, 2001). Om man tittar på hur det ser ut i dagens skolor kan man se att det är 

mycket enskilt räknande som pågår. Unenge (1999) menar att detta är svårt att få bort 

eftersom de äldre läroplanerna tryckte hårt på detta i undervisningen. 

 

Nilsson (1993) menar att det är mycket viktigt att kunna samarbeta i en grupp. Om eleverna 

däremot tävlar med varandra kan misstänksamhet födas och även en minskad motivation till 

att fortsätta lära sig kan uppstå. Därför är det av betydande vikt att gruppen fungerar som ett 

lag. Att arbeta som ett lag kräver att medarbetarna känner till varandras svaga respektive 

starka sidor för att kunna använda dem på bästa sätt och lösa uppgiften på ett bättre och 

smidigare sätt. 

 

3.2.3 Arbetssätt 

Vägarna till målet, hur undervisningen skall utformas med val och sekvensering av innehåll, 

arbetssätt och organisation är en fråga för rektor, lärare och elever i samverkan (Skolverket; 

1997 s.7).  

 

I Unenges (1999) bok ges exempel på den så kallade katederundervisningen där läraren frågar 

och eleverna svarar. Detta arbetssätt finns fortfarande kvar än idag och det visar sig att 

eleverna inte engagerar sig i någon högre grad eftersom det är läraren som styr helt och hållet. 

Initiativen, lusten och meningsfullheten från elevernas sida blir alltså mindre med denna 

metod. Wallby (2001) påpekar att just detta arbetssätt används ofta av lärarna vid inledning av 

ett nytt arbetsområde eller när man vill ge information för att det är enkelt. Unenge (1999) 

menar att Lpo 94 egentligen inte sätter några gränser för hur lärarna kan stimulera eleverna i 

klassrummet till att utveckla sitt lärande. Genom att ta hjälp av dagens moderna uppfinningar 

som miniräknare och dator kan det skapas ett större matematikintresse hos eleverna.  
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Matematikämnet är det ämnet i skolan som är mest knuten till en lärobok i de flesta fallen, 

detta är både på gott och ont. Det kan vara så att den styrning som en lärobok har i frågan om 

både undervisningsinnehållet och organisationen kan begränsa synen på matematik hos både 

lärare och elever (Skolverket; 2003). Det finns undersökningar som visar att vissa lärare 

uppfattar matematiken som ett enkelt ämne att undervisa i, eventuellt beror det på att de låter 

läroboken styra hela planeringen och det rullar på av sig själv (Ahlberg; 2000).  

 

När matematiken i skolan diskuteras är det vanligt att den traditionella läroboksbundna 

undervisningen används. Det finns naturligtvis massor med olika arbetssätt där en del tar stöd 

i läroböckerna och på så vis undervisar om allt som eleverna har som mål att lära sig. Sedan 

finns de som väljer att inte använda lärobok över huvudtaget i sin undervisning. Att arbeta 

lärobokslöst är en process som tar mycket tid eftersom läraren måste ha mycket tydliga mål 

för sin undervisning. Om man då väljer att använda en lärobok i sin undervisning behöver det 

inte betyda att man följer den slaviskt utan att ibland gå ifrån läroboken och träna på något 

med konkret material (Ahlberg; 2000). En mattebok behöver inte enbart ge negativa 

erfarenheter utan många barn tycker faktiskt att matteboken är väldigt spännande och 

motiverande när de börjar i skolan (Skolverket; 2003). Det som kan bli ett problem om 

eleverna bara får räkna i matteboken är att eftersom boken inte tar utgångspunkt i det enskilda 

barnets föreställningsvärld kan den distansera dem från matematikens praktiska användning 

(Ahlberg; 2000). Unenge (1999) har reflekterat över att en del elever inte lägger krutet på att 

lära sig matematik utan de lär sig läroboken istället, det mönster som finns att finna i den. Om 

de till exempel är på kapitlet om multiplikation så multiplicerar de alla siffror som de ser 

automatiskt utan att tänka på vad de egentligen gör.  

 

De elever som anses vara duktiga i matte är de som har hunnit långt i boken och räknat ut 

uppgifterna rätt (Ahlberg; 2000). Detta bidrar till en inbördes tävlan i klassen och de som 

ligger långt fram i boken slipper känna sig dum. De barnen som tävlar har väldigt bråttom och 

hinner inte reflektera över vad de gör och deras förståelse riskerar att bli ytlig och mindre 

varaktig (Stendrup; 2001). Som lärare är det lätt att fasta i detta mönster i sin undervisning 

och ingen ifrågasätter det (Ahlberg; 2000). Det blir svårt att nå målen för matematik om alla 

elever bara sitter tysta och räkna för sig själva utan det behövs tid för diskussioner och 

argumentationer. Det är även ett mycket tidskrävande jobb för läraren att handleda alla elever 

om samma sak med vid helt olika tillfällen (Nämnaren TEMA; 2000).  
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Det finns synpunkter på att jobba lärobokslöst. De flesta lärare är av åsikten att det krävs 

många års erfarenhet för att klara av detta. Att istället arbeta med lärobok anses vara en 

trygghet som hjälper lärarna få eleverna att nå de uppställda målen (Skolverket; 2003).  

 

Att arbeta laborativt i matematik hjälper många barn att förstå innebörder i viktiga 

matematiska begrepp och idéer (Skolverket; 1997 s.8). Ett laborativt material är ofta använt i 

den inledande matematikundervisningen, detta ger barnen både omväxling och stimulans. 

Materialet hjälper till att göra undervisningen konkret för eleverna (Ahlberg; 2000). Det finns 

forskning som visar på att barn som får hantera något form av föremål i 

matematikundervisningen faktiskt lyckas bättre (Kaye; 1994). Extra positivt kan det vara för 

elever som behöver extra stöd, även om nackdelen kan tyckas vara att det är pinsamt i de 

högre åldrarna inför klasskamraterna att använda konkret material när ingen annan gör det 

längre (Ahlberg; 2000).  

