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Denna studie undersökte några elevers attityd till ämnet matematik i årskurserna 2-
4. När elevers attityder till matematik ska studeras brukar främst enkäter och 
intervjuer användas som metod. I denna studie har istället en mer ovanlig metod 
använts. Metoden har inneburit att eleverna har fått i uppgift att rita en teckning och 
skriva en beskrivande text som ska illustrera vad de anser att de gör under sina 
matematiklektioner. Syftet med studien var dels att undersöka elevernas attityder till 
matematik, dels att undersöka om man med den nämnda metoden kan studera hur 
eleverna upplever matematiklektionerna.  För att utvärdera metoden har några av 
eleverna även ingått i en enkätintervju för att få en djupare förståelse för deras 
föreställningar och attityder till matematiken. Resultatet från studien visar att en 
majoritet av eleverna har en positiv attityd till ämnet. Angående metoden 
överensstämmer en övervägande del av de tolkningar vi gjort med vad eleverna svarat 
i enkätintervjun. Metoden med elevernas teckningar skulle alltså väl kunna fungera 
som ett av flera mätinstrument för lärare för att studera elevernas föreställningar och 
attityder till ämnet matematik. 
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- To examine younger students' beliefs and attitudes towards mathematics through 
drawings 
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This study examines some students’ attitudes towards mathematics in grade 2-4. 
When studying students’ attitudes questionnaires and interviews are often being used 
as methods. In this study we used a more rare method. The students in the study have 
been asked to draw a sketch together with a descriptive text that illustrates what they 
think they do during mathematic lessons. The purpose of the study is to investigate 
students’ attitudes towards mathematics and also to evaluate the method being used. 
To evaluate the method some of the students also participated in a survey interview 
in order to gain deeper knowledge of their beliefs and attitudes towards mathematics.  
The result demonstrates that a majority of the students have a positive attitude 
towards mathematics. Regarding the method a majority of the interpretations we 
made of the drawing are consistent with the students’ responses in the survey 
interview. The method of students’ drawings were thus well serve as one of several 
measurements for teachers to examine students' beliefs and attitudes towards 
mathematics. 
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1. Inledning 
Matematikämnet är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle, både bland vuxna och 
bland barn. I samhället har matematiken en hög status och är ett nödvändigt ämne 
för att kunna verka som samhällsmedborgare. I Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr11] (Skolverket, 2011) står det bland 
annat att kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade 
beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i 
samhällets beslutsprocesser. Bland elever är skolmatematiken dock inte ett 
favoritämne utan ett ämne som uppfattas som svårt och komplicerat (SOU 2004:97). 
När yngre elever uttrycker matematik som sitt favoritämne är det inte säkert att de är 
genuint intresserade av själva ämnet utan ofta innebär det att de är belåtna med det 
de har presterat under matematiklektionerna (Firsov, 2006). Under vår utbildning 
till lärare för de tidigare åren har det talats mycket om att dagens elever har dåliga 
matematikresultat då de går ut grundskolan och att vi som lärare har ett viktigt 
uppdrag i att vända trenden. För att kunna vända trenden menar bland annat 
McLeod (1992) att vi måste ta reda på vilka känslor och attityder eleverna har till 
matematiken. McLeod framför att sådan forskning tidigare främst fokuserat på 
enkäter som insamlingsmetod och han menar att ett bredare utbud av metoder 
behöver utformas. Detta eftersom olika metoder kan belysa olika delar av ett problem 
och genom att enbart fokusera på en metod kan viktig information gå förlorad.  
 
Eftersom vi båda har ett stort intresse för ämnet matematik och har Utveckling av 
matematiskt tänkande som inriktning i vår utbildning är vi nu intresserade av att ta 
reda på hur elevers attityd till matematik ser ut. Mycket forskning är tidigare gjord 
inom ämnet och då främst genom enkäter och till viss del intervjuer. Denna forskning 
är också främst inriktad mot äldre elever (årskurs 4 och uppåt). Då det kan vara svårt 
för yngre elever att läsa, förstå och svara på enkäter eller ge svar på de frågor man vill 
i en intervju vill vi prova ett annat instrument för att mäta deras attityder och 
föreställningar. Instrumentet vi valt att använda oss av är att eleverna får rita 
teckningar. Denna metod har använts i andra länder och vi vill nu prova detta 
instrument i Sverige. Vi vill också pröva ett instrument som vi tror kan vara till fördel 
för lärare ute på skolorna att använda för undersökning och utvärdering av 
undervisningen. Detta instrument tror vi skulle kunna ses som en loggbok där 
eleverna får rita istället för att skriva och på så vis synliggöra sitt lärande både för sig 
själva, men också för andra exempelvis läraren. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med detta arbete är att med hjälp av elevers bilder och tillhörande text 
undersöka vad några elever i årskurs 2-4 har för attityd och föreställning till ämnet 
matematik. Studien syftar även till att undersöka om man med denna metod kan 
studera hur eleverna upplever matematiklektionerna, samt vad eleverna anser att gör 
på lektionerna. 

