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Att matematik inte är det mest populära ämnet i skolan är ingen nyhet. Flera 
undersökningar, nationella som internationella, visar på sjunkande attityder till 
ämnet. Detta arbete syftar till att undersöka grundskoleelevers attityder till 
matematik, samt om det förekommer skillnader i attityd mellan yngre och äldre 
elever. För att undersöka detta har enkäter besvarats av 334 elever i årskurs 3-9, det 
vill säga elever i åldrarna 9-15 år. Undersökningen genomfördes i tre skolor från två 
olika kommuner i mellersta Sverige. Resultaten visar att det finns vissa skillnader 
mellan de yngre och de äldre elevernas attityder till matematik. Det finns även stora 
skillnader när det gäller på vilket sätt matematiken presenteras i undervisningen. De 
äldre elevernas matematikundervisning består i stor del av läroboksbunden 
undervisning medan de yngre eleverna har mer varierade arbetssätt. Flera metoder 
och arbetssätt inom matematiken är presenterade i arbetet exempelvis; 
grupparbeten, lärobok, laborativ undervisning, utomhusmatematik samt 
problemlösning. Studien visar dessutom att även lärarrollen och klassrumsklimatet 
spelar en roll i elevernas attityd till skolämnet.  
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The fact that mathematics is not the most popular subject in school amongst the 
students is no news. Several studies, both national and international, show that 
mathematics is not the most popular subject in school. This report aims to investigate 
primary pupils' attitudes towards mathematics, and if there are differences in 
attitudes between younger and older students. To investigate this, 334 pupils in the 
ages between 9 and 15 years have answered a survey. The survey was conducted in 
three schools from two different counties in central Sweden. The results show that 
there are some differences between the younger and the older students' attitudes 
towards mathematics. Furthermore, the results demonstrate that there, according to 
the students, also are large differences in the way mathematics is presented in the 
classroom. The older students' mathematics education consists of large part of 
textbook instructions, while the younger student’s teachers have a more varied 
approach. Several theories and methods regarding teaching methods in mathematics 
are presented in the work, for example, group work, textbook, laboratory instruction, 
outdoor math and problem solving. The result from the survey also show that the role 
of the teacher and classroom management matters when it comes to the pupil’s 
attitude towards mathematics.   
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1. Inledning 

Vad elever har för attityd till de ämnen de undervisas i anser jag vara en mycket 
intressant fråga. Detta för att kunna erbjuda eleverna en passande undervisning som 
både intresserar och utmanar dem. I takt med att samhället blir än mer globalt 
vinklas även de svenska elevernas attityd till matematik till globala och 
internationella undersökningar. Arbetet presenterar och förklarar några av dessa 
undersökningar och jämför Sverige med länder i Europa.  

Inspirationen till denna studie fick jag efter att ha läst Neumans (2011) 
examensarbete om elevers attityd till matematik på högstadiet. Därför vill jag med 
denna studie utvidga Neumans undersökning med att även studera vilken syn elever i 
grundskolans lägre åldrar (7-12 år) har på matematik och på vilket sätt de föredrar att 
arbeta med ämnet. De elever som nyligen börjat skolan anser ofta att matematik är 
ett av favoritämnena (Firlov, 2006). Min fråga blir då om man kan se någon markant 
skillnad mellan attityden till matematiken och åldern hos eleverna. Dalar attityden i 
takt med stigande ålder, och vad kan det i så fall bero på? 

Undersökningen om grundskoleelevernas attityd till matematiken är en del i flera 
olika projekt som pågår i ett antal städer i Mellansverige för att förbättra elevernas 
attityd till matematiken. Flertalet skolor deltar i dessa projekt och kommer därför 
vara delaktiga i denna undersökning då dessa elever utgör respondenterna i 
enkätundersökningen.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera vilken attityd elever i ett antal svenska 
grundskolor, alltså i åldrarna 9-15 år, har till skolämnet matematik. Syftet är även att 
se vilket eller vilka arbetssätt de föredrar att arbeta med. Till sist syftar arbetet också 
till att undersöka om attityderna till matematik skiljer sig mellan eleverna i olika 
åldrar. 

1.2 Frågeställningar 

Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Vad tycker eleverna om ämnet matematik? 

 Vilket arbetssätt föredrar eleverna att arbete med inom matematiken? 

 Förändras elevernas attityd till matematik med stigande ålder och i så fall på 
vilket sätt? 
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2. Litteraturgenomgång 

Det finns mycket tidigare forskning inom elevers attityder till matematik och vilket 
arbetssätt/undervisning som ska motivera eleverna mest, men det är ett område som 
ständigt bör hållas i betraktelse då elevernas attityd till ett visst skolämne har stor 
betydelse i hur väl de lyckas inom ämnet (Slavin, 2000 och SOU 2004:97). Under 
denna rubrik kommer aktuell forskning presenteras och ge läsaren information om 
ämnet inför undersökningen och dess resultat. De underrubriker som finns här ger 
en översikt av vad styrdokumenten säger och presenterar vikten av att eleverna får ett 
positivt möte med matematiken.  En kort presentation av olika arbetsformer ges och 
globala undersökningar och statistik presenteras i förhållande till den svenska 
forskningen. 

2.1 Styrdokumenten – vad säger de?  

Övergripande i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
[Lgr11] (Skolverket, 2011) är att skolan ska ge alla elever det stöd och den 
undervisning de behöver och som bäst passar elevernas behov. I Lgr11 framhålls 
vikten av att anpassa undervisningen till eleverna och genom demokratiska 
arbetsformer göra dem delaktiga i den undervisning verksamheten bedriver.  Skolan 
ska enligt läroplanen sträva efter att ge eleverna en livslång lust att lära, att inspirera 
dem att finna sin inre tro på sig själva och ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” (Skolverket, 
2011, s. 8). Genom detta arbetssätt ges eleverna möjlighet att utveckla en positiv 
attityd i och med att mötet med matematiken blir lustfyllt och kreativt.  

Undervisningen ska vara saklig och inga pedagoger ska forma eleverna till att ta efter 
deras åsikter eller synsätt. Undervisningen ska vara objektiv och mångsidig. Även 
kvaliteten på undervisningen talar Lgr11 om och påpekar att det inte ska vara någon 
skillnad mellan skolorna beroende på var i landet de ligger (Skolverket, 2011). De ska 
alla stäva efter de nationella målen inom varje ämne. Dessa mål ska vara tydliga, för 
så väl målsmän som för eleverna och personalen inom verksamheten. 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) framförs även att man vill att eleverna ska känna sig  

delaktiga i en skola som skänker trygghet, där de blir mötta med respekt av både 
elever och pedagoger. Eleverna ska känna till att de har rättigheter, men även 
skyldigheter, och att det de lär sig idag är kunskap som är viktig såväl nu som i 
framtiden. Eleverna ska få ”känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 
som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011, s. 10). Att 
få uppleva dessa känslor är viktigt för att attityden till matematik ska vara positiv. 
Vidare har de även rätt att lära sig en passande studieteknik och veta hur de ska 
kunskapa sig till nya färdigheter. I läroplanen betonas hur viktig leken och elevens 
eget skapande är för inlärningsprocessen och kunskapsutvecklingen det gäller 
matematikundervisningen är det därför viktigt att den är varierad och laborerande så 
att eleverna får lära genom lek och skapande aktiviteter.  

För att det ska vara möjligt för eleverna att få lära sig genom kreativa och utforskande 
aktiviteter, måste verksamheten prövas, utvärderas och följas upp. De som arbetar 
inom skolan, såväl lärare som rektor, måste vara öppna för reflektion; dels över sin 
egen roll och dels över verksamhetens roll i stort. Denna utveckling av verksamheten 
ska ske i samspel med personal, elever och hemmet. ”Strävan ska vara att skapa de 
bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011, s. 10). 
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I läroplanens matematikkursplan (Skolverket, 2011) framhävs att eleverna ska 
utveckla förmågor att samarbeta, diskutera, argumentera och göra genomtänka 
ställningstaganden. Dessa arbetssätt presenteras även i Lgr11 (Skolverket, 2011) på 
flertalet ställen. Matematikundervisningen ska ge eleverna en inblick i vilken roll 
matematiken har haft genom historien och att matematiken uppkom bland annat på 
grund av människans nyfikenhet och lust att utforska omvärlden. En nyfikenhet och 
lust som undervisningen ska inspirera eleverna till att känna. Eleverna ska även få en 
bild av att matematiken är starkt kopplad till samhället och den tekniska 
utvecklingen och på så sätt sätta den i verklighetsanknytning. Att göra 
vardagsmatematiken synlig framhävs även det i kursplanen och att eleverna ska få en 
förståelse för varför matematiken är viktig.  

Sammanfattningsvis skrivs det i Lgr11 (Skolverket, 2011) att alla elever ska bli 
inspirerade till att kunskapa på egen hand, både idag och imorgon. För att hjälpa 
eleverna att nå dit framförs det i läroplanen att det är lärarens ansvar att ge en 
varierad undervisning som eleverna och deras vårdnadshavare är delaktiga i. Genom 
att tillgodose detta, med en varierad och lagom utmanande undervisning, stimuleras 
eleverna och deras attityd till matematik får en god grund att växa ur.   

2.2 Mötet med matematiken 

Trots vad som framhålls i Lgr11 (Skolverket, 2011), att skolorna ska hålla en likvärdig 
kvalitet sinsemellan, visar Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) att 
det finns stora skillnader mellan skolornas matematikundervisning och andelen 
elever som når målen. Ahlberg (2000) förklarar att matematiken eleverna möter i 
förskolan är informell och att de möter matematiken genom lek och upptäckter. När 
matematiken sedan ska undervisas som skolämne är det mycket viktigt, enligt 
Ahlberg, att det inte blir en alltför stor kontrast. Detta är viktigt eftersom elevernas 
tidiga upplevelser lägger grunden till deras framtida attityd till matematik. Ahlberg 
menar därför att den matematik som först presenteras i skolämnet matematik måste 
ha ett tydligt samband med den matematik barnen mötte på förskolan. Blir 
kontrasten för stor är risken att vissa elever får en negativ uppfattning av 
matematiken redan vid de första mötena då den anses vara svår och abstrakt. Hon 
menar att det är viktigt att barnen får möta matematik där svaren inte är det viktiga, 
och att det inte gör något att de inte alltid blir helt rätt. Detta så länge som eleverna 
upplever att de utforskar, undersöker och får utveckla sin förståelse. Även Slavin 
(2000) menar att lärare bör undvika att tala om bedömningar och istället fokusera på 
själva lärprocessen som det viktiga.  

2.3 Arbetsformer 

Magne (1998) ställer sig frågan hur en undervisning som motiverade eleverna skulle 
kunna se ut. Han menar att för att motivera eleverna krävs det att de måste få 
chansen att uppleva tillfredsställelse och känslan av att lyckas. Att få känna glädjen av 
att upptäcka och förstå sig på något nytt. Låt oss ta en titt på några olika 
arbetsområden och på vilket sätt dessa kan, eller inte kan, stimulera eleverna att 
uppleva dessa känslor.  

2.3.1 Att arbete med matematik i grupp 

Stensmo (2008) skriver om gruppindelningar, men framhäver att majoriteten av all 
undervisningstid i Sverige sker i helklass med läraren som förmedlare. Han menar att 
läraren vid dessa tillfällen går igenom läxor, har genomgångar, filmvisning eller 
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liknande. När det sedan kommer till grupparbete menar Stensmo att den vanligaste 
formen av gruppindelning inom matematikundervisningen är nivågrupperingar. Med 
nivågruppering menas att eleverna grupperas efter prestationer så att eleverna 
arbetar tillsammans med andra elever som alla är ungefär lika duktiga.  

Fördelen med nivågruppering är att eleverna inte behöver uppleva samma stress som 
de kan göra när det handlar om att jämföra sidnummer i matematikboken eller 
frustrationen över att inte förstå det som kompisen bredvid uppfattar som enkelt 
(Andersson & Petterson, 1987). Om man istället låter eleverna arbeta i heterogena 
grupper med avseende på deras utveckling utnyttjas den proximala utvecklingszonen 
(Strandberg, 2007). Han menar att samspel med andra är positivt för inlärningen och 
att det är i samarbete med de som presterar lite bättre som eleverna utmanas och får 
möjlighet att utveckla och höja sin egen prestation genom diskussion och samarbete. 
Ahlberg (2000) och även Strandberg (2007) förklarar att grupparbete inom 
matematiken kan leda till att eleverna får en positiv attityd till ämnet. Detta eftersom 
eleverna när de arbetar i grupp får upp ögonen för att matematiken kan ses ur flera 
olika vinklar och tolkas på olika sätt. Barn har ofta uppfattningen att det när det 
gäller matematik, endast finns ett rätt svar och en lösning. Om eleverna arbetar i 
grupp och får jämföra och diskutera sina lösningar och gemensamma uppgifter blir 
det synligt att ett matematiskt problem kan lösas på många olika sätt, samt att det i 
flera fall finns mer än ett rätt svar. För de elever som upplever matematiken som svår 
och krånglig kan det även vara en lättnad att arbeta i grupp. Dels upptäcker eleverna 
att det finns fler som har samma svårigheter som de, dels att eleverna ”istället för att 
verka personligt hotade kan eventuella misstag upplevas som en utmaning, och 
samarbetet kan leda fram till att de vågar pröva osäkra och nya idéer” (Ahlberg, 
2000, s. 33).  