 

Konkret material kan vara mycket användbart men det är inte alltid bra. De nackdelar som 

kan finnas är att eleverna inte kommer att stöta på detta material utanför skolans värld. Eleven 

kan se helt andra saker i det materialet än vad läraren vill att han/hon ska lära sig med 

materialet. Beroende på det föregående påståendet är det viktigt att det finns vissa regler för 

hur eleven ska arbeta med materialet för att undvika misstolkningar (Unenge m.fl;1994). Ett 

konkret material bör användas för att synliggöra barnens tankar och upptäckter och det ska 

inte vara ett mål för sig. Med den motiveringen finns det ingen anledning att inte använda sig 

av sådant specialmaterial (Kronqvist; 1993). Det är däremot viktigt att man använder olika 

material för att inte elevens tankar ska knytas alltför hårt till ett enda material. Detta för att det 

då kan bli alltför jobbigt att senare klara sig utan det (Ahlberg; 2000). Förslag på ett konkret 

material är cuisenairestavar. Se bilaga 2 för mer information.  

 

3.2.4 Förståelsen och förförståelsen hos eleverna  

Barns taluppfattning och erfarenhet av att använda tal är ofta rikare än man tidigare trott. 

Det kunnande barnen har redan när de börjar skolan borde kunna utnyttjas bättre 

(Skolverket; 1997 s.8). 
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Matematikämnet kan vara både meningslöst och svårförståeligt för många i skolan. Om man 

inte förstår vad det är man gör är det inte heller kul. Den bästa motivationen för eleverna är 

alltså att förstå vad det är man håller på med. Självkänslan hos eleverna stärks när de har 

förstått en sak och sedan bygger vidare på den grunden. Den goda självkänslan ökar elevernas 

prestationsförmåga och även känslan av att lyckas ökar lusten att söka nya utmaningar 

(Skolverket; 2003). I skolan är matematikämnet ofta ett prestigeämne, och de som är duktiga 

på matte anses vara smartare än de som inte är duktiga och då anses vara mindre intelligent. 

Det är svart på vitt att ett svar är rätt eller fel, antingen duger man eller så gör man det inte 

(Stendrup; 2001). För att öka elevernas motivation krävs det att läraren lägger fokus på att 

eleverna förstår och inte att det är rätt svar (Holden; 2001). Unenge (1999) menar att om 

förståelsen är svag hos en elev beror detta oftast på de grundläggande begreppen inom 

matematiken. Då har de inte kunna ta till sig dessa och förståelsen blir dålig. Ett exempel som 

han ofta behandlar med många elever är det abstrakta begreppet area. Om man inte har 

förstått vad det betyder, är det inte lätt att räkna ut uppgifter som innehåller detta begrepp 

heller.  

 

Ahlberg (2000) understryker att grunden i undervisningen för de första åren utgörs av 

talområdet 1-10 och positionssystemet. Kan man inte förstå dessa grunder blir det svårt att 

arbeta vidare med matematiken. Skulle någon elev halka efter och missa en del av ett moment 

i undervisningen, skapar detta ofta problem för den fortsatta inlärningen hos eleven. När 

eleven har misslyckats många år är det inte så konstigt att den eleven kanske inte vill ha 

någonting med matematik att göra. Malmer (1999) har sett att detta brutit ner både 

självförtroendet och lusten att lära hos elever. Det gäller att befästa de nya kunskaperna med 

de kunskaper som barnen redan har. Emanuelsson m.fl (1991) stödjer detta på bl a Piagets 

forskning om den kognitiva utvecklingen, att all inlärning som inte har någon grund i redan 

inlärda kunskaper, kommer att bli meningslös och ytlig.  

 

Det är oerhört viktigt för eleverna att ibland verkligen få lyckas med någonting eftersom ett 

evigt misslyckande bryter ner självförtroendet och minskar lusten att lära (Skolverket; 2003). 

Den inställningen som i tidiga år bildas kommer även att följa med dem upp i vuxen ålder. 

Det är alltså särskilt viktigt vad de yngsta eleverna får för relation till matematiken. De barn 

som kommer till skolan med dåligt självförtroende kan även ha svårt att tro på sig själv när 

det gäller matematiken. När det dyker upp ett mattetal som verkar svårt låser det sig oftast 

direkt eftersom de redan vet att de inte klarar av det (Ahlberg; 2000). För dessa elever är det 
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av stor vikt att uppgifterna ligger på rätt nivå. Rätt nivå för de eleverna är att de ska kunna 

lösa uppgiften med lite ansträngning och inte för lätt för att de ska kännas meningslösa. De 

behöver stöta på lite utmaningar också för att hela tiden lösa problem man redan kan är inte 

meningsfullt för någon elev (Skolverket; 2003). Skulle detta inträffa blir då elevens försvar att 

bara räkna ännu långsammare för att de tycker att det är så tråkigt att räkna (Ahlberg; 2000).  

 

Eleverna måste få upptäcka de mönster och strukturer som finns i matematiken för att förstå 

det abstrakta språk och begreppen som finns. Enligt Jaworski (2003) kan alla elever vara 

matematiska om de får vistas i en miljö som inbjuder till matematiskt tänkande. Därför är det 

viktigt för läraren att skapa en miljö där matematiska aktiviteter och samtal kan genomföras. I 

den miljön bör alla bli respekterade för sina tankar och ingen ska bli nedvärderad. Läraren 

måste alltså skapa aktiviteter som göra att eleverna vill utvecklas. Att hela tiden ha i 

bakhuvudet vilka mål som eleverna ska uppnå och svara på deras frågor för att ge dem mera 

kunskap mot det målet. Den matematiska miljön har många fördelar för både elever och 

lärare. Här kan eleverna nämligen testa nya idéer, tankar och perspektiv. Läraren kan sitta 

med en mindre grupp och samtala om hon litar på att de andra eleverna sitter och arbetar 

tillsammans och hjälper varandra i klassrummet.  

 

3.2.5 Analys 

Analysen görs med utgångspunkt i hur matematiken blir meningsfull med tankar på dagens 

styrdokument, Lpo 94. De lärare som bedriver matematikundervisning har ett stort ansvar att 

lära barn förstå omvärlden. Eleverna kommer inte spontant att tänka på vardagshändelser 

under matematiklektionerna, det är någonting som behöver ges både tid och systematisk 

övning för att bli till en självklar del av barnet.  