 
Arbetet utgår ifrån följande forskningsfrågor: 

 Vilka föreställningar och attityder till ämnet matematik har några elever i 
årskurs 2-4? 

 Vad upplever eleverna att de gör under matematiklektionerna? 
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2. Elevers attityder till ämnet matematik 
Under denna rubrik kommer det att presenteras tidigare forskning kring elevers 
föreställningar och attityder till matematik, samt vilka olika faktorer som kan påverka 
dessa.  

2.1 Vad har eleverna för föreställningar och attityder till ämnet 
matematik? 
Många studier har gjorts tidigare angående elevers attityder till matematik, men 
dessa fokuserar främst på elever från de högre årskurserna. Vi kommer nedan att 
presentera några resultat från tidigare forskning som handlar om attityder till 
matematik hos elever i årskurserna 3-5. 
 
Många elever i Sverige har en föreställning om att matematik är ett svårt ämne och 
lektionerna upplevs som långsamma (Skolverket, 2004). Enligt Skolinspektionen 
(2009) upplever eleverna att det är lärarna som planerar lektionernas innehåll samt 
valet av arbetssätt, men vid speciella aktiviteter kan eleverna få välja bland olika 
läromedel. Även Pehkonen (2001) skriver om olika studier som gjorts kring elevers 
föreställningar om matematikundervisningen. Enligt honom kan dessa 
föreställningar delas upp i fyra olika kategorier kring vad matematikundervisningen 
går ut på: 

 Snabbt lösa matematiska problem 

 Matematik är att räkna 

 Målet att hitta det rätta svaret 

 Skaffa sig kunskap och visa upp för läraren 
 
Knutsson Ceverin (2011) har nyligen genomfört en studie om elevers attityd till 
ämnet matematik där hon studerat vilken syn elever i ett antal svenska grundskolor i 
åldrarna 9-15 år har på ämnet. Studien som Knutsson Ceverin genomförde var en 
kvantitativ studie med enkäter, en enkät för de yngre eleverna (årskurs 3-5) och en 
enkät för äldre elever (årskurs 6-9). I resultatet av undersökningen kan man utläsa 
att en majoritet av de yngre eleverna har en positiv attityd till ämnet matematik och 
att de tycker att matematikuppgifterna de får är för enkla. Flertalet av de yngre 
eleverna ansåg att de var duktiga i ämnet matematik och över hälften av de tillfrågade 
ansåg att de gjorde sitt bästa under matematiklektionerna. Knutsson Ceverin 
presenterar också att 80 % av de tillfrågade yngre eleverna var positivt inställda till att 
arbeta med matematikboken. 68 % tyckte att det var roligt med laborativt material, 
samt 71 % av eleverna tyckte det var roligt att spela spel. 
 
En internationell studie som undersöker elevers kunskaper i matematik är TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study). I TIMSS-studien från 
2007 presterade de svenska elever i matematik i årskurs fyra på en lägre nivå än 
genomsnittet i EU och OECD- länderna. När analyser har gjorts utifrån olika 
kunskapsnivåer i matematik framgår det att Sverige har en lägre andel 
högpresterande elever jämfört med genomsnittet för EU och OECD-länderna. 
Resultaten från TIMSS 2007 visar att det i de flesta länder finns en positiv 
korrelation mellan elevernas resultat i matematik och deras självförtroende i ämnet. 
Elever som går i årskurs fyra i Sverige är enligt studien de elever som har bäst 
självförtroende i att lära sig matematik medan deras inställning till matematik inte 
skiljer sig från EU- och OECD genomsnittet i årskurs fyra. Däremot visar studien att i 
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årskurs fyra har en större andel elever en positiv inställning till ämnet NO än till 
ämnet matematik (Skolverket, 2008). 
 