Thorell och Winther (2008) visar i sin undersökning elevernas syn på grupparbeten. 
De resultat författarna fått fram är att eleverna i vissa fall får ta ett stort ansvar för 
grupparbetet själva, att de ska se till att gruppen håller samman och att de tar sig an 
uppgiften. En annan nackdel eleverna presenterade var att det, när det gäller 
bedömning, kan vara svårt att dels synas som elev och få fram sina åsikter och dels 
som lärare att se alla elever och deras prestationer i gruppen. Thorell och Winther 
(2008) menar att läraren, för att uppnå positiva effekter av grupparbeten, måste ge 
tydliga instruktioner om det gemensamma målet, samt vara delaktig i grupperna och 
leda klassen även om den är uppdelad i grupper. Detta för att minska elevernas 
ansvar för struktur på gruppen och istället låta dem fokusera på uppgiften och 
samarbetet. Även Stensmo (2008) diskuterar hur ett bra grupparbete uppnås. Hans 
åsikter liknar de ovanstående en hel del då han menar att läraren måste organisera 
grupparbetet och ge eleverna förutsättningarna för att lyckas. För att göra detta 
menar Stensmo att det är viktigt att alla eleverna har en gemensam tidigare 
erfarenhet att utgå ifrån, som en grund att bilda gruppen på. Han förklarar även att 
det är viktigt att klassrumsmiljön är anpassad för grupperingar när det gäller 
möblering och att eleverna även kan behöva tränas i att arbete på likande sätt för att 
grupparbetena ska bli så bra som möjligt.   

2.3.2 Läromedelsbunden undervisning 

I en undersökning från 80-talet visar Emanuelsson (1987) att det var läroboken och 
tradition som var de styrande faktorerna inom matematikundervisningen. Önskvärt 
hade, enligt undersökningen varit om det istället varit elevernas förkunskaper och 
förutsättningar som styrde undervisningen. Detta resultat har även kunnat ses på 
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2000-talet. Löwing och Kilborn (2002) förklarar att lärarna inte hänger med i 
utvecklingen inom pedagogik och läromedlen. Detta leder till att de istället söker sig 
till det som är välkänt och som de har positiva, fungerande erfarenheter ifrån. 
Traditionell undervisning styrd av läroboken och dess lärarhandledning.  

Fejde (1998) menar att barnen redan när de går i förskolan kopplar matematiken till 
att räkna med siffror i en bok. När de sedan börjat lågstadiet finns föreställningen hos 
elever att det är det rätta svaret som räknas och är det viktiga med matematiken. De 
elever som kommit långt i matteboken anses vara de som är bäst på matematik. 
Andersson och Pettersson (1987) är två grundskolelärare som båda har gått ifrån den 
läromedelsbundna undervisningen och har arbetat mer fritt med matematik. De 
beskriver att de arbetat mer med laborationer, matematikstationer som presenterar 
nytt material och med vardagsmatematik. Vardagsmatematik anser de vara när 
matematiken dyker upp i skolvardagen, exempelvis vid studiebesök, tidspassningar 
eller föreställningar klassen varit på. De anser att fördelarna är många med att inte 
låta läroboken styra undervisningen. Bland annat lyfter de att eleverna får arbeta i 
den takt som passar dem utan att behöva jämföra vilken bok de räknar i eller hur 
långt de hunnit. De menar även att eleverna på detta sätt får arbeta mer i grupp och 
på så sätt dela med sig av sina kunskaper. När eleverna samtalar och diskuterar 
matematiken blir de medvetna om vad de gör men även varför det är viktigt att 
kunna.  

Trots att det finns mycket negativt sagt om läromedelsbunden undervisning menar 
Skolverket (2006) att det inte alltid behöver vara fallet. I Skolverkets rapport skrivs 
att det beror på hur läromedlet används som avgör om läromedelsbunden 
undervisning är en negativ eller positiv trend. Rapporten framhåller även pedagogens 
roll och dennes grundsyn som en viktig aspekt av hur läromedlet nyttjas. Skolverket 
skiljer dock på läromedel och på lärobok. De anser att läromedel kan vara allt från 
läroböcker till program använda på datorer, naturen och filmer/bilder. Om just 
läroböcker säger Skolverket att det finns många olika perspektiv att se en lärobok på. 
Dels kan det handla om innehållet, det vill säga vad boken vill förmedla, hur det 
förmedlas samt vad pedagoger och elever gör med innehållet, dels kan läroboken ses 
som exempelvis ett hjälpmedel samt en källa till inspiration, diskussion, planering 
och kommunikation. Skolverket hävdar även att läroboken har en viss auktoritet när 
det gäller matematikundervisning. Att läroboken styr undervisningen håller även 
Skolverket till viss del med om, men menar att det handlar om såväl positiv som 
negativ styrning.  

2.3.3 Laborativ undervisning 

Att göra matematiken konkret, varierad och stimulerande anser Malmer (2002) vara 
en hörnsten i undervisningen. Därför menar hon att det är viktigt att eleverna får 
arbeta med matematiken i en laborativ form. Enligt Malmer anser många elever att 
laborativ matematik är betydligt roligare än abstrakt matematik och detta kan hjälpa 
dem att koncentrera sig längre och ge dem positiva erfarenheter och upplevelser av 
matematiken. Med laborativundervisning menar Malmer att eleverna bland annat får 
lära sig matematik genom rörelse. Rörelse främjar tankeprocessen och kan ge 
eleverna nya synvinklar på problem. Att låta eleverna använda sig av hjälpmedel som 
konkretiserar matematiken är även det en typ av laborativ undervisning. Det kan vara 
exempelvis låtsaspengar, klossar, miniräknare eller spel, såväl klassiska som 
dataspel. Ett problem med laborativ undervisning menar dock Malmer (2002) kan 
vara att den ibland kan anses ha låg status bland såväl lärare som elever. Detta beror 
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på att konkretiserad matematik kan ses som nybörjarmetoder och något som endast 
de matematiksvaga eleverna använder sig av.  

Rystedt och Trygg (2010) menar dock att laborativ undervisning inte behöver ses som 
något enskilt utan snarare ska betraktas som ett komplement till traditionell 
undervisning. Genom att eleverna får upptäcka och undersöka det som ska läras hör 
det naturligt samman med en föregående eller efterföljande diskussion eller 
genomgång. Detta för att eleverna behöver stöd och i vissa fall bli ledda av läraren i 
sina experiment. Eleverna blir metakognitiva i processen att arbeta under 
experimenterande frihet, men kan behöva stöd av läraren för att synliggöra och ta till 
sig kunskapen som experimenten resulterar i. De menar även att en laborativ 
undervisning innebär att eleverna börjar i det abstrakta för att sedan undersöka mer 
konkreta förhållanden. När det gäller ren laborativ undervisning är det viktigt att 
samtliga elever laborerar, men att detta kan ske med olika innehåll allt utifrån 
eleverna själva. Rystedt och Trygg (2010) skiljer nämligen laborativ undervisning 
från konkretiserad undervisning, som de anser endast berör de elever som behöver 
använda sig av laborationer för att förstå det abstrakta i undervisningen. Medan de 
med laborativ undervisning menar att alla elever är deltagande och undersökande.  

2.3.4 Utomhusmatematik 

Molander, Hedberg, Butch, Wjedmark och Lättman-Masch (2006) förklarar och 
presenterar vad utomhusmatematik är. Deras tolkning av utomhusmatematik 
innebär att matematiken flyttas ut i naturen och använder sig av alla sinnen, rörelse 
och utforskning i undervisningen. När det kommer till att planera 
matematikundervisningen utomhus menar de att det inte är något som ska tas från 
tid som ligger utanför den planerade matematiktiden eller att andra områden ska få 
ge av sin tid. De menar att utomhusundervisningen bör kompletteras med 
inomhusundervisningen. De förklarar även att det är enkelt att arbete 
ämnesintegrerat i naturen då många ämnen kommer som naturliga inslag i 
undervisningen. Vad har då utomhusmatematiken för fördelar? Molander m.fl. 
menar att eftersom alla barn lär sig på olika sätt är det givande att låta elever arbeta 
tillsammans. På så sätt skapas förståelse för matematiken, de lär sig samarbeta och 
matematiken blir synlig. En undersökning de presenterar visar att vi minns olika 
mycket beroende på hur vi har tagit till oss någonting. ”Forskning visar att vi kommer 
ihåg 10% av det vi läser, 20% av det vi hör, 30% av det vi ser, 50% av det vi hör och 
ser, 70% av det vi diskuterar och 95% av det vi lär ut till andra” (Molander,  m.fl., 
2006, s. 14). 

Molander m.fl. (2006) presenterar olika pedagogers kunskapssyner och menar att 
många av dem förespråkar att ta hjälp av naturen. Bland annat hänvisar de till 
Dewey. Deweys teori om learning by doing är mycket passande i naturpedagogiken 
då eleverna får uppleva matematiken i naturen och göra den till sina egna 
erfarenheter. Genom att vistas i naturen får eleverna lära sig att aktivt undersöka och 
utforska sin omgivning och matematiken i den. Även Vygotskij presenteras och hans 
syn på vikten av elevernas fantasi och kreativitet. Genom problemlösning och lek med 
matematiken tränas eleverna i att komma fram till kreativa lösningar och använda 
sin fantasi för att nå dit. Att lösa praktiska uppgifter ger eleverna en känsla av att de 
kan och höjer på så sätt deras självförtroende. Att arbete med utomhusmatematik 
menar de är förebyggande för att ge fler elever en positiv upplevelse av matematiken 
och en vilja att läsa vidare inom matematik, teknik eller naturvetenskap.  
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2.3.5 Problemlösning 

De senaste 20 åren har problemlösningen haft en central roll i diskussioner rörande 
matematikundervisningen (Löwing & Kilborn, 2002), men vad menas med 
problemlösning? Enligt Löwing och Kilborn tolkas problemlösning olika beroende på 
vem som talar om det. Det finns två generella tolkningar. Den ena tolkningen är att 
problemlösning är en uppgift innehållande text medan den andra tolkningen är att 
det inte beror på textinnehåll utan hur klurig uppgiften är att lösa. Gemensamt är i 
alla fall att problemlösning inte handlar om färdighetsträning av räknesätt eller 
algoritmer. Problemlösning handlar om att bygga upp ett tankeverktyg hos eleverna, 
en förmåga att lösa problem i vardagen med hjälp av matematik. Magne (1998) är 
noga med att skilja mellan räkneläraproblem och problemlösning. Räkneläraproblem 
kan exempelvis innebära att eleverna ska kunna förklara olika matematiska 
förhållanden språkligt och kunna räkna med olika algoritmer. Med problemlösning 
menar han att det istället för en given metod är upp till eleverna att finna en lösning 
på problemet. Löwing och Kilborn (2002) påpekar att eftersom det är eleven själv 
som ska finna metoden och lösningen är det mycket viktigt att problemet ligger på 
rätt nivå. Om nivån passar eleverna kommer de att känna spänning och är lockade att 
lösa problemet. Om nivån inte passar kan de istället bli irriterande och frustrerade 
när de inte finner en passande lösning.  

Ahlberg (2000) förklarar att många barn tror att det i matematik gäller att ge ett 
svar. Ahlberg menar att det istället handlar om att söka svar, och att det är själva 
sökningen som är det viktiga. Hennes syn på problemlösning är att det sätter 
processen, sökandet, efter en lösning i centrum istället för svaret i sig. Hon ger flera 
exempel på vad hon anser vara problemlösning och menar att elever är vana att veta 
hur en uppgift ska lösas. Om det är siffror i uppgiften ska de på något sätt 
kombineras med ett räknesätt. Ur problemlösningssynvinkel kan eleverna tränas i att 
det inte alltid behöver vara så med hjälp av överinformativa uppgifter. Ahlberg ger 
följande exempel på en uppgift med överflödig information där inget räknesätt 
behövs kopplas samman med siffrorna i texten. ”Mamma har lagt upp 12 kakor på ett 
fat. Ann och Bo åt upp alla kakor utom tre. Hur många kakor var sedan 
kvar?"(Ahlberg, 2000, s. 82).  

2.4 Lärarens betydelse för elevernas attityder till matematik 

Jacobsen, Christiansen och Jesperson (2004) förklarar att det finns tre olika typer av 
ledare. En demokratisk ledarstil, en laissez-faire ledarstil och en auktoritär ledarstil. 
Den demokratiska ledaren tar beslut i samråd med eleverna och undervisar eleverna 
mot ett gemensamt mål som alla hjälps åt att nå. Den andra typen av ledare, laissez-
faire ledaren låter klassen göra lite som den vill. Laissez-faire ledaren finns där för 
eleverna om de behöver det, men håller sig annars i bakgrunden efter att ha försett 
klassen med nödvändigt material och information. Den sista ledartypen som 
presenteras är den auktoritära ledarrollen. Här tar ledaren en tydlig plats i 
klassrummet och bestämmer allt. Lektionerna presenteras steg för steg och utan 
elevernas inblandning. Skillnaden mellan dessa grupper och arbetssätten är att 
gruppen med den auktoritära läraren hade ett högt arbetstempo, medan gruppen 
med laissez-faire lärare hade ett lågt arbetstempo och konflikter i gruppen då ingen 
ledde dem. Den demokratiskt ledda gruppen präglades av hög arbetskvalitet, 
samarbete och trivsel bland eleverna. Även Stensmo (2008) talar om dessa ledarstilar 
men kallar dem auktoritärt-, demokratiskt- och låt-gå-ledarskap. Liksom Jacobsen, 
m.fl. (2004) menar Stensmo (2008) att den demokratiska ledaren är den lärarstil 
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som engagerar och motiverar eleverna mest, samt då förbättrar elevernas attityder till 
ämnet. 