 

Grupparbete visar sig vara ett bra sätt att bearbeta matematikproblem. Dels genom att 

kunskapen blir större i en grupp än genom enskilt arbete, men även att eleverna tvingas 

reflektera över sina tankar och sätta ord på dem. Allt detta på ett sätt för att andra människor 

ska förstå dem. Det är inte bara att sätta ihop en grupp och börja arbeta, det krävs lite 

planering för att det ska fungera också. I skolan är det lämpligast att läraren sätter ihop 

grupperna för att undvika en alltför stor skara. För att skapa en god sammansättning krävs att 

gruppen inte ständigt ändras utan att tid ges för att skapa en trygghet som är nödvändig för ett 

gott samarbete. Läraren har en viktig roll som ska leda in alla elever i grupparbetet och få alla 
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att samarbeta. Det är inte alltid lätt att tillgodose allas behov av vilken klasskamrat de allra 

helst vill jobba med, vilket kanske leder till att några vill byta grupp på en gång nästan. Detta 

påverkar gruppen negativt när samarbete var en viktig del i hur en grupp skulle fungera. 

Andra aspekter som rör hur väl en grupp fungerar är att alla gruppmedlemmar har samma 

gruppmål att arbeta mot. För den inre motivationen hos var och en av eleverna är också ett 

individuellt mål bra att bestämma men det viktigaste är att ett konkret gruppmål har uppförts 

gemensamt. De äldre styrdokumenten har länge förespråkat det enskilda räknandet och det är 

någonting som fortfarande pågår en hel del ute i dagens skolor. Det man kan fundera på är om 

det är någonting som alltid kommer att finnas kvar. Eller om det kommer minska vartefter 

äldre generationer går i pension i framtiden? 

 

Ett känt arbetssätt är den traditionella katederundervisningen. Där läraren styr allt helt och 

hållet. För eleverna betyder detta en begränsning av initiativ och en minskning av lusten och 

meningsfullheten. Många använder denna metod för att det är enkelt och Lpo 94 sätter 

egentligen inte stopp för någon metod utan lämnar beslutet till lärarna på vilket sätt de vill 

stimulera lärandet i sina klassrum. Att hela tiden låta eleverna arbeta i läroboken kan sänka 

motivationen för nästan vem som helst. Det är inte ovanligt att elever i lågstadiet älskar sin 

mattebok och helst bara skulle vilja arbeta i den, men det är farligt att endast använda sig av 

ett arbetssätt vad det än gäller. Det som är roligt till en början kommer att bli långtråkigt i 

längden. Det är också viktigt att lärare tänker på att enbart en lärobok kommer att begränsa 

synen på matematik och den långsiktiga motivationen och meningsfullheten är då borta. Även 

om många lärare tycker att läroböcker är en trygghet bör man gå utanför sin 

bekvämlighetszon och försöka göra matematikundervisning så konkret som möjligt. Att 

använda olika konkreta material och variera sig är då att föredra för att undvika att eleverna 

blir alltför låst vid ett enda material. 

 

Att inte förstå vad man gör är inte en rolig situation att hamna i, och inte är den särskilt 

motiverande heller. Många elever upplever matematikämnet som svårförståeligt och 

meningslöst. Den bästa motivationen för eleverna är att förstå vad det är de gör. I och med att 

förståelsen finns där, stärks självkänslan och lusten ökar att söka vidare utmaningar. Det är 

alltså inte viktigt att eleverna svarar rätt hela tiden utan det viktigaste för att öka elevernas 

motivation är att de förstår. Att ha grunderna klara innan det byggs väggar, tak och inredning 

är att likna med hur det borde vara att lära sig matematik i skolan. En annan viktigt stomme i 

undervisningen är att utgå ifrån den erfarenhet eleven har och bygga vidare på den för att 
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fånga intresset och lusten att lära. Hos de yngsta eleverna byggs självförtroendet upp och det 

är särskilt viktigt att uppgifterna passar varje enskild elevs nivå för att kännas meningsfullt. 

Är uppgifterna för lätta kommer eleven till slut att sakta ner på tempot för det är så tråkigt när 

han/hon kan allt redan.  

 

3.3 Lärarintervjuer 

Utifrån intervjuerna sammanställdes synpunkterna som de intervjuade lärarna hade 

gemensamt och det som skiljde sig. Detta har gjorts i en löpande text. 

 

Presentation av de intervjuade lärarna: 

L1. Lärare som arbetar med år 4 -5. Utexaminerad –98. 

L2. Lärare som arbetar med år 2 -3. Utexaminerad –76, även specialpedagog. 

L3. Lärare som arbetar med år f -1. Utexaminerad -96. 

 

I resultatdelen kommer jag att använda följande förkortningar: 

L1 – lärarintervju 1 L2 – lärarintervju 2 L3 – lärarintervju 3 

 

3.3.1 Meningsfull matematik 

De första spontana reaktionerna från lärarna när jag ställde frågan om vad meningsfull 

matematik är, var att det var en stor fråga. Den kunde innehålla så mycket olika, uttryckte alla 

lärarna helt klart. Det gemensamma svaret som de gav var att utgå ifrån eleverna, deras 

intressen och deras erfarenheter och att använda konkret material att jobba med, då blir 

matematiken meningsfull.  

 

Det som skiljde L1 och L2 i den här frågan var att L1 betonade att arbete genom tema var 

jättebra för att få eleverna att se hur meningsfull matematiken är i vardagen och i skolan. Hon 

gav ett konkret exempel på hur de jobbade. 

 

…vi har haft ett stort tema som heter ”Matematik – gymnastik för hjärnan”. Barnen erbjuds 

då att jobba i olika grupper med olika inriktningar, t.ex. bakning, statistik, mätning och så 

vidare. De får helt enkelt välja det som de är intresserad av att veta mer om. T.ex. 

enhetsgruppen jobbade med att lära sig klockan, många små barn hade som mål att lära sig 
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klockan och mitt mål var att om de lärde sig hel och halvtimme så var det jättebra när de går 

i förskoleklass. (L1) 

  

L2 hade mer övergripande saker att säga om hur hon tänkte för att matematiken skulle bli 

meningsfull, till exempel att det var viktigt att förstå barnens tankar och att kommunicera. 

L2´s konkreta svar på hur hon gör matematiken meningsfull var att hon frågade eleverna om 

de hade haft någon matematik under sommarlovet för att få eleverna att börja tänka i de 

banorna att matematiken finns överallt. Det är ju det som vi lever i och detta tar jag även upp 

senare under rubriken verklighetsanknytning. 