I den Nationella utvärdering av grundskolan 2003 [NU03] som Skolverket 
genomfört har man gjort en jämförelse i skolorna åren 1992 och 2003, där det 
framkom att attityden eleverna har till ämnet matematik visar på en delad bild 
(Skolverket, 2004).  Elevernas lust att lära i matematik visar en ökning jämfört med 
1992 och eleverna anger att de vill lära sig mer matematik. Eleverna anser att det är 
ett viktigt och användbart ämne för deras framtid. Utvärderingen visar vidare att ett 
ökat antal elever inte är tillräckligt motiverade för att göra sitt bästa på 
matematiklektionerna och att de ger upp lätt inför svåra uppgifter. De elever som 
uttrycker att de är nöjda med sina arbetsinsatser i matematiken har ökat i samma 
utsträckning med de antal elever som säger att de skulle kunna prestera bättre om de 
bara ansträngt sig mer. Flertalet tycker dock att de får lära sig mycket onödigt i 
ämnet. Skolverket (2004) framför också att elevernas självbild är betydelsefull i 
ämnet matematik då ämnet ofta beskrivs som något eleven är begåvad i eller inte. Om 
eleven inte har självkänslan av att lyckas i ämnet matematik så är första steget att få 
eleven att inse att man kan lära sig att förstå. 
 
Slutligen skriver även McLeod (1992) en hel del om elevers attityder och 
föreställningar kring matematikundervisningen. Han påvisar att elever anser att 
matematik är viktigt, men också svårt och baserat på regler. Vidare säger författaren 
att eleverna ofta upplever att problemen ska lösas fort eller inte alls och matematik är 
för de personer som är intelligenta. Eleverna tror att matematiken är användbar, men 
oftast handlar det om att följa regler och memorera.  Detta har också framkommit i 
NU03 (Skolverket, 2004); att eleverna har en föreställning om att i förhållande till 
andra ämnen är matematik ett svårt och tämligen ointressant ämne. Samtidigt anser 
eleverna att matematiken är viktig och användbar för deras framtida behov. Dock 
visas det i rapporten Lust att lära med fokus på matematik (Skolverket, 2003) att 
många elever upplever att mycket inom matematikämnet har liten eller ingen 
koppling till verkligheten. De menar att matematiken behöver ha någonting med livet 
utanför skolan att göra.  
 

2.2 Faktorer som kan påverka elevers attityd till matematik 
Många olika faktorer kan påverka elevers attityd till matematik. Vi har valt att 
presentera några av dessa faktorer i vårt arbete som har relevans för vår studie. 

2.2.1 Undervisningens påverkan  

Många elever i skolan arbetar med sådant som de inte är intresserade utav. För att 
eleverna ska uppfatta undervisningen med mening och i ett sammanhang bör läraren 
utforma undervisningen så eleverna får möjlighet och tillfälle att utnyttja sin 
nyfikenhet och kreativitet. Matematiken i vardagen behöver också lyftas fram i 
undervisningen och blir på så vis synlig för alla elever. Om eleverna också får 
möjlighet att se sambandet mellan skolmatematiken och vardagsmatematiken skulle 
de öka möjligheterna att till att de upplever matematiken som meningsfull. Vidare 
ska eleverna erbjudas sådana möjligheter att de får möta uppgifter som är anpassade 
till deras egen kunskapsnivå. Om eleverna ställs inför för stora formella krav i den 
tidiga matematikundervisningen finns det risk att de inte vågar pröva nya vägar 
(Ahlberg, 2000). 
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Elever är olika och det innebär att läraren måste ha beredskap och vara föränderlig i 
sin planering och matematikundervisning, för att variera både svårighetsgrad och 
representationssätt i undervisningen. Malmer (1999) beskriver sex inlärningsnivåer 
som alla bör uppmärksammas och finnas med i planeringen och utformningen av 
matematikundervisningen för att eleverna ska kunna skapa en förståelse för 
matematiken och få utveckla sina matematiska förmågor.  
 
Malmer (1999) betonar att det är viktigt att undervisningen i matematik görs 
varierande så att de blir stimulerande och utmanande för alla elever. Det finns elever 
som är duktiga i matematik som i brist på stimulerande och logiskt krävande 
uppgifter tycker att matematiken är tråkig och har en negativ attityd till ämnet. Om 
det skapas tillfällen för eleverna att känna lust till lärande får de förutom lärdom även 
förutsättningar till en djupare förståelse i ämnet.  
 
Enligt Samuelsson (2007) är det lärarens uppfattning om vad matematik innebär 
som är styrande för vilken attityd eleverna skapar till skolmatematiken. Vidare är det 
läraren som avgör vad som ska uppnås och hur undervisningen ska utformas för 
eleverna. Det finns olika traditioner i undervisningen som kan beskrivas på olika sätt. 
När eleverna ska introduceras till matematiken bör dessa olika metoder komplettera 
varandra då olika kunskaper har olika metoder. Dessa undervisningsmetoder kan 
beskrivas så här: 

 Matematik är en uppsättning fakta och regler. Eleven ägnar sig åt att arbeta 
med individuella övningar som läraren gett dem. Lärarens uppgift är att 
överföra kunskaper. 