2.4.1 Klassrumsklimat 

Vilket klimat det rådet i klassrummet har även det med bland annat med lärarens roll 
att göra. Jacobsen, m.fl. (2004) talar om vikten av att eleverna trivs tillsammans och 
trivs med den omgivande miljön. Ett klassrumsklimat som är konkurrerande, 
jämförande och dömande är ingen bra grogrund för att eleverna ska få en positiv 
attityd till ämnet. Om eleverna däremot samarbetar, låter alla vara som de är och ta 
den tid de behöver kommer attityderna präglas av en betydligt positivare stämning. 
Även inlärningen gynnas i nämnda klimat. Författarna menar att grunden till ett gott 
klassrumsklimat ligger i relationen mellan lärare och elev och att den även påverkar 
elev-elev relationerna. Men förutom att se till lärarens ledarstil måste även klassens 
deltagare synliggöras. Ingen klass är den andra lik och därför kan inte klimatet 
skapas på samma sätt i alla klasser.  

Stensmo (2008) refererar till Kounin (1970, 1983) som menar att flera aspekter är 
viktiga för ett gott klassrumsklimat. Kounin menar att läraren behöver vara medveten 
om hela lärsituationen, det vill säga vara uppmärksam och se samtliga elever och vad 
de arbetar med i klassrummet, kommunicera med eleverna, planera tiden och följa 
tidsplaneringen. Genom att arbete på detta sätt minskar risken för oro i klassen och 
negativitet kan stoppas innan det bryter ut. Ett jämt och behagligt tempo ska föras i 
klassrummet och eleverna ska ha tydliga mål att arbeta efter. Detta minimerar, enligt 
Stensmo, risken för störningsmoment, oklarheter och tjafs under arbetets gång. 
Uppgifterna måste vara varierade och utmana elevernas engagemang, menar 
Stensmo. Han förklarar att detta är ett gott klassrumsklimat och uppmuntrar 
eleverna till att delta i undervisningen.  

Jacobsen, m.fl. (2004) påpekar att det i alla klasser går att skapa ett gott klimat, hur 
situationen än ser ut i dagsläget. Lärarens ledarroll har en stor del i det klimat som 
råder i klassen. Klassrumsklimatet kan därför ändras om läraren ändrar sin ledarroll. 
En lärare som är lugn och samlad får ofta en lugn och samlad klass. Detta är något 
som även Hwang och Nilsson (2003) har skrivit om. De menar att eleverna genom 
den sociala inlärningsteorin efterliknar sin omgivning, i det här fallet läraren och 
dennes utstrålning av humör, lugn och intresse. 

2.5 Hur ser det ut i dagens skola? 

Enligt den studie Neuman (2011) nyligen genomfört ser läget på högstadiet i dagens 
skola ut ungefär som beskrivet innan. Det vanligaste förekommande arbetssättet är 
läroboken, även om eleverna önskar arbeta mer med laborativa och kreativa 
arbetssätt. Hon påpekar att dessa typer av undervisning inte förekommer speciellt 
ofta i undervisningen trots att de är uppskattade och omtyckta av eleverna. Vidare 
presenterar hon resultat som visar på att hela den kommunikativa delen av 
matematik ligger i skymundan för traditionell läroboks- och 
genomgångsundervisning.  Ett resultat som framkom i flera arbetssätt som Neuman 
undersökte var att även om eleverna upplever arbetssättet som tråkigt anser de att 
arbetssättet kan vara lärorikt. Neumans resultat visar även att eleverna tycker 
matematik är ett relativt svårt ämne. 69 % av eleverna i årskurs 6-9 ansåg 
matematiken vara svår.  
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När det kommer till elevernas resultat i dagens skola ligger Sverige under 
genomsnittet i internationella undersökningar enligt Utbildningsdepartementet 
(2011). Elevernas resultat har sjunkit enda sedan 1990-talet och nu satsar regeringen 
på att höja matematikundervisningen för att bättra på resultaten. Liknande trender 
med sjunkande matematikresultat finns även i USA (Garfunkel & Mumford, 2011). 
De menar att anledningen till att matematikresultaten sjunker i USA är för att 
eleverna inte ser någon koppling till vad matematiken ska användas till. Dessutom 
anser de att matematiken som ingår i den amerikanska grundmatematiken är 
komplicerad och inte något som behövs i vardagen. De svenska anledningarna till de 
sjunkande resultaten menar Utbildningsdepartementet (2011) kan vara att eleverna, 
speciellt i de yngre åldrarna, har relativt få undervisningstimmar i matematik samt 
att eleverna utför mycket ensamt arbete under matematiklektionerna utan att uppnå 
förståelse. En annan förklaring kan vara att endast hälften av de lärare som 
undervisar i matematik i årskurs 6-9 är insatta inom matematiken, de är inte 
behöriga matematiklärare, förklarar Utbildningsdepartementet. För att höja 
resultaten planerar Utbildningsdepartementet därför att fortbilda och vidareutbilda 
pedagoger inom matematik samt höja undervisningstimmarna i matematik med 120 
timmar. 

2.6 Internationella undersökningar 

Att undersöka elevers attityd till vetenskapliga ämnen, i det här fallet matematik, är 
ett internationellt fenomen. Inte enbart i Sverige har matematiken svårt att vinna 
elevers intresse. Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) förklarar att 
EU satt som mål att höja elevernas attityd till matematik. Detta efter skrämmande 
rapporter runt om i Europa att ansökningar till matematik- natur- och 
teknikprogram minskat. Det finns flera internationella undersökningar som jämför 
elevers prestationer och attityder till matematik runt om i världen. Två av dem är 
PISA (Program for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study). TIMSS genomfördes för första 
gången i Sverige 1995 och då kom Sverige på 22:a plats, men låg högst av de nordiska 
länderna (TIMSS, 1996). Sedan dess har flera TIMMS-undersökningar genomförts, 
den senaste i år, men resultatet för den har ännu inte publicerats. Den senast 
publicerade undersökningen genomfördes 2007. Där presterade de svenska eleverna 
sämre än genomsnittseleven internationellt sett (Skolverket, 2008). PISA2000 
resultatet visade att de svenska elevernas intresse för matematik var betydligt lägre 
än genomsnittsintresset, trots detta låg dock de svenska elevernas kunskapsnivå 
något högre än genomsnittet (SOU 2004:97). I den senaste PISA undersökningen 
som genomfördes 2009 visas att svenska elevers matematikkunskaper låg på 26:e 
plats när det kommer till skicklighet. De svenska eleverna hade lägst skicklighet i 
Norden. Finland hamnade på 6:e plats medan Island, Danmark och Norge hamnade 
på plats 18, 19 och 21. De svenska elevernas intresse undersöktes dock inte i PISA 
2009. I PISA undersökningen deltog totalt 65 länder. Samtliga av dessa resultat visar 
att matematikundervisningen i Sverige är i behov av stora förbättringar (OECD, 
2010).   
 
Sjøberg (2005) påpekar dock att resultaten från TIMSS och PISA bör tas med en nypa 
salt. Han menar att skolpolitiken styrs av den här typen av undersökningar och att 
det även gör så att skolan, om vi inte är försiktiga med hur vi tolkar, eller misstolkar, 
dessa resultat kan gå bakåt i skolutvecklingen. Han förklarar att den här typen av 
undersökningar kan skapa en press att förändra skolan så att bättre resultat uppnås. 
Skolan skulle i så fall utvecklas mot att arbeta mer mål- och teststyrt än vad den idag 
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utvecklats till att frångå. Ytterligare ett dilemma med att jämföra resultaten 
internationellt menar Sjøberg (2005) är att alla länder får samma uppgifter. Det är 
dock en omöjlighet att alla de deltagande länderna utgår från samma eller en 
liknande läroplan och därför presterar de olika på frågorna. Ska skolan för att få bra 
resultat frångå sina lokala mål och istället sträva efter de mål som undersökningarna 
mäter? Detta är några av de dilemman med PISA och TIMSS som Sjøberg diskuterar i 
sin artikel. 

2.7 Sjunkande attityd i takt med stigande ålder 

En undersökning från England visar att intresset för matematik sjunker i och med att 
eleverna blir äldre (Brown, Coe, Hodgen och Küchemann, 2010). Av totalt 1422 
tillfrågade elever ansåg 63 % av de 12-åriga eleverna att matematik var ett roligt 
ämne. Ett resultat som för de 14-åriga eleverna bara var 54 %. Den negativa attityden 
dessa engelska elever visade mot matematik var att det var ett ämne som var svårt, 
abstrakt och att de inte kände att det var relevant för dem. Liknande resultat finns 
även i Norge. Magne (1998) visar på resultat att 85 % av de norska andraklassarna 
ansåg matematik var ett roligt ämne. I årskurs 6 är denna siffra sedan nere på 60 % 
och när eleverna nått gymnasiet har den positiva attityden till matematik sjunkit till 
endast 46 % nöjda elever. Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) visar 
på liknande åsikter om ämnet hos svenska elever. Neumans (2011) undersökning 
visar på liknande tendenser. Hon påvisar resultat på att eleverna trots att de tycker 
matematiken är svår är de nöjda med sin nuvarande matematikundervisning.  

2.7.1 Orsaker till sjunkande attityder 

Enligt Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) är intresset för 
matematik sjunkande när det gäller såväl elevers som vuxnas attityder. Det märks 
bland annat då vuxna rangordnat matematiken först på tredje plats i undervisningen, 
efter svenska och engelska som ses som viktigare kunskaper för eleverna. Även på 
högskoleansökningarna syns det att vuxna har en negativ attityd till matematiken då 
de matematiska programmen har en mycket låg ansökningssiffra jämfört med mer 
praktiska program. Matematikdelegationens betänkande menar att detta kan bero på 
att det inte finns några förebilder när det kommer till matematik. I dagens samhälle 
syns inte matematiken i massmedia och blir därför osynlig för ungdomarna. För att 
eleverna ska ta till sig kunskap menar Matematikdelegationen att de först behöver 
något som fångar deras uppmärksamhet och gör dem intresserade. I dagens samhälle 
finns inte något som har en synlig, positiv koppling till matematiken som fångar 
elevernas intresse. För att öka elevernas motivation och vilja till matematik behövs 
enligt Matematikdelegationen en massmedial satsning, något som inte anses möjligt. 
Dels för att massmedia har en negativ attityd till matematiken, men även för att dess 
syn på matematik är begränsat till matematik enbart som räkning. Ytterligare en 
anledning till varför attityderna till matematik är negativa anser 
Matematikdelegationen bero på att läromedlen inte ger relevanta sammanhang där 
matematiken blir viktig att bemästra i vardagen. Läromedlen bör även vara mer 
integrerade för att denna koppling, mellan skola och vardag, ska bli synlig för 
eleverna. Även Hammarsten och Lindqvist Jensen (2007) har i sina undersökningar 
dragit slutsatsen att lusten för matematik sjunker i takt med elevernas ålder. De 
menar att eleverna i årskurs 3 har en positivare attityd till matematiken än elever i 
högre årskurser. De tror att några av anledningarna till den sjunkande attityden beror 
på att lek och spel får allt mindre plats i undervisningen högre upp i årskurserna. De 
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tror att en del av kreativiteten försvinner och att läromedlen får en allt större plats i 
undervisningen för de äldre eleverna.  

3. Teori 

Under den här rubriken ges en förklaring på de mest aktuella begreppen i detta 
arbete. De begrepp som definieras är attityd, motivation och prestation. Varje 
begrepp blir förutom förklarade, satta i ett sammanhang för större och djupare 
förståelse hur begreppet ska tolkas i detta arbete. I denna undersökning används 
begreppen elever och barn som synonym med varandra, detta för att barn på sätt och 
vis är ett slags elever även utanför skolan. Eleverna är samtidigt, när de är i skolan, 
även barn. För att skapa variation i texten kommer även begreppen lärare och 
pedagog användas som synonymer.  

3.1 Attityd 

Nationalencyklopedin [NE] tolkar ordet attityd som en inställning eller 
förhållningssätt. NE påpekar även att attitydundersökningar hör till socialpsykologin, 
men att det även kan användas i fler vetenskaper än de sociala. Einarsson (2009) 
menar att attityder är en böjelse för vissa typer av beteenden, inte att det är ett 
beteende i sig. Han menar att en attityd innebär ett konsekvent beteende av gillande 
eller ogillande gentemot olika händelser. Han fortsätter med att förklara att 
attitydens funktion är att de hjälper oss att organisera och tolka vår omvärld, genom 
attityder förenklar vi vår komplexa omgivning. 

Attityd i detta arbete definieras som elevernas inställning och deras åsikter, i det här 
fallet när det gäller deras åsikter om ämnet matematik och inställning till 
matematikundervisningen. 

3.1.1 Hur attityder skapas 

En attityd skapas genom att vi har tidigare erfarenheter inom området som skapat en 
uppfattning om vad vi kan förvänta oss. Det är därför viktigt att låta eleverna få 
utforska matematiken och ge dem en hjälpande hand så att de får känna att de själva 
kan istället för att leda dem genom det som till en början kan upplevas som svårt 
(Olsson, 2000). Pehkonen (2008) ger medhåll åt detta och menar att det är genom 
socialisation som attityder skapas. Liksom Olsson menar Pehkonen att det är i vår 
omgivning som våra attityder formas och att vi bygger erfarenheter och drar 
slutsatser i det som händer runt omkring oss. Olsson vidareutvecklar denna tanke 
genom att förklara att en attityd skapas som en reaktion på en känsla som byggts upp 
av tidigare erfarenheter eller förväntningar.  