 

L3 påpekade att det var viktigt att redan från första början fånga elevernas intresse för 

matematik, för hamnar man på fel spår kan detta leda till svårigheter. L3 arbetar mycket med 

”fingertalen”, att vänster lillfinger är 1, vänster ringfinger är 2 osv. Det blir lätt för barnen att 

se hur talet 10 som här i exemplet kan delas upp och blir mindre delar. Om de ska räkna ut 

lättare tal som 2 + 3, kommer de att se svaret 5 snabbt eftersom de vet hur många fingrar en 

hand har. Skulle de istället använda klossar eller något annat material skulle de inte se svaret 

med en gång utan de kommer att räkna igen och just omräkning är något som L3 vill undvika 

eftersom hon vill att talen ska sitta i ryggmärgen. När de först ska lära sig talen får de rita 

fingertalet i en skrivbok. Efter det får de lägga ut de sju första cuisenairstavarna i en trappa. 

Till en början kan den här uppdelningen vara lite svår men det tar inte lång tid så klarar de av 

detta själva och de känner hur meningsfull matematiken är. Vissa timmar låter L3 även 

barnen vara med och bestämma vad de ska göra under nästa lektionstimme för att de ska 

känna att de kan påverka och får vara delaktiga i planeringen tillsammans med fröken. Då 

infinner sig en känsla av meningsfullhet, varför de ska göra en särskild sak osv.  

 

3.3.2 Laborativt material 

Att hitta material som får eleverna att känna lusten att lära var väldigt viktigt ansåg alla tre 

lärarna. L3 säger att eftersom matematiken är någonting så abstrakt, gäller det att konkretisera 

så mycket som möjligt. För att göra likhetstecknets mening tydlig har de byggt en gungbräda, 

där saker måste väga lika på bägge sidorna och då förstår barnen lättare vad likhetstecknets 

symbol står för. Det gäller att ta vara på det som händer runt omkring barnen. När jag besökte 

klassen började det så smått pratas om att köpa och få julklappar. Läraren tog tillvara på de 

samtalen och hela klassen skapade en julklappsbok var att räkna i. Här fick eleverna själva 
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välja ut julklappar de önskade sig och skriva ner hur mycket de kostade för att sedan skriva 

räknesagor om dem och läsa upp för klassen. 

 

Alla lärarna använde sig av olika konkreta material för att barnen lättare skulle se hur allt 

hänger ihop för att lösa olika problem. L2 berättar att hon använder pengar, talkuber, ental, 

tiotal och saker som visar hur allt hänger ihop. Hon går gärna ut och plockar skogens kottar, 

pinnar och stenar som är väldigt bra att använda inne i klassrummet sedan. Om hon är ute och 

reser brukar hon passa på att ta med sig olika saker hem som t.ex. snäckor. Annars är material 

som knappar också mycket bra att använda när de ska lära sig att sortera olika saker och för 

att bygga upp tiotal och hundratal genom att använda spikar och gem. Klädkataloger där det 

finns priser och kläder att titta på är också användbara. 

 

L1 försöker att ha mycket plockmaterial i klassrummet som eleverna kan använda när de löser 

olika uppgifter i boken. De brukar även helt lägga undan matteböckerna någon eftermiddag 

och istället jobba med olika mattespel som har anknytning till det som de jobbar med i boken 

för tillfället. De får öva på det som de har praktiserat i boken och haft i läxa på ett helt annat 

sätt genom spelen.  (L1) 

Det viktiga är att barnen förstår vad de gör, förståelsen är viktigare än att barnen endast 

mekaniskt kan räkna väldigt bra.  

 

3.3.3 Vardagsanknytning 

Det var jätteviktigt att påpeka matematiken i vardagen för eleverna, det ansåg alla 

pedagogerna. Gör man inte det, är det svårt för barnen att själva komma på det. Matte för dem 

är oftast att sitta och räkna i matteboken. L2 poängterar att man får ställa mycket frågor till 

eleverna och utgå ifrån verkligheten och deras egna erfarenheter. Hon menar att matematiken 

är någonting som vi lever i för det finns ju överallt. Hon brukar fråga barnen om de har haft 

mycket matematik på sommarlovet och de svarade första gången att de inte hade haft 

matteboken hemma. Sedan frågade hon dem samma fråga efter jullovet och då hade frågan 

sjunkit in. Eleverna hade tänkt mer matte under jullovet och de kunde berätta att de hade gjort 

en massa saker som exempelvis handlat julklappar. Det kan vara nödvändigt att väcka frågor 

för att barnen ska koppla ihop matematiken och vardagen, annars finns risken att de bara 

kopplar till matteboken. Det är bra att ofta ställa frågor som rör matematiken i deras vardag, 



 

  24 

hur länge borstar du tänderna eller hur länge är ett år? Jämföra är bra, att räkna ut skillnader. 

Man måste verkligen använda matematiska termer för att de ska lära sig att tänka matte.  

 

Enligt L3 måste en lärare kunna motivera och engagera eleverna i varför de ska lära sig matte. 

Det är viktigt att eleverna förstår vad kunskaperna kan användas till i verkligheten. Genom att 

föra samtal om vad matematik är får man eleverna att se vardagsanvändningen av den. 

Matematik är inte bara siffror och att räkna i en bok som många av eleverna tror. 

 

L1, som undervisar de lite äldre barnen, talar om att anknyta till vardagen särskilt när barnen 

är yngre. Hon tycker att det är viktigare i de tidigare skolåren. Med de lite äldre barnen har 

läraren ett pass i veckan som hon kallar för praktisk matte. Här finns det tid att gå till 

närliggande affärer och andra saker som har verklighetsanknytning. Hennes syfte med den 

praktiska matten, förutom att verklighetsförankra den, är att göra matematiken roligare. De 

hade även jobbat med ett tema nyligen som hela skolan hade varit med på som hette 

”Matematikhjärngymnastik”. Där hade eleverna fått välja olika inriktningar utifrån vad de var 

intresserade av. De jobbade med bakning, statistik, klockan, mätning, enheter och så vidare. 

De brukar då vara en mindre grupp elever som varje vecka får baka någonting till klassen. 

Tillsammans med en resurslärare planerar de och skriver inköpslista samt går till affären och 

handlar ingredienserna. Här får vi verkligen in vardagsanknuten matematik. (L1) 

 

En synpunkt som de tre pedagogerna var överens om var att vardagsmatematiken och 

integrering av matematiken i andra ämnen hörde starkt ihop. Genom att uppmärksamma 

matematiken i alla ämnen blir den mer vardagsmässig och mer konkret. Eftersom 

vardagsmatematiken finns även utanför skolan och utanför de eventuella ämnesgränser man 

sätter upp så finns även där matematik att hämta för att göra ämnet mer begripligt.  