 Eleverna ska förberedas för arbetslivet och undervisas i matematik på lämplig 
nivå. Eleverna får instruktioner i olika färdigheter som de sedan får tillämpa. 

 Matematiken visualiseras med något verktyg för eleverna och förståelsen är 
viktig i denna metod. Läraren förklarar och motiverar eleverna i denna metod. 

 Eleverna konstruerar sin kunskap själv och matematikinlärningen är en 
process. Eleven undersöker, leker, diskuterar och samarbetar. Lärarens 
uppgift i metoden är att uppmuntra eleven och skapa miljöer och situationer 
där eleven får möjlighet att upptäcka. Undervisningen ska också ske i 
varierande miljöer. 

 Matematiken i skolan syftar till att stärka elevens egen förmåga att lösa 
problem i ett socialt sammanhang samt belysa matematikens roll i samhället. 
Undervisningen kan beskrivas som en diskuterande verksamhet och sker 
genom diskussion. Språket har i denna metod en betydande roll och material 
ska användas som är relevant i samhället. 

 
Om eleverna får möjlighet till att prova på alla dessa olika undervisningsmetoder 
ökar chanserna enligt författaren att elevernas attityd blir positiv till 
skolmatematiken. 
   
Enligt Ashby (2009) ska ämnet matematik presenteras på ett sådant sätt som gör att 
eleverna kan se dess nödvändighet. Bristande självförtroende är något Ashby sett hos 
många av eleverna som kan påverka elevernas attityd till ämnet matematik.  Han 
menar också att de elever som tror att det endast finns ett rätt svar oftare har en mer 
negativ attityd till ämnet än andra elever. Ett annat resultat som upptäcktes var att 
eleverna hade svårt med det matematiska språket, vilket lätt kan misstolkas. Eleverna 
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i studiens fokusgrupp uppvisade stora problem när de skulle översätta det 
matematiska språket till något användbart de skulle arbeta med. Det handlade till 
stor del om hur eleverna skulle tolka det matematiska språket och inte själva 
matematikprocessen.  Vidare lyfter han vikten av reflektion i inlärningsprocessen 
som en betydande faktorn till elevernas attityd. Ashby föreslår att eleverna ska få 
möjlighet till att få reflektera över begreppet för att sedan skapa en förståelse för hur 
detta kan användas i elevens egna syften. Reflektion är också något som ska 
uppmuntras i tidig ålder för att på så vis förbättra elevens inställning till lärande. 

2.2.2 Lärarens påverkan  

Enligt Skolverket (2003) anser elever att läraren är en viktig faktor när det gäller 
lusten att lära. Eleverna menar att lärarens engagemang och förmåga att motivera, 
inspirera och kunna förmedla kunskap är viktig. Läraren bör också anpassa sin 
undervisning till elevernas olika behov och ha olika undervisningsmetoder och 
strategier som passar grupperna. Undervisningen bör ges på ett tydligt och engagerat 
sätt och knytas samman med verkligheten. Genom att läraren engagerar eleven i 
utmanande samtal och diskussioner ges eleverna möjlighet att förstå hur kunskapen 
ska användas. En ytterligare faktor som har en betydelse för eleven är att läraren har 
en tilltro till elevens förmåga. Även Samuelsson (2007) betonar lärarens betydelse för 
elevernas attityder och menar att när eleverna möter matematiken har läraren en 
viktig roll i mötet. Beroende på hur läraren arrangerar mötet för eleverna ges olika 
utfall. Mötet kan upplevas främmande eller engagerande, begränsande eller 
utvecklande. För att mötet ska bli positivt krävs det att läraren har ställt sig 
didaktiska frågor och försökt svara på dem. 
 
En viktig påverkansfaktor när det handlar om kvalitén på matematikundervisningen 
är elevernas och lärarnas matematikrelaterade föreställningar (Pehkonen, 2001). När 
det handlar om elevernas inlärningssituation är läraren den som påverkar situationen 
med sin föreställning. Om läraren exempelvis anser att matematik är att räkna 
kommer eleven förmodligen uppfatta räkning som matematik. 
 