3.1.2 Hur kan attityder förändras?  

Pehkonen (2008) förklarar att attityder skapas genom socialisation, men att de även 
förändras via socialisation. Detta sker eftersom attityder gärna jämförs och sedan 
påverkar oss till att ändra vår attityd. Pehkonen påpekar dock att det tar längre tid att 
förändra en attityd än vad det tog att skapa attityden. Stensmo (2008) instämmer i 
detta påstående och menar att elever genom diskussion kan förändra sina attityder. 
Liksom Pehkonen  menar med socialisation anser Stensmo att eleverna i en 
diskussion måste argumentera för sina uppfattningar, sin attityd, och på liknande 
sätt som i en debatt även övertalas om motargumenten är tillräckligt bra. Åsikterna 
ifrågasätts, synas och eventuellt accepteras eller förskjuts. 
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Attityder ses även i denna studie som ej statiska, utan de är möjliga att förändra då 
rätt förutsättningar råder. 

3.2 Motivation 

Nationalencyklopedin [NE] menar att motivation är de orsaker som bidrar till att 
människor utvecklas åt olika håll och tar till sig information olika beroende på dess 
innehåll. Slavin (2000) menar att motivation är en inre process som guidar vårt 
beteende och får oss att vilja, eller inte vilja, utföra olika sysslor. Han påpekar dock 
att det är svårt att mäta motivation då motivationen påverkas av många olika 
faktorer. När det gäller elevers motivation kan exempelvis deras klasskompisars 
attityder spela viss roll eller de valmöjligheter som presenteras för eleverna.  

I det här arbetet kommer motivation definieras som elevernas vilja att genomföra 
någonting. Med hög motivation menas i arbetet att eleverna är villiga att genomföra 
en syssla medan låg motivation menar att eleverna föredrar att inte genomföra 
sysslan.  

3.2.1 Teorier kring motivation 

Det finns flera olika teorier kring vad motivation innebär och hur den utvecklas hos 
eleverna. Slavin (2000) menar att behavioristerna (bland annat Skinner och 
Bandura) anser att motivation skapas och bibehålls med hjälp av belöning och 
förstärkningar. Slavin förklarar vidare att Maslow istället menar att det är genom 
viljan att tillgodose behov som eleverna motiveras. Maslow presenterar en trappa 
med grundbehov, så som hunger, sömn, säkerhet, kärlek och självkänsla. Dessa 
behov måste tillgodoses i tur och ordning innan eleven känner motivation att uppfylla 
de övre behoven. En hungrig elevs första prioritet är att stilla sin hunger och inte att 
bygga på självkänslan. En utvilad, mätt elev däremot är motiverad att vilja lyckas för 
att bättra på sin självkänsla förklarar Slavin. 

3.2.2 Olika typer av motivation 

Slavin (2000) presenterar flera olika typer av motivation och vad som kan motivera 
eleverna. Han menar att en del elever är motiverade att nå mål medan andra elever 
känner motivation för att få omgivningens godkännande.  Slavin skriver att de elever 
som endast strävar efter att få godkännande eller beröm oftast inte har lika goda 
studieresultat som de elever som strävar efter att nå målen. Eleverna som motiveras 
av att nå målen söker ofta utmaningar medan de elever som strävar efter 
godkännande undviker utmaningar och känner att en uppgift blir svår och 
oövervinnerlig om de stöter på hinder. De målinriktade elevernas motivation kan 
snarare höjas av ett hinder då det hjälper dem på vägen att nå målet med 
undervisningen.  

Gärdensfors (2010) talar om yttre motivation och inre motivation. Med yttre 
motivation menas belöningar medan den inre motivationen handlar om vad eleven 
finner intressant och tillfredsställande. Den inre motivationen hänger ofta direkt ihop 
med ett ämne/område, om elever finner intresse att arbeta med området eller inte. 
Den yttre motivationen kan få elever som är ointresserade av ämnet att ändå 
anstränga sig för att de vill uppnå ett godkännande eller ett visst betyg. Inre 
motivation kan liknas vid Slavins (2000) målinriktade motivation medan yttre 
motivation mer lutar åt det Slavin menar är berömsmotivation.  
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3.2.3 Hur lärare kan öka elevers motivation?  

För att öka elevernas motivation och göra eleverna motiverade att lära för sin egen 
skull och för att nå målen menar Slavin (2000) att det är viktigt att göra 
undervisningens syfte tydligt för eleverna. Förutom att göra syftet synligt för eleverna 
ska undervisningen även kopplas till elevernas tidigare erfarenheter och intressen. 
Att höja och bibehålla motivationen, att arbeta tydligt och strukturerat och utifrån 
elevernas intresse och erfarenheter är något som även står skrivet i våra läroplaner. 
Slavin menar även att alla former av belöningssystem och bedömningar bör undvikas 
för att skapa målinriktad motivation. Det som är det viktigaste med undervisningen 
är inlärningsprocessen och vägen till svaret, inte svaret i sig. Därför bör det inte heller 
vara bedömningen av svaret som ligger i fokus utan vägen dit. För att alla elever ska 
nå till svaret ska deras väg få vara så lång som det behövs och läraren bör ge alla 
elever den tid de behöver för att lösa en uppgift. Genom att ha höga förväntningar på 
alla elever och visa det hjälper även läraren till att höja elevernas motivation.  

Slavin (2000) menar att den inre motivationen kan höjas genom att läraren 
stimulerar elevernas intresse, väcker deras nyfikenhet, samt hjälper eleverna att sätta 
tydliga egna mål. Även Holden (2001) anser att det är viktigt att läraren vet vilka mål 
som ska nås och att också eleverna blir medvetna om detta. Holden menar vidare att 
det är viktigt att eleverna får förståelse för att det är vägen till svaret som är det 
viktiga och att det är den processen som bildar kunskapen, inte svaret i sig. Holden 
menar att om eleverna upplever glädje och att det är en naturlig harmoni på 
lektionerna, trivs eleverna och på så sätts höjs även deras motivation och arbetskraft.  

3.3 Prestation 

Prestation anser Nationalencyklopedin [NE] vara något som har fullbordats eller 
åstadkommits. Stensmo (2008) däremot förklarar McClellands tolkning att 
prestation är det vi åstadkommer och kvaliteten på det åstadkomna påverkas av 
omgivningens förväntningar på oss. Stensmo fortsätter förklara att även uppfostran 
och socialisering är avgörande för vilken grad av motivation som upplevs. Barn som 
växer upp i miljöer där de möter förväntan att klara sig själva och vara självständiga 
blir mer prestationsinriktade än barn som inte möter liknande förväntningar under 
sin uppväxt.   

Prestation kommer att definieras som elevernas vilja att försöka lyckas och delta i 
undervisningen. En elevs prestation kan ses på dennes kraft och vilja att ta sig an 
olika uppgifter, enligt definitionen i detta arbete.  

3.4 Attityder i förhållande till motivation och prestation 

Dahlén (2011) skriver om elevernas motivation i förhållande till prestationer. Det har 
sagts att en lärare som brinner för sitt ämne och har en positiv attityd till sitt ämne 
kan inspirera eleverna och på så sätt även ge dem en positiv attityd till ämnet. Detta 
motsäger Frisovs (2006) uppfattning. Frisov menar att enbart för att läraren har en 
positiv attityd och ett stort intresse för exempelvis matematik, innebär det inte 
nödvändigtvis att även eleverna kommer få det. För att eleverna ska fatta tycke för 
ämnet på egen hand är det viktigt att förse dem med smakprover och låta dem 
utforska möjligheterna ämnet kan erbjuda. Frisov förklarar vidare att det blir 
lärarens uppgift att på så många olika sätt som möjligt presentera ämnet och göra det 
attraktivt för elevernas intresse.  Hammarsten och Lindqvist Jensen (2007) tillägger 
att det är viktigt att det som ska läras ses som meningsfullt och att eleverna har en 
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förståelse för varför de ska behärska kunskapen för att intressera eleverna och ge dem 
en positiv attityd till ämnet. De menar även på att det är viktigt att eleverna får 
uppleva att de har tillit till sin kunskap och inlärningsförmåga, annars sjunker 
motivationen för att ta in ny eller fördjupad kunskap. Elever med en stark tillit till sin 
egen förmåga ökar sin motivation och ger dem en positiv erfarenhet. Desto fler 
sådana erfarenheter eleverna får uppleva desto större är chansen att de får en positiv 
attityd till matematiken. Såväl Hammarsten och Lindqvist Jensen som Olsson (1998) 
påpekar att det är förståelsen för matematiken som bör ligga i centrum istället för 
jakten på rätt svar. Detta får de även stöd av från internationellt håll. Slavin (2000) 
menar att motivationen dör och att elever kan få en negativ attityd till matematiken 
om lärare enbart fokuserar på det rätta svaret och bedömningen istället för att se till 
elevens prestationer och vägen fram till svaret.  

4. Metodologi 

Under den här rubriken kommer en beskrivning av studiens genomförande att 
presenteras. Hur urvalet gick till och vilken metod som användes för att tolka 
enkäterna och visa resultat. De forskningsetiska aspekterna på arbetet och 
undersökningsmetoden tas även de upp och presenteras. Frågor rörande 
undersökningens kvantitet samt dess reliabilitet kommer även de att besvaras.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

Till denna undersökning användes enkäter eftersom arbetet är en kvantitativ 
undersökning där frekvensen av de olika svaren är av intresse (Trost, 2007). Med en 
kvantitativ undersökning menar Trost att undersökningen är inriktad mot siffror och 
mot att ta reda på eller jämföra skillnader. Han menar även att det är typiskt för 
kvantitativa undersökningar att presenteras i form av skalor, tabeller eller diagram. 
Eftersom denna undersökning riktar sig till att försöka ta reda på frekvensen av 
elevernas attityder till matematik, blir den enligt Trosts definition kvantitativ. Detta 
är något som även Patel och Davidsson (2003) skriver om. De menar att en 
kvantitativ undersökning består av datainsamlingar som innebär någon form av 
mätning som sedan bearbetas och analyseras statistiskt.  

Undersökningen består av två olika enkäter (se bilaga 2 och 3), framtagna av forskare 
på Mälardalens Högskola med Neumans (2011) enkätfrågor som förebild. En enkät 
för de yngre eleverna (9-10 år) och en enkät för de lite äldre eleverna (11-12 år) 
användes i undersökningen. Enkäterna är strukturerade utan öppna frågor. 
Anledningen till det är att öppna frågor ofta kan vara svåra att tolka och redovisa, 
eftersom det är en personlig uppfattning och skiljer sig från person till person och blir 
därför svårbearbetade (Stukát, 2005). Strukturerade frågor förklarar Stukát är frågor 
innehållande svarsalternativ, i det här fallet i form av Likertskalor.  Denscombe 
(2009) förklarar att det med Likertskalor menas att eleverna har fler alternativ att 
välja mellan. Exempelvis att svarsalternativen går från positivt till negativt eller något 
som respondenterna instämmer med till något de inte alls instämmer med. 
Alternativen presenteras som en fallande skala från instämmer helt till instämmer 
inte alls. Nackdelarna med att genomföra en enkät med slutna frågor och Likertskala 
är att rutorna kan upplevas som krävande eller begränsande, samt att eleverna enbart 
sätter kryss i första bästa ruta. Fördelarna är att enkäterna enkelt når ut till många 
deltagare, samt att detta inte nämnvärt påverkar tiden för införandet av material. 
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Dessutom minimerar forskaren risken att personlig interaktion ska påverka svaren, 
vilket kan ske under en intervju eller observation (Denscombe, 2009).  

De två enkäterna är utformade på samma sätt, båda med Likertskalor, men med en 
skillnad. Frågorna i enkäten för de äldre eleverna är mer djupgående, det vill säga lite 
mer detaljerade kring hur de arbetar med matematik. Enkäten har mer text då deras 
Likertskalor är skriftliga, medan i enkäterna för de yngre eleverna symboliseras 
Likertskalan med smiley gubbar. Anledningen till det är för att minska missförstånd 
hos de yngre eleverna när de läser texten och för att underlätta för dem som känner 
att läsningen inte riktigt utvecklats än. Trost (2007) påpekar vikten av att enkäterna 
ser inbjudande ut och att de inte känns för långa eller blir kladdiga efter deltagarnas 
svar. Han menar att en enkät bör vara luftig och enkel att besvara. Även detta är 
anledningen till att de yngre elevernas enkät är utformad med smileys istället för text, 
samt att deras enkät är något kortare än de äldre elevernas. Om de yngsta eleverna 
skulle möta en lång och textfylld enkät finns det en risk för att de känner sig 
frustrerade och inte vill delta i undersökningen. Stukat (2005) menar att även 
ordningsföljden på frågorna är av stor betydelse för hur motiverade deltagarna blir 
att delta. I de äldre elevernas enkät togs detta i betänkning när frågan om deras 
nuvarande betyg i matematik ställdes. Betygsfrågan, som kan vara lite känslig för 
vissa elever, är satt i slutet av enkäten för att inte göra eleven illa till mods eller stött i 
början av enkäten och på så sätt minska elevernas motivation till att delta.  