 

3.3.4 Hur barn tänker 

L3 som jobbar i de lägsta åldrarna f-1, har förmånen att ha klassen redan när de är 

förskoleklass, hon tycker att det är en fantastisk möjlighet. De använder materialet ”Landet 

längesedan” och i det landet finns det inte några siffror eller enheter men de löser ändå olika 

problem. Ett exempel är att dela upp olika saker till exempel att dela tre köttbullar på två barn. 

Nu är det viktigt att barnen verkligen får sitta och fundera och komma med egna förslag och 

det bästa är att det inte finns något rätt eller fel svar. L3 verkligen stödjer sig mot att barnen 
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ska få förklara hur de har tänkt och därefter diskuterar de tillsammans hur de ska komma fram 

till en lösning gemensamt. Men det är ändå tanken bakom svaret som är viktigast, inte svaret i 

sig.  

 

L1 och L2 betonade att de mest fokuserade på hur barn tänker i de tidigare åren. En del var att 

det är viktigt att fråga barnen frågor så att de själva får förklara och sätta ord på sina tankar. 

Att kommunicera med barnen är också mycket viktigt. L1, som jobbade med lite äldre barn 

ansåg att låta eleverna sätta ord på sina tankar var ännu viktigare i de yngre åldrarna. 

 

Ifrån början så lägger man inte så stor vikt med uträkningar utan man fokuserar på tänket. 

De som går i förskoleklass, de behöver inte alls bekymra sig om att lära sig plus och minus, 

om de inte själva frågar efter det då är det en annan sak. (L1) 

 

L2, som arbetade i de lägre åldrarna hade redan i de första meningarna på intervjun fått in att 

det var viktigt att förstå barnets tankar och att ha en bra kommunikation med eleverna. Det är 

särskilt i början som barnen säkert ofta vet vilken rad av stenar som är kortast men de kan inte 

sätta ord på vad de ser och tänker. Just därför är det så viktigt att jobba mycket med begrepp 

och att jämföra, för då förstärks konsten att kommunicera. Eleverna uppmuntras att hjälpa 

varandra och förklara problem för andra. Detta eftersom eleverna genom att tala om hur man 

tänker och vad man gör blir medveten om vad man egentligen tänker och gör. Det blir tydligt 

för eleven själv hur tankekedjan går och den tydligheten gör att eleven har lättare att minnas. 

 

L1 använder sig av portfolio där problemlösningsuppgifter, räknesagor och liknande arbeten 

sparas och där eleven får visa sin tankeprocess. Denna portfolio kan vidare användas för att 

visa eleven vad han/hon lärt sig, och kanske motiverar detta till ytterligare inlärning och 

förståelse. 

 

3.3.5 Motivation 

L2 använder aldrig någon röd penna för att rätta elevernas läroböcker. Det är heller inget krav 

från henne att alla uppgifter måste vara rätt på varje sida innan de får räkna vidare. L2 berättar 

att rättningen för många barn, är väldigt jobbig. Det kan vara så att barnet har kämpat jättehårt 

med en sida och sedan är det bara rödmarkeringar. Detta ger ingen positiv känsla för barnet. 

Eleven och läraren sitter tillsammans och ser efter de uppgifter som blev fel. När L2 bedömer 
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att eleven förstår sätter hon sina initialer i slutet av sidan, även fast inte alla tal är rättade. Det 

är mycket viktigt att föräldrarna vet om hur L2 jobbar för att det inte ska bli några 

missförstånd.  

 

L1 har ett speciellt tips för hur man kan träna multiplikationstabellerna på ett roligt sätt. Detta 

sätt använder hon sig själv av och det går till på följande vis. Barnen får först träna in 

tabellerna. När eleverna känner sig säkra på en tabell får de ”köra upp” för L1. Om de klarar 

det får de ett ”körkort” för just den tabellen av L1. På körkortet finns det ett kopierat kort på 

eleven och en text där det står: ”Kalle har klarat 5:ans tabell”. Alla körkort samlas i en 

plastficka och med detta arbetssätt behövs det aldrig några påminnelser från läraren för att få 

eleverna att träna på tabellerna för de vill ju ta körkortet! 

 

L2 säger att om matten är rolig skapar det lusten att lära för barnen. Det är ett stort ansvar för 

lärarna att hela tiden hitta på olika spännande saker. Att till exempel dramatisera, leka, sjunga 

och så vidare i klassrummet kan vara hela skillnaden istället för att hela tiden jobba i 

matteboken. Alla är vi bra på olika saker och det gäller att kunna plocka fram sin styrka och 

använda den med barnen. Särskilt i de lägre åldrarna krävs det inte så mycket för att få med 

sig eleverna. Det kan räcka med att ändra sitt röstläge och barnen tycker plötsligt att det blev 

mycket mer spännande. Att även låta barnen agera och vara aktiv i klassrummet är viktigt för 

att de ska känna att de är delaktiga. Det är bra om alla eleverna får vara aktiva varje gång L2 

har en genomgång. Detta är såklart svårt om man har en större grupp i matematik men i år har 

L2 en mindre grupp så det fungerar bra då. 

 

L3 poängterar hur viktigt det är läraren måste inge känslan till sin klass att han/hon tycker om 

ämnet i fråga. Annars blir det väldigt svårt att övertyga eleverna om att det är viktigt att lära 

sig det här ämnet. Att jobba med lärobok kan bli hur bra som helst, det beror på lärarens 

inställning och om vi tror på den. Just att bemöta barnen på ett bra sätt, särskilt när de 

besvarar en fråga. L3 tar upp hur vi vuxna kan känna oss om vi blivit otrevligt behandlade när 

vi svarat på en fråga. Man agerar kanske avvaktande mot den personen och vill helst inte 

svara på fler frågor. Lärarens uppgift är att barnet ska känna att läraren verkligen lyssnar på 

honom/henne och att just det den eleven säger är viktigt. Det är lärarens uppgift att eleverna 

kan skapa självtillit. Det räcker inte att bekräfta barnen bara med ord eftersom hela kroppen 

talar om vad vi egentligen tycker. Det är näst intill skrämmande vilken makt vi har som lärare, 

uttrycker L3.  



 

  27 

 

Slutligen poängterar L3 att variationen i sin undervisning är väldigt viktig. Att inte bara arbeta 

på ett sätt, även om detta sätt är populärt i klassrummet. För om man göra samma sak hela 

tiden slutar det snart att vara roligt.  

 

3.3.6 Analys av lärarintervjuer 

Vad är meningsfull matematik? Lärarna tolkade att meningsfull matematik var när eleverna 

fick utgå ifrån sin egen kapacitet och känna att de klarar av det. De låter eleverna använda 

laborativt material för att känna att eleverna förstår vad de gör. Att låta eleverna delta i 

planeringsprocessen för att de ska känna att de kan påverka i skolan och för att det ska kännas 

meningsfullt att arbeta vidare. Ett gemensamt svar lärarna gav var att det var viktigt att utgå 

från elevernas intressen och tidigare erfarenhet. Med stöd i Piagets forskning om den 

kognitiva utvecklingen; all inlärning som inte har någon grund i redan inlärda kunskaper 

kommer att bli meningslös och ytlig (Emanuelsson m.fl; 1991). Att ställa dessa påståenden 

mot det som står i Lpo 94 blir inte särskilt komplicerat eftersom det finns att läsa mycket 

tydliga rader om individanpassning och att lära eleverna saker som de ska ha nytta av senare 

ute i samhället. 

 

Svaret som framkommit på frågan: hur blir matematiken meningsfull? Är att lärarna utgår 

ifrån eleverna, deras intressen och erfarenhet, och använder ett så konkret material som 

möjligt som eleverna får jobba med, då blir matematiken meningsfull. Detta är väldigt viktigt 

eftersom matematik är ett abstrakt ämne. Enligt Ahlberg (2000) är laborativt material bra för 

att det ger barnen både stimulans och omväxling samtidigt som det hjälper barn att göra 

undervisningen konkret. Kaye (1994) bekräftar att det finns forskning som visar att barn som 

får hålla på med något föremål samtidigt som matematik lärs in, faktiskt lyckas bättre i 

matematikundervisningen. Vidare ger en lärare exempel på hur hon introducerar 

likhetstecknet för att göra det så konkret som möjligt genom att använda en gungbräda.  

 

Det framkom att alla lärarna använde hjälpmedel för att eleverna ska känna att matematiken 

är meningsfull och för att barn behöver saker att ta i för att förstå lättare. Konkreta saker som 

gör att de får använda fler sinnen än att bara se och lyssna. Eleverna får känna och agera med 

hela kroppen och då lättare komma ihåg vad de har lärt sig.  
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Fortsättning med svar på frågan: Hur blir matematiken meningsfull? Genom att väva in 

verkligheten i undervisningen, det vill säga saker som de kan stöta på utanför skolan i 

matematikundervisningen. Det kan hjälpa eleverna att se varför matematiken är meningsfull 

att kunna. Att integrera olika ämnen i varandra för att se hur meningsfull matematiken är för 

att förstå helheten i samhället.  Sedan nämner särskilt en lärare, genom att arbeta i teman går 

det att väva in många vardagliga perspektiv på problem som ska lösas och eleverna får 

upptäcka hur meningsfull matematiken är.  

 

För att se matematiken i vardagen berättar L1 att hon låter eleverna gå till affärer och handla. 

Eftersom matematiken finns överallt måste man som lärare ta vara på de tillfällen som dyker 

upp. Allt i klassrummet kan klassas som matematik. Att barnen är nyfikna av naturen är 

viktigt att ta vara på och att arbeta vidare med, håller alla lärare med om. Visioner för en bra 

grund att hålla sig till för att göra matematiken meningsfull går att läsa om i ”Att lyfta 

matematiken” (SOU 2004:97): 

  

Erbjud meningsfull matematik för alla. En god och relevant matematikutbildning skall 

erbjudas alla. … Förmåga att förstå och använda matematik i vardagen, i samhället och i 

yrkeslivet måste vara en självklar del av varje människas allmänbildning. (s.14) 

 

Alla bör som sagt ha rätt till en meningsfull matematikutbildning det håller alla lärare med om 

i intervjuerna.  

 

Det var i de tidigare åldrarna som det betonades hur viktig kommunikationen med eleverna 

var och hur viktigt det var att lägga fokus på begreppsuppfattning och lära barnen sätta ord på 

sina tankar. Att kommunicera var en stor del av matematiken i de lägre åldrarna. Jaworski 

(2003) påpekar att det är viktigt att miljön tillåter matematik för eleverna. Att den uppmuntrar 

till samtal och funderingar om olika begrepp. Ingen ska bli nedvärderad för att den svarade på 

ett visst sätt utan det finns bara rätt svar.  

 

I Lpo 94 står att lärarna måste ta vara på den erfarenhet som eleverna redan har när de 

kommer till skolan för att sedan bygga vidare på den. Detta leder osökt in på en kort analys 

om motivation. Om läraren ”tappar” några elever som inte förstår en ny genomgång, kommer 

de inte känna motivation och det känns meningslöst för dem att lära sig något nytt. Motivation 

handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt våra 
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handlingar (Imsen, 2000, s.271). Med dessa ord beskrivs begreppet motivation i Gunn Imsens 

bok Elevens värld. Det nämns även att det är själva motivationen som orsakar aktivitet hos en 

individ.  
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4 Diskussion 

De frågeställningar som jag utgick ifrån i min studie var följande: Vad är meningsfull 

matematik, hur gör man matematiken meningsfull, vad finns skrivet i de tidigare 

styrdokumenten kring meningsfull matematik, hur ser dagens styrdokument Lpo 94 ut med 

fokus på meningsfull matematikinlärning? Undersökningens resultat visar att de intervjuade 

lärarna hade alla olika sätt för att motivera eleverna att lära sig matematik. L2 hade inget krav 

att alla uppgifter skulle vara rättade innan eleverna fick jobba vidare och hon använde inte 

heller röd penna när hon rättade deras matteböcker. L1 lockade eleverna att lära sig 

multiplikationstabellen genom att de fick ta körkort på varje tabell. L3 övertygade sina elever 

om att hon tycker om matematik och att det är ett viktigt ämne att lära sig. 

 

Jag hade tidigare funderat på om man kunde göra matematiken mer meningsfull genom att 

integrera matten i olika ämnen och det nämnde L2 som arbetar med år 2-3 att de brukar göra 

ibland. Matematik – hjärngymnastik heter ett tema som de har arbetat med i alla klasser. De 

har även en skolskog som de brukar gå ut till och utöva olika praktiska övningar med skogens 

material (integrerar naturkunskap, matematik och idrott) och de brukar ha matte-gympa och 

röra sig för att lösa olika uppgifter.  