De äldre elevernas enkät är indelad i tre delar medan de yngre elevernas enkät endast 
har två delar. Den första delen handlar om elevernas attityd till ämnet matematik, 
inte endast till skolämnet matematik. I nästa del ställs frågor rörande elevernas 
attityd till matematiken i skolan. Här ställs frågor om arbetssätt och arbetsuppgifter 
samt hur eleverna upplever matematikundervisningen. Sista delen handlar om att 
bedöma sin egen insatts i matematiken och det frågas efter elevernas nuvarande 
betyg i matematik.  

4.2 Urval 

I undersökningen deltog tre olika skolor från två olika kommuner i Mellansverige. 
Trost (2007) talar om population, om vilka som deltagit i undersökningen. I den här 
undersökningen har elever mellan 9 och 15 år deltagit. Skolorna som deltog i 
undersökningen ligger i olika kommuner. Två av skolorna ligger i en mellanstor stad 
medan en av skolorna ligger i en mindre stad på landsbygden. De två stadsskolorna 
är F-5 skolor med ungefär 150-200 elever vardera. Landsbygdsskolan är en 1-9 skola 
med ca 375 elever.  

Dessa skolor, som deltog i undersökningen, deltar även i olika matematikprojekt. Det 
var genom dessa projekt som de fick information om att denna undersökning skulle 
genomföras. De skolor som var intresserade att delta har fått enkäter utskickade och 
fick sedan skicka tillbaka enkäterna till Mälardalens högskola för analys. De är dessa 
enkäter som använts i undersökningen. Inga enkäter har tagits bort av enkäterna som 
blev inskickade för analys och därför finns endast ett fåtal bortfall under vissa frågor. 
Med bortfall menas att eleven inte svarat på frågan eller gett fler svar än ett, så att det 
inte går att tyda vilket svar eleven avsett lämna. Totalt sammanställdes 334 enkäter 
varav 265 kom från elever i årskurs 3-5, medan de resterande 69 enkäterna kom från 
elever i årskurs 6-9.  

Respondenterna består totalt av 176 pojkar och 156 flickor. Det förekom vissa enkäter 
utan svar på en del frågor, två svar saknades i frågan om kön. De frågor som har svar 
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som saknas redovisas i resultatet under kategorin ”ej svar”. I de fall respondenterna 
kryssat i mer än ett svarsalternativ räknas även de som ej svar, eftersom det är 
omöjligt att avgöra vilket svar respondenten menar.  

4.3 Bearbetning av data 

Patel och Davidson (2003) förklarar att det vid bearbetningen av en kvantitativ 
undersökning handlar om att komprimera och få en översikt över det rådata som 
samlats in. Rådatan bearbetas genom att systematisera den i olika typer av tabeller 
och diagram för att på så sätt tydligt kunna svara på de frågor undersökningen syftar 
till att besvara eller undersöka. Microsoft Excel användes när rådatan fördes in, vid 
skapandet av frekvenstabeller och framställandet av diagram. En enkätmall användes 
under databearbetningen för införandet av rådata. Mallen har utgått från den mall 
som användes i Neumans (2011) examensarbete, men för att passa enkätfrågorna i 
denna studie har vissa ändringar utförts. I enkätmallen kodades elevernas svar till 
siffror vilket underlättade konstruerandet av frekvenstabellerna.  

För att göra resultatet lättöverskådligt och enklare att läsa skapade jag olika typer av 
diagram till frekvenstabellerna. Trost (2007) påpekar vikten av att noga tänka 
igenom sitt val av diagram och vad diagrammet tillför till presentationen och 
huruvida det ska presenteras tillsammans med frekvenstabellen. Diagrammen i den 
här undersökningen presentas enskilt och inte tillsammans med frekvenstabellen 
eftersom de i så stor utsträckning som möjligt har alla siffror skrivna i diagrammet i 
sig. Jag har även till varje diagram en förklarande text och anser då att 
frekvenstabellerna blir överflödiga att presentera. De diagram som inte presenteras i 
texten utan endast omnämns i resultatet, går att finna som bilagor (se bilaga 4 och 5). 
Trost (2007) förklarar att cirkeldiagram, eller tårtdiagram som han kallar det, bör 
användas då man presenterar en enkel frekvensfördelning. Det är i dessa fall, när 
endast ett perspektiv presenteras som jag använt mig av cirkeldiagram. Trost (2007) 
förklarar vidare att en annan typ av diagram är stapeldiagrammet. Ett stapeldiagram 
kan visa flera variabler och denna typ av diagram används vid jämförelser mellan 
olika perspektiv eller åsikter.  

I de fall då elever ej har svarat på vissa av enkätfrågorna har detta redovisats som en 
del av diagrammen för att synliggöras. I samtliga fall var de ej svarande eleverna 
väldigt få och bör därför inte påverka resultatet i sin helhet. De ej svarande eleverna i 
undersökningen är vad Stukát (2005) kallar interna bortfall. Det innebär att 
bortfallen beror på att respondenterna inte har svarat på en eller ett fåtal frågor i 
enkäterna.  

4.4 Reliabilitet och validitet  

Trost (2007) förklarar att reliabiliteten anger hur tillförlitlig en undersökning är. Ju 
högre reliabiliteten är desto tillförlitligare studie. För att minska felkällor och öka 
reliabiliteten hos enkäterna som användes i denna undersökning har de utformats i 
samarbete med forskare på Mälardalens högskola. De har blivit kritiskt granskade av 
flera personer, samt av de lärare vars elever ska svara på frågorna. 

Vidare skriver Stukat (2009) att för att öka reliabiliteten bör medvetna felkällor 
förklaras, samt att en utvärdering av tillvägagångssättet bör presenteras. De felkällor 
jag är medveten om är dilemmat att veta huruvida elevernas svar är sanna eller ej. 
Det är något jag utgår från att de är, men inte kan bevisa. 
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Det är även viktigt, påpekar Stukát (2009), att ange undersökningens 
generaliserbarhet. Det gör forskaren genom att visa för vilka resultaten gäller. Han 
menar att det ska framgå om resultaten gäller alla eller om de endast gäller för den 
aktuella undersökningsgruppen. Undersökningsgruppen är relativt stor, 334 
deltagare, och även det bidrar enligt Stukát till att öka undersökningens 
generaliserbarhet. De resultat som presenteras i denna undersökning är gällande för 
endast de tre skolor som deltagit.  

Denscombe (2009) förklarar att en undersökning med hög reliabilitet ska gå att göra 
om flera gånger och ge samma resultat, förutsatt att försöksgruppen agerar exakt 
detsamma. Det vill säga, de enda avvikelserna som får ske från resultaten får komma 
från mätobjekten, i det här fallet elevernas åsikter och svar på enkäterna. I den här 
undersökningen beskrivs datainsamlingsmetoderna, urvalet och bearbetningen vilket 
gör det möjligt att genomföra samma studie igen, resultatet kan dock inte garanteras 
bli detsamma eftersom respondenterna inte är de samma.  

Gällande validitet menar Stukat (2009) att det innebär att forskare ifrågasätter om 
det som skulle undersökas verkligen var det som i slutänden undersöktes. Han ger 
även sin tolkning av validitet och menar att det är ett mått på i hur stor utsträckning 
undersökningen speglar sanningen/verkligheten. Det som ökar denna studies 
validitet är att den stödjer sig på många enkäter som dessutom utförts på olika 
skolor. Dock skulle validiteten höjas om ännu fler enkäter togs med och 
undersökningen breddades till större delar av Sverige. Om intresse för att kontrollera 
validiteten finns kan läsaren göra detta då studiens genomförande är väl beskrivet 
och kan även jämföras med de forskningsfrågor arbetet utgår ifrån.  

4.6 De etiska forskningsprinciperna  

De forskningsetiska ”principerna avser att skydda rätten till intellektuell egendom, 
dvs. att ta hänsyn till upphovsrätten men också att bidra till riktighet och 
noggrannhet i vetenskaplig forskning” (Stukát, 2005, s. 131). Denscombe (2009) 
förtydligar detta genom att förklara att ingen av deltagarna som är med i en 
undersökning ska lida på grund av sitt deltagande. Principerna ska tydliggöra 
forskare och deltagares skyldigheter och rättigheter.  

Stukát (2005) presenterar fyra olika principer som är viktiga att följa vid vetenskaplig 
forskning. Principerna är: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 
 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet  

Stukát (2005)  förklarar att informationskravet innebär att forskaren måste 
informera deltagarna om syftet med undersökningen, delge dem att deras medverkan 
är frivillig, samt att de har rätt att avbryta undersökningen. Informationskravet 
respekterades i denna studie eftersom ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till alla 
respondenter som deltog i undersökningen. Missivbrevets syfte var att delge eleverna 
och deras målsmän deras rättigheter i enlighet med de forskningsetiska principerna. 
Missivbrevet förklarade även nyttjandekravet, som enligt Stukát innebär att 
undersökningsmaterialet som används i undersökningen endast får användas till den 
aktuella undersökningen, men att resultatet av undersökningen får finnas tillgängligt. 
I slutet av brevet fanns en talong bifogad för att enligt samtyckeskravet få 
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målsmännens godkännande. Stukát (2005) förklarar att samtyckeskravet ska 
försäkra att deltagarna medverkar frivilligt och i de fall det gäller minderåriga barn, 
som i den här studien, att målsmans tillåtelse ges. I samtyckeskravet försäkras även 
deltagarna att om de väljer att avbryta undersökningen har de rätt att göra det utan 
att riska några negativa konsekvenser på grund av avhoppet. Stukát förklarar även att 
konfidentialitetskravet ska garantera deltagarna anonymitet, samt att det material 
som kan hänvisa till enskilda deltagare eller grupper av deltagare endast behandlas 
av de inblandade forskarna. Stukát menar även att det kan vara en god idé att visa 
deltagarna var eller hur de kan få del av forskningsresultaten. Även denna princip 
tillgodosågs via missivbrevet och det förtydligades att resultaten av enkäterna 
kommer resultera i underlaget för denna undersökning, samt även för att 
klasslärarna ska kunna utforma sin undervisning med resultaten som underlag. 
Enkäterna var helt konfidentiella och behandlades endast av mig som 
uppsattsskivare, forskare på Mälardalens högskola, samt de klasslärare som deltar i 
projekten. 

5. Resultat 

Här redovisas de resultat som framkommit i denna undersökning. Resultatet 
presenteras i cirkel- och stapeldiagram med en förklarande text till varje diagram. I 
en del fall motsvarar ett diagram en enkätfråga medan jag i andra fall slagit ihop flera 
enkätfrågor i ett diagram. Det är i dessa fall som stapeldiagrammen används. Om 
resultat presenteras utan att fullföljas av ett diagram presenteras detta diagram som 
bilaga (se bilaga 4 och 5). De resultat som presenteras här syftar till att svara på 
frågeställningarna kopplade till denna undersökning och presenteras efter 
frågeställningens ordning. För tydlighetens skull har de diagram som visar de yngre 
elevernas resultat en grön ram medan resultaten för de äldre eleverna presenteras 
med en lila ram. I de fall eleverna ej svarat på en fråga redovisas det under rubriken 
”ej svar”.  

5.1 Vad tycker eleverna om ämnet matematik?  

Elevernas attityder till matematik presenteras i cirkeldiagram med andelen i procent 
av svaren utsatt i diagrammet. Följande diagram visar en jämförelse mellan attityden 
hos de yngre eleverna (årskurs 3-5) och de äldre eleverna (årskurs 6-9). 

    
 Figur 1 – Resultat över matematik som ett enkelt ämne   Figur 2 – Resultat över matematik som ett enkelt ämne                    

Som figur 1 visar anser de yngre eleverna att matematiken är betydligt enklare än av 
de äldre eleverna anser (figur 2). 30 % av de yngre eleverna anser att matematik är ett 
enkelt ämne medan endast 13 % av de äldre eleverna håller helt med om detta. 

265 deltagare 69 deltagare 
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Överlag anser såväl yngre som äldre elever att matematik kan vara enkelt då 91 % av 
de yngre och 74 % av de äldre eleverna instämmer helt eller delvis till påståendet. En 
väldigt liten andel, 2 % av de yngre och 4 % av de äldre eleverna instämmer inte alls 
med att matematik är ett enkelt ämne.  

   

Figur 3 – Resultat över om matematik är roligt            Figur 4 – Resultat över om matematik är roligt 

I figur 3 och 4 syns även här en skillnad mellan de yngre och de äldre elevernas 
attityd. Medan en klar majoritet av de yngre eleverna i figur 3, 57 % instämmer helt 
med att matematik är ett roligt ämne är det endast 14 % av de äldre eleverna som 
menar att det är ett av de mest omtyckta ämnena. Här kan dock viss tvetydighet 
finnas när det gäller tolkningen att någon roligt även är det som eleverna tycker mest 
om. Hos de äldre eleverna syn en tydligare uppdelning av åsikter, jämt fördelade 
mellan de olika svarsalternativen. De yngre eleverna är mer överens om att 
matematiken är rolig. En majoritet av de äldre eleverna instämmer inte till 
påståendet, 55 % att matematik är roligt.  

    

Figur 1 – Är matematiken intressant?                                     Figur 2- Är matematiken intressant? 