 

Efter att jag sammanställt de tre intervjuerna såg jag att resultatet jag kommit fram till i denna 

undersökning är att alla lärarna arbetade mycket kring att göra matematiken meningsfull. De 

hade liknande tankar även om de arbetar med olika åldersgrupper. Jag hade trott att det skulle 

vara mer fokus på att göra matematiken meningsfull i de tidigare åren och lite mindre med de 

äldre eleverna. Jag har lärt mig att det är lika viktigt att i alla åldrar jobba med att få alla att 

hitta sin strategi för att känna hur meningsfull matematiken är i skolan. Det var lätt att se att 

de använde ett liknande innehåll för att göra matematiken meningsfull och detta kan ha att 

göra med att de jobbar på samma skola samt att de brukar samarbeta mellan de olika 

klasserna. Att de fick ha ”matte-gympa” tyckte jag lät som en jättebra grej, det kommer jag att 

ta med mig till min framtida undervisning.  

 

Intervjuerna var ungefär lika långa men den intervjuade som hann framföra mest idéer var L2, 

som var lärare i år 2-3. Det var även L2 som var mest erfaren med sina 29 år på nacken. En 

tredje faktor till varför L2 hade mest idéer kan vara att hon även är specialpedagog. Vilket kan 

betyda att hon är ännu mer utbildad för att hjälpa barnen att göra matematiken meningsfull. 
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Det är omöjligt att analysera om det var för att L2 arbetade med lägre åldrar eller för att hon 

hade mer erfarenhet, både genom att hon hade arbetat länge och att hon var utbildad 

specialpedagog. En fjärde aspekt kan vara att L2 pratade allra mest av de tre intervjuade. Med 

henne behövde jag inte ställa så många följdfrågor, för hon var väldigt självgående. 

 

Jag känner att jag gjorde rätt som valde en huvudfråga att utgå ifrån och inte styra svaren 

alltför mycket med slutna frågor. När jag först pratade med en av lärarna över telefon och 

berättade vad jag hade för huvudfråga så sa hon: - Jag vet inte om jag har så meningsfull 

matematik ja… Men det visade sig att så var inte fallet och det är nog ofta så för lärare, att de 

hamnar i ett invant hjulspår efter några år och inte riktigt tänker på varför de gör en särskild 

sak med barnen, men de har en gång ändå haft en baktanke med aktiviteten.  

 

En tanke var att den lärare som arbetade med de tidigare åldrarna skulle ha fokus på att prata 

mycket med eleverna och det visade sig stämma när L3 berättade att hon grundade 

meningsfull matematik på att kommunicera med eleverna och använde sig utav konkreta 

saker för att visa på olika begrepp. Framför allt nämnde hon en viktig sak som fick mig att 

förstå ännu mera hur jag själv ska jobba när jag kommer ut i arbetslivet. Man måste väcka 

barnens funderingar på vilken matematik som finns i vardagen för att barnen ska se vilken 

vardagsmatematik det finns överallt. Det blir då meningsfullt när uppgiften de ska lösa angår 

dem!  

 

Jag drar slutsatsen att det var mindre skillnad på hur de tre lärarna jobbade än vad jag trodde 

att det skulle vara eftersom de jobbar med olika år. Det visade sig ganska tydligt när 

sammanställningen gjordes vad de hade sagt som var gemensamt att de hade många 

gemensamma synpunkter på meningsfullhet i matematiken. 

 

Genom litteraturstudien av styrdokumenten har jag sett att ord som motivation och att se 

värdet av att lära sig matematik har funnit med i läroplanen ända sedan Lgr 62, som var den 

första läroplanen. Meningsfull matematik har alltid funnits där men inte benämnts på det 

sättet bara. Att utgå ifrån eleven har varit ett riktmärke sedan första läroplanen och hela tiden 

fortsatt att utvecklas till som det står idag; alla individer är olika och bör därför inte heller 

behandlas lika. Alla lär sig på olika sätt och det är det som har uppmärksammas mer i dagens 

läroplan. Nu har även individuella utvecklingsplaner blivit obligatoriska för lärare att utveckla 
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till alla sina elever. Det visar hur långt skolan har kommit med att satsa på varje elevs lärande 

på bästa sätt eftersom alla är olika.  

 

Om jag tänker tillbaka på mina VFU-perioder ser jag hur olika alla klassrum är. Jag har varit 

på fyra olika skolor och alltså sett fyra olika utrustade klassrum. Den skola jag finner mest 

attraktiv rent lärandemässigt är en lågstadieskola där inga läroböcker används. De arbetar med 

arbetsscheman och allt material de behöver står runt väggarna på, lättillgängligt för alla att 

arbeta med. Det sker ingen tävlan eftersom alla är på helt olika arbetsscheman och detta var 

även i en skola med åldersblandade klasser. Det kan tyckas vara en stressande arbetsmiljö för 

eleverna när alla springer runt efter väggarna och plockar material, men det var inte känslan 

jag fick vid vistelse i det klassrummet, utan det kändes enbart trevligt. En flicka hade svårt att 

koncentrera sig men hon fick ha en speciellt enskild plats i ett hörn där hon trivdes bättre och 

fick sin arbetsro. Däremot när jag hade en VFU-period i en år sexa, där hade de inte mycket 

material framme och läroböcker fanns med på varje lektion. En skillnad var att de här 

eleverna var så mycket äldre men jag tror inte att det hade varit konstigt att ha material 

framme i klassrummet om de bara alltid hade varit så. Då hade det varit mer inbjudande att 

faktiskt använda sig av det. Ett material som jag förespråkar för alla åldrar är 

cuisenairestavarna. Det går att ha stor nytta av dem vid såväl längd och färgträning för de 

yngsta eleverna, som vid bråkträning för de äldre eleverna. Mycket användbart material som 

jag alltid har tagit in i min undervisning under VFU-perioderna. 

 

Jag blev glad när jag läste om hur jag kan förbättra min matematikundervisning eftersom det 

är någonting jag har tänkt på under de senaste tre och ett halvt åren. Man blir nog aldrig 

fullärd men att försöka lära sig det mesta möjliga känns som ett alldeles perfekt mål. Min 

vision som mattelärare är att kunna inspirera alla till att lära sig matematik. Eftersom jag själv 

kände att jag ville det jag gjorde skulle kännas meningsfullt, är det naturligtvis av betydande 

vikt att jag kan skapa en meningsfull matematikundervisning för mina framtida elever. Det är 

en viktig del av lärandet att känna meningsfullhet för det man gör och därför är det också en 

viktig del för mig som framtida lärare att ta hänsyn till. Genom att ta reda på hur matematiken 

kan bli mer meningsfull för eleverna kan jag därefter lägga upp min undervisning bättre och 

därmed också skapa en bättre klassrumsmiljö för eleverna. Jag vill ta ansvar för att 

undervisningen ska bli så meningsfull som möjligt och plocka bort en hel del av den 

traditionella katederundervisningen med lärobok. Istället vill jag integrera utomhuspedagogik 
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och använda mycket laborativt material i klassrummet som hela tiden finns framme och 

lättillgängligt för eleverna att använda. 

 

Eftersom min skolgång har varit både glädjefylld (i de tidigare åren) men också mindre 

lustfylld (i de senare åren) känner jag att denna forskning har gett resultat för min framtida 

yrkesrolls del. Jag påbörjade mina tankar kring detta examensarbete redan när jag började min 

lärarutbildning och läste Matematik och matematikdidaktik 1-10p som allra första kurs. 

Eftersom jag under dessa drygt tre år har funderat mycket på just det här ämnet har jag hela 

tiden haft tankar om hur det skulle kunna vara. Eventuellt finns det en risk att jag har påverkat 

mitt resultat med hur jag vill att det skulle vara.  

 

Denna uppsats har kommit till på grund av att jag inte såg meningsfullheten när jag gick på 

mellanstadiet. Varför tappade jag lusten? Ja, det var det jag ville ta reda på för att som 

framtida lärare kunna motivera mina elever att lära sig matematik med glädje. Efter alla 

genomgångna kurser på universitetet och med mitt stora intresse för att lära mig mer om att 

lära barn matematik, har jag fått ett eget gediget bibliotek i arbetsrummet som visade sig vara 

till stor hjälp för mitt examensarbete. Jag vill tacka min matematiklärare i högstadiet som 

trodde på mig och fick mig att försöka lite hårdare att lära mig matematik även om jag missat 

en del grunder från mellanstadiet när jag tyckte att matematiken var meningslös. 

 

Som jag tidigare skrev och som jag gärna vill förtydliga, (SOU; 2004:97):  

Förmåga att förstå och använda matematik i vardagen, i samhället och i yrkeslivet måste 

vara en självklar del av varje människas allmänbildning (s.14).  

Att kunna matematik är någonting som är av betydande vikt för hela livet och i Lpo 94 står 

det att vi ska vara ett stöd i elevernas fostran och utveckling. Att veta vad matematiken bör 

användas till är av stor betydelse för framtidens elever. 

 

4.1 Slutord 

Jag är medveten om att den begränsade mängden intervjuer också begränsar graden av 

möjlighet att dra generella slutsatser. Jag bedömer därför inte mitt resultat som vetenskapligt 

hållbart. Jag tror dock att det är möjligt att bygga vidare på det material jag sammanställt och 

vill uppmana till fortsatt forskning inom detta område. Att genom ett flertal intervjuer gjorda 

över hela landet eventuellt få fram en koppling mellan lärare som jobbar medvetet med 
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meningsfull matematik och elevernas senare betyg i ämnet skulle man kunna se en koppling 

på hur olika arbetssätt påverkar elevernas tankar om matematikämnet. För att utöka 

trovärdigheten i min undersökning skulle det optimala vara att även utföra observationer i 

klassrummet och verkligen undersöka om teori och praktik håller samma standard. Lärare är 

slipade ”varelser” som vet vad de ska säga för att det ska låta bra, men hur ser det egentligen 

ut i klassrummet? Det skulle vara intressant att ta reda på mer om hur det fungerar. Sker det 

ett kommunicerat lärande i klassrummet mellan lärare och elever? 

 

Som ytterligare ett förslag på vidare forskning, skulle jag även kunna tänka mig att ta reda på 

mer om hur man behåller intresset genom hela skoltiden? Denna fundering dök upp efter ett 

samtal med en högstadielärare som tycker att matematikintresset svalnar längre ner i åldrarna 

nu än vad det gjorde för 10-15 år sedan då det var vanligt att eleverna tyckte om 

matematikämnet ända upp i högstadiet medan dagens elever ofta tröttnar på matematiken i 

mellanstadiet. Lärare vet att de kan få hjälp att utreda vad eleverna har det svårt med men 

sedan är det inte lika lätt att rätta till det som lärare när man inte vet hur man ska göra det, 

menar högstadieläraren 

 

Genom den här uppsatsen har jag tillägnat mig värdefull kunskap genom både litteraturstudie 

och intervjuer med verksamma lärare. Den kunskap jag har utvunnit gör att min beredskap för 

arbetslivet och läraryrket har ökat. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor: 

 

1. Vad är meningsfull matematik?  

2. Hur gör du matematiken meningsfull? 

 

Underfrågor: 

 

1. Ge exempel på konkret material som du använder?  

2. Gör du på andra sätt också? 

3. Hur länge har du jobbat såhär? 

4. Övriga kommentarer och synpunkter, något som du vill lägga till? 
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Bilaga 2 
 

Fakta om Cuisinairestavar: 

En man från Belgien vid namn George Cuisinaire uppfann detta relationsmaterial. Hela setet 

består av 214 stavar i tio olika längder och varje längd har en färg. Den kortaste staven är en 

kub med sidorna 1cm och den längsta är tio gånger så lång. Alla stavar ska kunna representera 

vilket tal som helst, just därför finns det inga fasta enheter och därför kan materialet 

benämnas ett relationsmaterial.  Arbetet med stavarna kan verkligen anpassas efter varje barns 

abstraktions nivå genom att dom själva får upptäcka och uppleva hur matematiska begrepp 

och samband fungerar. Det är viktigt att barnen först får arbeta med stavarna på ett lekbetonat 

sätt då dom får göra sina egna iakttagelser och får beskriva vad de ser och gör. På så sätt 

tränas olika perceptionsvägar. Det kan också vara bra att låta barnen sitta i små grupper och 

då utveckla en känsla för att uttrycka vad det är dom ser. 

 

Källa: Kursen (2005, vt) Att undervisa matematik i de tidiga skolåren. Umeå Universitet. 

Institution: Matematik, naturvetenskap och teknik. Lärarutbildningen 