I dessa figurer, 5 för de yngre eleverna och 6 för de äldre eleverna, om elevernas 
intresse kan avläsas att det inte är riktigt lika stor skillnad i attityd som när det gäller 
om ämnet är roligt, men ändock anser en lite större andel yngre elever, 47 %, att 
matematik är intressant mot 30 % av de äldre eleverna. Om andelen elever som 
instämmer delvis tas med får vi ett ännu jämnare resultat, 80 % hos de yngre 
eleverna och 72 % hos de äldre eleverna. Det är alltså en tydlig majoritet hos de båda 
grupperna som har ett intresse för matematik. 

  

265 deltagare 

265 deltagare 69 deltagare 

69 deltagare 
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Figur 7 visar att det är 44 % av de yngre eleverna som anser att de är duktiga i 
matematik. Resultatet i figur 8 visar att endast 23 % av de äldre eleverna anser att de 
är duktiga i matematik. Det blir dock en mindre skillnad om vi tar hänsyn till de 
elever som delvis instämmer. Då blir andelen för de yngre eleverna 85 % och 75 % för 
de äldre eleverna. 

5.1.1 Elevernas attityd till matematikundervisningen 

Följande diagram visar elevernas attityd till matematikundervisningen, samt skillnad 
i attityd mellan elever i årskurs 3-5 och elever i årskurs 6-9. 

    

Figur 9 – Elevernas förväntan inför lektionerna                 Figur 10 -  Elevernas förväntan inför lektionerna                    

Figur 9 visar att 43 % av de yngre eleverna ser fram emot matematiklektionerna. I 
figur 10 visas att siffran för de äldre eleverna endast är 9 % som instämmer helt med 
det påståendet. De äldre eleverna har dock en större andel elever som delvis håller 
med om påståendet, och totalt är det 58 % av de äldre eleverna som ser fram emot 
matematiklektionerna och motsvarande 79 % hos de yngre eleverna.  

Figur  7 – Elevernas självuppskattning Figur 8 – Elevernas självuppskattning 

 

265 deltagare 

265 deltagare 

69 deltagare 

69 deltagare 
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Figur 11 – Vad eleverna tycker om svårighetsgraden       Figur 12 – Vad eleverna tycker om svårighetsgraden 
 

Som figur 11 (yngre åldrar) och 12 (äldre åldrar) påvisar är eleverna i årskurs 3-5 mer 
stimulerade med passande uppgifter än eleverna i årskurs 6-9, där 16 % anser att de 
får för enkla uppgifter. Även de som delvis instämmer är betydligt fler, 51 % hos de 
äldre eleverna mot 20 % hos de yngre. 25 % av de yngre eleverna har svarat att de inte 
alls instämmer till att matematikuppgifterna är för enkla för dem och 48 % svarar att 
de instämmer nog inte med att uppgifterna är för enkla. 73 % av de yngre eleverna 
anser alltså att matematikuppgifterna kan vara för svåra. Hos de äldre eleverna är 
andelen elever som upplever uppgifterna svåra inte lika många. 33 % anser att 
uppgifterna inte är för enkla medan 6 % anser att de inte alls håller med påståendet.  

   

Figur 13 – Får eleverna den hjälp de behöver?                Figur 14 – Får eleverna den hjälp de behöver? 

Majoriteten av såväl de yngre som de äldre eleverna anser att de får tillräckligt med 
hjälp av läraren. Det är endast en liten del, 10 % av eleverna som inte håller med om 
att de får tillräckligt med hjälp på matematiklektionerna. Detta gäller för både de 
yngre och de äldre eleverna.  

265 deltagare 

265 deltagare 69 deltagare 

69 deltagare 
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Figur 15 - Elevernas uppskattning av det egna arbetet      Figur 16 – Elevernas uppskattning av det egna arbetet 

Enligt den här undersökningen anstränger sig de yngre eleverna mer än de äldre 
eleverna på matematiklektionerna. I figur 15 visas att 71 % av de yngre eleverna alltid 
gör sitt bästa på lektionerna medan endast 39 % av de äldre eleverna gör sitt bästa 
under matematiklektionerna. Däremot instämmer hela 52 % av de äldre eleverna 
med att de delvis gör sitt bästa. Totalt blir det 93 % av de yngre eleverna som i någon 
grad instämmer till att de gör sitt bästa medan den motsvarande siffran är 91 % av de 
äldre eleverna. 

5.2 Vilket arbetssätt föredrar eleverna att arbeta med inom 
matematik? 

Förutom att ta reda på elevernas attityd till matematiken som ämne undersöktes även 
elevernas attityder till olika arbetssätt inom matematiken. Nedan kommer dessa 
resultat och presenteras och jämföras mellan de yngre eleverna (med gröna ramar 
kring diagrammen) och de äldre eleverna (med lila ramar kring diagrammen). Dessa 
resultat presenteras i stapeldiagram, eftersom det smidigare presenterar och jämför 
attityderna eleverna hade till de olika arbetssätten. Det är ett stapeldiagram för de 
yngre eleverna och ett stapeldiagram för de äldre eleverna.  

 

Figur 17 – De yngre elevernas åsikt till olika arbetssätt, 265 deltagare 

265 deltagare 69 deltagare 
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Figur 18 – De äldre elevernas åsikt om olika arbetssätt, 69 deltagare 

Av figur 17 och 18 kan avläsas vad eleverna tycker om de olika arbetssätten i 
undersökningen. Att ha i åtanke vid avläsning av dessa diagram är att flera av 
arbetssätten är okända för eleverna då de inte arbetat med dessa. Bland annat att 
laborera, arbeta tematiskt eller med utomhus matematik är okänt för en majoritet av 
eleverna och därför även svåra att bedöma attityder till. Hos de yngre eleverna i figur 
17 syns det att majoriteten av eleverna har en positiv attityd till alla arbetssätt, men 
att de tycker bäst om att arbeta tillsammans med en kompis. De arbetssätt som de 
yngre eleverna minst av allt föredrar är enskilt arbete. Hos de äldre eleverna ser 
resultatet i figur 18 lite annorlunda ut. Den populäraste arbetsformen hos dem är att 
arbeta med matematik på datorer eller genom att spela spel. Även att arbeta i grupp 
eller med en kompis anses roligt. De minst populära arbetssätten hos de äldre 
eleverna är läxor och att arbeta i läroboken.  

80 % av de yngre eleverna anser att det är roligt att arbeta i matematikboken medan 
endast 9 % av de äldre eleverna anser detsamma. Av de äldre eleverna anser 36 % att 
det är roligt att arbeta med datorer och spel, vilket 50 % av de yngre eleverna inte vet 
om de tycker är roligt, eventuellt för att de inte arbetat på det sättet. Laborativ 
matematik är ett arbetssätt som 54 % av de äldre eleverna inte arbetat med och 22 % 
av de yngre eleverna inte vet om de tycker är roligt. Ett annat arbetsområde som 
sjunker i elevernas attityd är att arbeta ensam. 60 % av de yngre eleverna uppskattar 
detta medan endast 10 % av de äldre eleverna uppskattar att arbeta ensamma. Läxor 
anser 1 % av de äldre eleverna är roligt medan hela 63 % av de yngre eleverna anser 
att läxor är roligt. Överlag är de positiva svaren betydligt lägre hos de äldre eleverna 
än hos de yngre eleverna. 

5.3 Förändras elevernas attityd till matematik i stigande 
årskurser och i så fall på vilket sätt? 

För att svara på denna fråga har figur 1, 2, 5, 6, 7 och 8 sammanställts. Detta för att få 
en överblick över hur elevernas uppfattning av hur enkelt och intressant matematik 
är, samt deras uppskattning av sin egen förmåga. För att göra diagrammet lättläsligt 
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anges endast de positiva (instämmer helt och instämmer delvis) och negativa svaren 
(instämmer nog inte, instämmer inte alls).  I diagrammet här under förekommer 
vissa förkortningar. 

E = Jag tycker matematik är enkelt 

I = Jag tycker matematik är intressant  

D = Jag är duktig i matematik 

 

Figur 19 – Jämförelse mellan attityder och ålder.  

265 deltagare åk. 3-5, 69 deltagare åk. 6-9 

Genom att studera diagrammet framgår att andelen positiva svar sjunker medan 
andelen negativa svar ökar ju högre upp i årskurserna eleverna går. Överlag har dock 
majoriteten av eleverna en positiv attityd till matematik, det lägsta positiva svaret 
står årskurs 9 för när det kommer till att matematik är intressant. Högst positiva svar 
anser de yngre eleverna i årskurs 3-5 när det gäller att matematik är ett enkelt ämne. 
Den synen, att matematik är enkelt, sjunker ca 20 procentenheter från årskurs 3-5 till 
6-9. Intresset för matematik är det område som sjunker minst mellan de yngre och de 
äldre eleverna. 

6. Slutsatser 

Under denna rubrik kommer jag med hjälp av resultatet och teorierna att svara på de 
forskningsfrågor som arbetet har utgått ifrån. För att läsaren lätt ska kunna orientera 
sig i texten är såväl resultat som slutsats upplagt på samma sätt. Frågorna 
presenteras och besvaras här nedan, i den ordning de ställs.  
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6.1 Vad tycker eleverna om ämnet matematik? 

Efter genomförd undersökning visar en majoritet av eleverna att de har en positiv 
attityd till matematik. I denna undersökning framkom att ca 90 % av de yngre 
eleverna ansåg att matematik var ett enkelt ämne. Av de äldre eleverna svarade ca 75 
% att matematiken var ett enkelt ämne. Att dra några slutsatser av de äldre elevernas 
resultat bör man dock vara försiktig med då det i denna studie inte var så många 
respondenter från de äldre åldrarna som deltog. För att ge en tydligare bild av de 
äldre elevernas attityd till matematik kan det jämföras med att endast 14 % ansåg att 
matematik var ett av de roligaste ämnena i skolan. Även Neumans (2011) resultat kan 
med fördel tas i betraktelse. Neuman fick i sin undersökning fram att 69 % av 
eleverna i årskurs 7-9 ansåg att matematiken var svår. I relation till elevernas 
uppfattning om matematiken är lätt eller svår kan sägas att en majoritet av såväl 
unga som äldre elever anser att uppgifterna de får är för enkla enligt denna 
undersökning. 

När det kom till elevernas självuppskattning instämde en majoritet av eleverna i 
någon grad till att de var duktiga i matematik. Ca 85 % av de yngre eleverna och ca 75 
% av de äldre eleverna gav positiva svar på om de ansåg sig vara duktiga i matematik. 
71 % av de yngre eleverna ansåg att de alltid gjorde sitt bästa på 
matematiklektionerna. Även de äldre eleverna ansåg att de alltid gjorde sitt bästa, 39 
% instämmer helt medan 52 % delvis instämmer till påståendet.  

6.2 Vilket arbetssätt föredrar eleverna att arbeta med inom 
matematik? 

En intressant aspekt av resultatet i denna fråga är att även om eleverna inte föredrar 
ett arbetssätt, om de tycker att det är relativt tråkigt, anser de att arbetssättet kan 
vara mycket lärorikt. Resultatet bland de äldre eleverna visar att exempelvis arbete i 
läroboken är bland de tråkigaste arbetssätten, men ändå bland de mest lärorika enligt 
eleverna själva (se bilaga 4). Resultaten för de arbetssätt eleverna föredrar att arbeta 
med visar vissa skillnader i attityder mellan årskurserna.  

Bland de yngre eleverna är det mest populära arbetssättet att arbeta med en kompis. 
Hela 89 % av de yngre eleverna anser att det är roligt, medan endast 51 % av de äldre 
eleverna gav positivt svar på samarbete med kompis. Även matematikboken är 
populär bland de yngre eleverna, 80 % tycker den är rolig medan endast en femtedel 
av de äldre eleverna ansåg att matematikboken var rolig. Utomhusmatematik, som 
hela 64 % av de äldre eleverna inte arbetat med ser de yngre eleverna som ett roligt 
sätt att tillägna sig matematikkunskaper på. Neumans (2011) undersökning visar att 
ca 30 % av eleverna i årskurs 7-9 hävdar att de endast arbetat laborativt 1-2 gånger 
per termin och nästan lika många anser att de aldrig arbetat laborativt. I denna 
undersökning framkommer att 54 % av de äldre eleverna i årskurs 6-9 aldrig arbetat 
på detta sätt. En kort sammanfattning på de tre populäraste och de tre impopuläraste 
arbetssätten finns i tabell 1 nedan.  
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Populära arbetssätt 

Yngre åldrar, åk 3-5 Äldre åldrar, åk 6-9 

1. Arbeta med en kompis 1. Matematik i datorer eller genom spel 

2. Arbeta med matematikboken 2. Problemlösning 

3. Arbeta med matematik i grupp 3. Arbeta med en kompis 

 

Minst populära arbetssätt 

1. Arbeta ensam 1. Läxor 

2. Läxor 2. I matematikboken 

3. Matematik i dator eller genom spel 3. Arbeta ensam 

 

6.3 Förändras elevernas attityd till matematik i stigande 
årskurser och i så fall på vilket sätt? 
Flera tidigare undersökningar, exempelvis Hammarsten och Lindqvist Jensen (2007) 
samt Matematikdelegationen (SOU 2004:97) för att nämna några svenska 
undersökningar, visar på att attityden till matematik blir mer negativ äldre eleverna 
blir. Detta har även visats i undersökningar utomlands, bland annat i England 
(Brown, Coe, Hodgen och Küchemann, 2010).  Alla dessa undersökningar stärker det 
resultat även denna undersökning visar. I en jämförelse mellan de yngre och de äldre 
elevernas åsikter när det gällde hur enkelt de ansåg matematiken vara, deras intresse 
och deras självuppskattning syntes en minskning av alla dessa områden mellan 
årskurs 3-5 och årskurs 6-9. Av dessa tre områden är det framför allt elevernas syn på 
att matematiken är enkel som förändras. Ju äldre eleverna blir desto svårare 
uppfattas matematiken. Minsta skillnaden syns inom påståendet att matematik är 
intressant. 80 % av de yngre eleverna anser att matematiken är intressant, ett resultat 
som sjunker med ca 8 procentenheter i jämförelse med de äldre eleverna. Av de äldre 
eleverna anser 72 % att matematik är ett intressant ämne.  

På frågan om matematik var roligt gav en majoritet av eleverna ett positivt svar. Dock 
upplever yngre elever matematiken som roligare än de äldre eleverna. 57 % av 
eleverna i årskurs 3-5 instämde helt till att matematik var roligt medan 42 % av de 
äldre eleverna instämde helt eller delvis till att matematiken var rolig. Detta kan 
jämföras med undersökningar gjorda i England där 63 % av 12-åringarna 
(motsvarande årskurs 5-6) och 54 % av 14-åringarna (motsvarande årskurs 7-8) 
ansåg matematik var roligt (Brown, m.fl., 2010). Även intresset för matematik var 
relativt högt hos eleverna i denna undersökning, ca 80 % hos de yngre eleverna och 
lite över 70 % hos de äldre eleverna.  

Tabell 1. Populära och impopulära arbetssätt  
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7. Diskussion 

Under den här rubriken kommer studiens resultat att diskuteras. I slutet av denna 
rubrik ges även förslag på områden som skulle vara intressanta att forska djupare i, 
eller områden som kantar till detta område.  

Att ha i åtanke vid diskussion av resultaten och skillnaden mellan de yngre och de 
äldre elevernas resultat är att frågeställningen såg lite annorlunda ut i de båda 
enkäterna. De äldre eleverna skulle bedöma hur roligt varje arbetssätt var medan de 
yngre eleverna endast behövde svara på en de ansåg arbetssättet vara roligt eller ej. 
Även den faktor att det är en relativt stor andel av de äldre eleverna som inte har 
arbetat med fler av arbetssätten påverkar resultaten.  

I inledningen talade jag om viljan att undersöka om elever har olika attityd till ämnet 
matematik beroende på ålder. Det kan nu, efter analyserade resultat, klargöras att 
attityden hos eleverna förändras med deras ålder. Dock behöver det inte vara just 
åldern som påverkar elevernas attityder, utan en bidragande orsak till de förändrade 
attityderna kan vara att undervisningen i matematik förändras från de yngre till de 
äldre årskurserna. Lgr11 (Skolverket, 2011) påpekar vikten av att eleverna lär sig 
genom lek och låter eleverna vara kreativa i det egna skapandet, ändå syns det att det 
i de högre årskurserna blir allt vanligare med läromedelsundervisning. De 
kommunikativa och kreativa delarna av matematiken får stå åt sidan. Detta finns det 
flera observationer på, bland annat resultat från Andersson och Pettersson (1987), 
Neuman (2011) och Skolverket (2006). Lgr11 (Skolverket, 2011) skriver även om att 
eleverna ska få uppleva hur matematiken är kopplad till samhället. Detta skulle 
kunna vara enkelt att visa eleverna genom integrerade matematiklektioner i tema- 
eller projektarbeten, exempelvis på det sätt som Andersson och Pettersson (1987) 
beskriver. Denna arbetsform förekommer dock sällan i alla de undersökta 
årskurserna.  

Att variationen är så liten hos de äldre eleverna i jämförelse med de yngre eleverna 
kan bero på att, som Löwing och Kilborn (2002) beskriver, lärarna i de högre 
årskurserna inte är lika insatta i den pedagogiska utvecklingen ur en matematisk 
synvinkel. Det kan även bero på att de använder sig av matematikbokens auktoritet 
(Skolverket 2006) och följer den typ av undervisning de känner sig trygga i. 
Ytterligare en anledning kan vara, exempelvis när det kommer till temaarbeten, att 
eleverna inte får den handledning Thorell och Winther (2008) nämner och pekfingret 
som pekar ut vardagsmatematiken som Andersson och Pettersson (1987) skriver om. 
Finns inte detta riskerar eleverna att inte upptäcker matematiken även om den finns 
där. Det är enligt Stensmo (2008) viktigt att alla elever känner sig sedda av läraren 
och att läraren kan kommunicera och uppmärksamma alla elever i klassen. Stensmo 
menar att eleverna genom att bli sedda av läraren upplever ett gott klassrumsklimat 
och att det kan ökar elevernas attityd till matematiken. För att ge eleverna alla 
möjligheter till en så bra undervisning som möjligt är det även viktigt att läraren 
kontinuerligt får stöd och vidareutbildning inom matematiken för att kunna 
tillgodose dessa behov (Löwing & Kilborn, 2002).  

Kan det vara så att de yngre eleverna har mer positiv attityd till matematik för att 
deras undervisning är mer varierad än de äldres undervisning? Frislov (2006) menar 
att det inte enbart hjälper att läraren är intresserad och har en positiv syn på 
matematiken för att eleverna ska få detsamma. Att eleverna är tomma bägare som 
ska fyllas och som efterliknar pedagogernas synsätt och åsikter är en föråldrad syn. 
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Eftersom eleverna inte enbart tar efter lärarens attityder räcker det inte med att 
läraren brinner för att undervisa matematik, även om det är positivt att läraren 
utstrålar glädje under sin undervisning. För att inspirera och väcka elevernas intresse 
menar Frisov (2006) att eleverna måste få prova på alla typer av matematik och att 
undervisningen måste vara varierad. Detta är något man som lärare bör beakta. 
Denna studies resultat visar på att flera arbetssätt är underrepresenterade i 
undervisningen. 

En annan aspekt som kan sänka elevernas attityd till matematiken är resultatet att 
mer än varannan av de äldre eleverna angav att det instämde helt eller delvis till att 
de matematikuppgifter de får i undervisningen är för enkla. Magne (1998) menar att 
eleverna, för att ha en positiv attityd till matematiken, måste få uppleva att de klarar 
av uppgifterna, att de utmanas och får känna att de lyckas och lärt sig något nytt. Om 
uppgifterna är för enkla finns inte utmaningen där och inte heller känsla av att lyckas 
med något svårt eller klurigt. Även i Lgr11 (Skolverket, 2011) påpekas på flera ställen 
vikten av att undervisningen anpassas till elevernas behov. Detta gäller naturligtvis 
även de elever som behöver utmanas och arbeta med uppgifter på en annan nivå än 
den som presenteras i läroboken eller av kursplaner. I Lgr11 (Skolverket, 2011) skrivs 
även att eleverna måste ”få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 
och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011, sid. 10). Detta är resultat som inte 
stämmer med de yngre elevernas svar. Bland dem ansåg endast en av fyra att 
uppgifterna var för enkla. Att det är så kan bero på att de yngre elevernas 
undervisning är mer varierad och därför fördelar sig över ett större spektrum av 
svårighetsgrader och lösningsmetoder än de äldre eleverna möter i sin undervisning.  

Ytterligare en aspekt som verkar höjande för elevernas attityd till matematik är 
resultatet att eleverna anser att de är duktiga i matematik. Detta är positivt eftersom 
en bra självkänsla är en viktig grund för att skapa en positiv attityd till matematiken 
enligt Slavin (2000). Även Hammarsten och Lindqvist Jensen (2007) menar att det 
är bra att eleverna har god självkänsla när det kommer till matematikprestationer då 
det höjer elevernas motivation. Om eleverna får uppleva flera positiva erfarenheter av 
matematiken kommer deras motivation att öka, om motivationen ökar kommer även 
deras prestationer öka (Dahlén, 2011). Elever som ser fram emot 
matematiklektionerna och som anser att de är givande utvecklar en positiv attityd till 
matematiken. Jacobsen m.fl. (2004) menar att det alltid går att förbättra 
klassmunsklimatet och lärarrollen och på så sätt bidra till att elevernas attityder höjs.   

Jag vill belysa TIMSS (Skolverket, 2008) och PISA (OECD, 2010) undersökningarna i 
denna diskussion och det faktum att de får så pass stor plats i dagens debatter över 
matematikundervisningen. Medias roll i dessa undersökningar är stor och de dras 
gärna slutsatser baserade på resultaten, exempelvis elevernas oförmåga att uppnå 
målen. Denna företeelse bör diskuteras. Visst kan det vara bra att jämföra resultat, 
för att få idéer till förbättringar och inspiration till arbetssätt. Dock finns det en risk 
att det läggs för stor vikt vid resultaten och alldeles för liten vikt vid de skillnader som 
finns i de deltagande länderna och vilka konsekvenser detta får för resultaten. Bland 
annat Sjøberg (2005) menar att man bör vara kritisk till dessa typer av 
undersökningar. Förutom att ge dessa undersökningar så stor plats är det viktigt att 
lärarna, för att hålla sig ajour, även uppmuntras att ta del av andra pedagogiska 
undersökningar. Detta för att kunna vara reflekterande över sin undervisning och 
pröva och utvärdera sina insatser och synsätt (Skolverket, 2011). Därför är det även 
viktigt att undersökningar som denna genomförs. Genom att ta del av studier såsom 
denna, Neumans (2011) och Hammarsten och Lindqvist Jensen (2007) tydliggörs 
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elevernas syn på matematiken på ett objektivt sätt. Dessutom är examensarbeten 
framarbetade med förankring i relevant forskning och med hänsyn till det svenska 
skolsystemet till skillnad från de internationella undersökningarna. Med detta menas 
ej att TIMSS och PISA inte ska läsas eller genomföras, endast att resultaten tas i dess 
sammanhang. Att jämföra resultatet från elever från världens alla hörn och olika 
utbildningssystem behöver inte vara logiskt. För att göra den jämförelsen måste även 
hänsyn till de olika systemen i de olika länderna tas.  

Det är intressant att eleverna anser att de är duktiga i matematik när deras resultat 
enligt flera undersökningar sjunker. Utbildningsdepartementet (2011) meddelade att 
de under nästa år ska ske ett matematiklyft för att höja elevernas prestationer. Detta 
som en följd av att elevernas resultat sjunkit sedan 1990-talet. 
Utbildningsdepartementet (2011) menar att det beror på flera orsaker, bland annat 
arbetssättet, att lärarna saknar fullstädning utbildning i matematik samt att eleverna 
har för få undervisningstimmar i matematik. Men detta är alltså nu på väg att ändras 
för att höja elevernas resultat. Lärarna ska få vidareutbilda sig och få ny och aktuell 
kunskap inom sitt område, även undervisningstimmarna ska öka. Förhoppningsvis, 
med hjälp av elevernas åsikter och att de synliggörs, kommer även arbetssätten ses 
över. Det kan även vara intressant att se om de amerikanska teorierna kring 
resultatsänkningen stämmer även för Sverige. Garfunkel och Mumford (2011) 
menade att matematiken inte var tillräckligt kopplad till vardagen för att eleverna 
skulle anknyta till den. De menar att eleverna har svårt att ta till sig matematiken när 
den är så abstrakt att den endast undervisas som ett ämne utan den kontext där den 
används eller behövs. Enligt Andersson och Pettersson (1987) fanns det problemet 
även här redan på 80-talet. Om regeringen nu satsar pengar på att utveckla 
matematiken kanske lärarna får chans att utvecklas och slipper press med fler 
undervisningstimmar att planera sin undervisning på.   

Den här diskussionen har syftat till att inspirera och ge konkreta resultat på hur läget 
ser ut, i alla fall i de undersökta skolorna. Även om detta resultat bara gäller för de tre 
deltagande skolorna anser jag att alla lärare inom mellan och högstadiet kan använda 
sig av resultaten eller tillvägagångssättet för att själva undersöka sina elevers 
attityder. Genom att kartlägga attityder och elevernas åsikter om 
matematikundervisningen ges alla förutsättningar till reflektion, utvärdering och 
förbättring. Om lärarna blir medvetna om vilka arbetssätt eleverna anser vara roligast 
och mest lärofyllda kan detta hjälpa dem att planera undervisningen utifrån 
elevernas preferenser.  

7.1 Förslag på fördjupad forskning inom detta problemområde 

Jag började detta arbeta med att säga att jag anser det vara en mycket intressant 
fråga vad elever har för syn på sin undervisning, och desto mer jag undersökt detta 
område av matematiken, desto mer nyfiken blir jag.  Eftersom denna kurs inte tillåter 
mer tid till fördjupningar och efterforskningar har jag följande förslag att ge på vidare 
forskning inom området: 

 Det skulle vara intressant att se ännu yngre elevers attityder till 
matematik. Syns någon skillnad i attityder även där och vad skulle 
det i så fall kunna bero på? 

 



30 
 

 Finns det skillnader mellan attityder till matematik och kön? En 
intressant undersökning vore att ta reda på om det finns specifika 
drag av attityder hos pojkar respektive flickor. 
 

 Även attitydundersökning i Sverige jämfört med andra länder skulle 
vara intressant att studera. Har svenska elever en mer positiv/mer 
negativ attityd till matematiken? 
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Bilaga 1.  

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Monica Cervin. Jag är lärarstudent på Mälardalens högskola och läser 
nu min sista termin innan jag blir färdigutbildad lärare inom ämnet matematik. 
Innan jag är färdigutbildad ska jag skriva ett examensarbete. Detta arbete kommer att 
vara en del i ett projekt som pågår i kommunen för att kartlägga elevernas attityder 
till matematik. Målet med projektet är att höja elevernas resultat och intresse för 
ämnet matematik. Som underlag till detta projekt har enkäter utformats med ett 
antal frågor rörande hur eleverna upplever matematiken i skolan. Denna 
undersökning och dess enkäter är helt frivillig att delta i. Undersökningen kommer 
bestå av två enkäter, en i början av höstterminen och en i slutet. Detta för att sedan 
kunna studera om det skett en förändring i elevernas attityd.  
 
Eftersom samtliga elever i undersökningen är under 16 år behöver jag målsmans 
godkännande för att få använda mig av elevernas svar. Elevernas svar är helt 
anonyma och kommer endast att användas till denna undersökning. Enkäterna 
kommer enbart att behandlas av mig och lärare/forskare på Mälardalens högskola. 
 
Resultatet av undersökningen kommer att sammanställas till en uppsats, vilken 
sedan kommer att finnas tillgänglig för de som är intresserade att ta del av resultatet.  
 
Om Ni har några frågor angående undersökningen eller enkäten går det bra att 
kontakta mig via telefon eller mail. Jag är tacksam om Ni fyller i talongen nedan och 
lämnar den till Er matematiklärare så snart som möjligt.  
 
Med vänlig hälsning, 
Monica Cervin 
mcn07007@student.mdh.se 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen  
 Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen  

 
_______________________  
Elevens namn  
 
 
_______________________               _________________________ 

Elevens underskrift                                          Vårdnadshavarens underskrift 
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Bilaga 2 

Enkät för yngre elever (runt årskurs 3-5) 

ÄR DU: POJKE  FLICKA? 
VILKEN KLASS GÅR DU I? ______  
 

1: VAD TYCKER DU OM MATEMATIK? 
SÄTT ENDAST ETT KRYSS PÅ VARJE 
RAD. 

STÄMMER 
HELT 

 

STÄMMER 
DELVIS 

 

STÄMMER 
NOG INTE 

 

STÄMMER 
INTE  

 

 

JAG TYCKER ATT MATEMATIK ÄR 
ENKELT 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAG TYCKER MATEMATIK ÄR ROLIGT  

 

    

JAG TYCKER MATEMATIK ÄR 
INTRESSANT  

    

JAG TYCKER ATT JAG ÄR DUKTIG I 
MATEMATIK 

    

 

 

2: MATEMATIKUNDERVISNING. 
SÄTT ENDAST ETT KRYSS PÅ 
VARJE RAD. 

STÄMMER 
HELT 

 

STÄMMER 
DELVIS 

 

STÄMMER 
NOG INTE 

 

STÄMMER 
INTE  

 

 

JAG SER FRAM EMOT 
MATEMATIKLEKTIONERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FLESTA UPPGIFTERNA SOM 
LÄRAREN GER I MATEMATIK ÄR 
FÖR ENKLA 

    

JAG FÅR HJÄLP AV LÄRAREN     

JAG TYCKER OM ATT LÄRAREN 
STÄLLER MUNTLIGA FRÅGOR OM 
MATEMATIK 

    

JAG GÖR ALLTID MITT BÄSTA PÅ 
MATEMATIKLEKTIONEN 
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3: ARBETSSÄTT. SÄTT ENDAST ETT KRYSS PÅ VARJE RAD. JA NEJ VET 
INTE 

 

HAR DU ARBETAT MED MATEMATIK I EN GRUPP MED FLERA 
KOMPISAR? 

 

 

 

 

 

 

HAR DU ARBETAT MED MATEMATIK I PAR TILLSAMMANS MED 
EN KOMPIS? 

   

HAR DU ARBETAT ENSAM MED MATEMATIK? 

 

   

HAR DU ARBETAT I MATEMATIKBOKEN?    

HAR DU SPELAT SPEL PÅ MATEMATIKLEKTIONEN?     

HAR DU ANVÄNT DATOR PÅ MATEMATIKLEKTIONEN? 

 

   

HAR DU ARBETAT MED MATEMATIK UTOMHUS?     

HAR DU LABORERAT PÅ MATEMATIKLEKTIONEN?    

HAR DU HAFT LÄXOR I MATEMATIK?    

 

 

4: ARBETSSÄTT. SÄTT ENDAST ETT KRYSS PÅ VARJE RAD. JA NEJ VET 
INTE 

 

ÄR DET ROLIGT ATT ARBETA MED MATEMATIK MED FLERA 
KOMPISAR SAMTIDIGT? 

 

 

 

 

 

 

ÄR DET ROLIGT NÄR DU OCH EN KOMPIS ARBETAR MED 
MATEMATIK TILLSAMMANS? 

   

ÄR DET ROLIGT ATT ARBETA MED MATEMATIK ENSAM?    

ÄR DET ROLIGT ATT RÄKNA I MATEMATIKBOKEN?    

ÄR DET ROLIGT ATT SPELA SPEL PÅ MATEMATIKLEKTIONEN?     

ÄR DET ROLIGT ATT ANVÄNDA DATOR PÅ 
MATEMATIKLEKTIONEN? 

   

ÄR DET ROLIGT ATT ARBETA MED MATEMATIK UTOMHUS?     

HAR DU LABORERAT PÅ MATEMATIKLEKTIONEN?    

ÄR DET ROLIGT MED LÄXOR I MATEMATIK?    



37 
 

Bilaga 3 

Enkät för äldre elever (årskurs 6 och uppåt) 

1: Här kommer några frågor om vad du har för åsikter om ämnet matematik. Kryssa i ett 
alternativ för varje påstående.  

 Instämmer 

helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

 

Matematik är ett enkelt ämne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik är ett av de ämnen jag 
tycker mest om i skolan 

 

    

Matematik är ett intressant ämne     

Jag är duktig i matematik 

 

    

Matematik kommer att hjälpa mig 
i det arbete jag vill ägna mig åt 
senare 

    

Jag kommer att behöva 
matematikkunskaper i mina 
framtida studier 

    

Kunskaper i matematik är viktiga 
för att klara av vardagslivet 
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2: Nu kommer några frågor om vad du tycker om din nuvarande matematikundervisning. 
Kryssa i ett alternativ för varje påstående. 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

 

Jag ser fram emot 
matematiklektionerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer att ha nytta av 
den matematik jag lär mig i 
skolan 

    

De flesta uppgifterna i 
matematik är för lätta för mig 

 

    

Jag är nöjd med den 
matematikundervisning jag får 
idag 

    

I skolan får jag tillräckligt med 
hjälp i matematik  

    

Jag tycker att det är obehagligt 
att svara på muntliga frågor 
om matematik. 
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3: Här följer ett par frågor om olika arbetssätt i matematik. Kryssa i ett alternativ per 
arbetssätt. 

Hur ofta arbetar ni i 
matematiken i skolan med… 

Aldrig 1-2 gånger 
per termin 

1-2 gånger 
per månad 

I stort sett 
varje vecka 

I stort sett 
varje lektion 

 

grupparbeten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parövningar?      

enskilt arbete? 

 

     

laborationer eller andra 
undersökande arbetssätt? 

     

arbete i läroboken?      

arbete med annat material än 
läroboken (såsom spel, 
datorer)? 

 

     

gemensam genomgång med 
läraren i helklass? 

     

tema- eller projektarbete där 
matematik och några andra 
ämnen är inblandade? 

 

     

läxor?      

problemlösning (lite större och 
mer komplicerade problem än 
rutintal)? 

     

utomhusmatematik?      
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4: Nedan kommer några frågor om vad du känner när du arbetar med olika 
arbetssätt i matematik. Har du inte arbetat med arbetssättet kryssar du i rutan ”har ej 
arbetat med”. Har du arbetat med arbetssättet väljer du en siffra per påstående. 
 
a) Grupparbeten                Har ej arbetat 
med 

b) Parövningar                        Har ej arbetat 
med 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

c) Enskilt arbete                    Har ej arbetat 
med 

d) Laborationer eller andra undersökande 
arbetssätt                        Har ej arbetat med 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

 

e) Arbete i läroboken            Har ej arbetat 
med 

f) Arbete med annat material än läroboken 
(såsom spel, datorer)                           Har ej 
arbetat med 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

 

g) Gemensam genomgång med läraren i 
helklass 

                                              Har ej arbetat 
med 

 

h) Tema- eller projektarbete där matematik 
och några andra ämnen är inblandade 

 Har ej arbetat med 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

 

Lär mig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
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mycket ingenting mycket ingenting 

i) Läxor                                 Har ej arbetat 
med 

j) Problemlösning (större och mer 
komplicerade problem än rutintal)              
Har ej arbetat med 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

k) Utomhusmatematik        Har ej arbetat 
med 

 

 1 2 3 4 5         

Roligt      Tråkigt        

 

Lär mig 
mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 
ingenting 

       

 

5: Hur tycker du att du klarar av följande uppgifter i matematik? Kryssa i ett alternativ för 
varje påstående. 

 Mycket 

Bra 

Bra Ganska 
dåligt 

Dåligt 

 

Huvudräkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räkna i uppställning, exempelvis 
att addera eller dividera  

    

Räkna med hjälp av miniräknare 

 

    

Problemlösning     

Förklara matematik för mina 
kamrater 

 

    

Uppgifter med laborativt material 
(dator, kortlek, tärningar, papper 
och sax, bråkstavar)  
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6: Nu kommer några frågor där du ska bedöma din egen insats Kryssa i ett alternativ för 
varje påstående. 

 Instämmer 

Helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag gör alltid mitt bästa på 
matematiklektionerna 

    

Jag gör alltid mina läxor i 
matematik 

    

Jag har lätt att koncentrera 
mig på att lösa matematiska 
problem 

 

    

Jag frågar läraren om jag inte 
kan lösa en uppgift 

    

Jag frågar en kompis om jag 
inte kan lösa en uppgift 

    

Jag söker själv upp 
information i läroboken om jag 
inte kan lösa en uppgift 

    

 

7.  
Kön: Pojke  Flicka? 
Årskurs: ______  
Om du fått betyg i matematik, vilket var ditt senaste betyg? _______ 
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Bilaga 4 

Kunskapande i förhållande till attityder  

I nedanstående tabell har de äldre eleverna, i årskurs 6-9 angett hur mycket kunskap 
de anser att de olika arbetssätten genererar.  

Tabell 2 – Här visas elevernas attityd till de olika arbetssätten 

 

Tabell 3 – Här visas elevernas åsikt om hur mycket kunskap de olika arbetssätten genererar 

 

I tabell 2 och 3 här ovan kan avläsas elevernas attityd till olika arbetssätt och hur 
mycket de anser att de lär sig av respektive arbetssätt. Det arbetssätt som eleverna 
anser att de lär sig mest av är enskilt arbete och genom gemensamma genomgångar. 
Även genom att arbeta i läroboken och genom parövningar anser eleverna att de lär 
sig relativt mycket. Läxor anser dock eleverna inte lär dem speciellt mycket. 

Om detta ses i relation till vilka attityder eleverna har till de olika arbetssätten kan ses 
att enskilt arbete och genomgång som eleverna ansågs vara mest lärorika, tillhör de 
arbetssätt som de är neutrala till. De anses inte vara roliga arbetssätt, men inte heller 
tråkiga. Läxor däremot som eleverna ansåg inte bidrog med stor kunskap anser de 
även vara det tråkigaste arbetssättet. Läroboken är inte heller speciellt rolig anser 
majoriteten av eleverna. Parövningar är dock det positivaste arbetssättet, det är 
uppskattat av eleverna och de anser att de lär sig mycket genom att arbeta 
tillsammans. 

Attityd Ej arbetat med 5 - Roligt 4 3 2 1 - Tråkigt Ej svar

Grupparbete 10% 12% 36% 29% 9% 3% 1%

Parövningar 12% 19% 32% 33% 3% 0% 1%

Enskilt arbete 0% 10% 19% 36% 17% 16% 1%

Laborationer 54% 9% 13% 14% 7% 0% 3%

Arbete i läroboken 1% 9% 16% 29% 23% 20% 1%

Spel, datorer 12% 36% 45% 3% 1% 1% 1%

Gemensam genomgång 0% 10% 29% 30% 23% 4% 3%

Tema/projektarbete 58% 6% 13% 10% 4% 6% 3%

Läxor 0% 1% 12% 22% 25% 39% 1%

Problemlösning 4% 25% 14% 29% 17% 6% 4%

Utomhusmatematik 64% 6% 4% 7% 13% 3% 3%

Kunskap Ej arbetat med 5 - Lär mig mycket 4 3 2 1 - Lär mig ingenting Ej svar

Grupparbete 10% 13% 29% 29% 12% 4% 3%

Parövningar 12% 7% 36% 32% 10% 0% 3%

Enskilt arbete 0% 28% 41% 23% 6% 1% 1%

Laborationer 54% 1% 13% 17% 6% 4% 4%

Arbete i läroboken 1% 19% 36% 33% 9% 0% 1%

Spel, datorer 12% 12% 36% 29% 8% 3% 1%

Gemensam genomgång 0% 38% 28% 16% 13% 3% 3%

Tema/projektarbete 58% 0% 12% 17% 9% 1% 3%

Läxor 0% 6% 32% 35% 13% 9% 1%

Problemlösning 4% 17% 29% 26% 14% 4% 4%

Utomhusmatematik 64% 4% 3% 10% 12% 4% 3%