Slutligen nämns det även i SOU 2004:97 att elevernas intresse och lust till ämnet 
matematik kan påverkas utav lärarens attityd. Om läraren har dåliga erfarenheter 
från matematikämnet kan det ge konsekvenser för eleverna som innebär att den 
negativa inställningen till matematiken överförs till eleverna.  
 

2.2.3 Tilltro till sin förmåga 

Om eleven ska få tilltro till sin egen förmåga krävs det att matematiken tillåter att 
eleverna får pröva sig fram utan att bli bedömda med ett rätt eller fel svar.  Om eleven 
får använda sig utav matematiska symboler på egen hand i meningsfulla 
sammanhang utvecklas deras förståelse fortlöpande och på så vis stärks tilltro till den 
egna förmågan. Det innebär att alla elever måste få känna att just deras sätt att 
uppfatta matematiken accepteras (Ahlberg, 2001).  
 
Ahlberg (2001) framför att för att eleven ska känna tilltro till sin egen förmåga att 
förstå och lära krävs det att lärare uppmärksammar elevens känslomässiga 
inställning till ämnet matematik. Som nämnts, skapas tidigt elevens föreställningar 
om matematiken och sin förmåga att lära. Avgörande för ett fortsatt positivt lärande 
är hur elevernas attityder och förhållningssätt ser ut i den inledande undervisningen. 
Genom att pröva olika vägar kan fler elever få möjlighet att upptäcka matematik som 
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ett glädjefyllt ämne och inte ett misslyckande. Att skapa en balans mellan elevens 
förmåga och krav, samt mellan struktur och variation bidrar till att fler får känna att 
de lyckas.  

2.3 Vad säger styrdokumenten? 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att skolan ska underlätta lärandet så att eleverna 
stimuleras att skaffa och öka sina kunskaper, samt får en god tilltro till den egna 
förmågan. Den undervisning eleverna får i skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 
intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang. I skolan ska eleverna bli inspirerade till att känna nyfikenhet, 
kreativitet och självförtroende så att de finner lust och vilja till att pröva egna idéer 
och lösa problem. Eleverna ska i skolan få känna den tillfredställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna problem och på så vis känna glädje över att växa och 
utvecklas.  
 
Vidare nämns det i Lgr11 att skolans verksamhet ska få eleverna att utveckla sin 
förmåga att lära, utforska och arbeta både självständigt och i grupper tillsammans 
med andra och på så vis öka tilliten till sin egen förmåga. Eleverna har rätt till 
lärarledd och strukturerad undervisning i helklass samt enskilt. De har rätt att få 
pröva olika arbetssätt och arbetsformer under sin skolgång (Skolverket, 2011).  

3. Dagens undervisning i matematik  
Vi kommer här att ge en översikt kring hur det ser ut i dagens skolor i Sverige 
gällande undervisningen i matematik. Olika utvärderingar och studier har gjorts och 
nedan presenteras några resultatet från tre utav av dessa. 
 

I de observationer som Skolinspektionen (2009) genomfört under 
matematiklektioner visade det sig att enskilt arbete eller arbete i liten grupp med 
matematikuppgifter är de vanligaste arbetsformerna.  Resultatet från 
observationerna visar att ca 59 % av tiden under matematiklektionerna används till 
dessa arbetsformer. Vidare framförs det att av dessa 59 % används cirka 60 % till 
matematikboken och cirka 40 % till matematikuppgifter som eleverna fått av läraren. 
För att gynna elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling framför 
Skolinspektionen att undervisningen bör ha utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Det krävs en balans mellan kunskaper om 
matematiska begrepp, metoder, uttrycksformer och kreativa problemlösande 
aktiviteter. Rapporter, bland annat SOU 2004:97, visar istället att dagens 
undervisning i matematik är traditionell, läromedelstyrd och saknar variation. För att 
eleverna ska få en ökad positiv attityd till ämnet matematik menar man att det krävs 
att undervisningens innehåll ifrågasätts, utvecklas och förändras. 
 
Även i Skolverkets rapport (2003), Lusten att lära – med fokus på matematik, visas 
det att det i matematikundervisningen främst förkommer korta gemensamma 
lärargenomgångar följt av elevernas individuella arbete i läroboken. Undervisningen 
är individualiserad och den vanligaste arbetsformen är att eleverna arbetar med 
lärobokens arbetsuppgifter i egen takt.  Vidare står det att i samma klass kan eleverna 
arbeta med olika läromedel med varierande svårighetsgrad. Läraren har då en 
handledande roll och handleder eleverna var för sig. Situationer där eleverna 
diskuterar matematiska fenomen är få och matematikundervisningen har mer blivit 
enstaka projekt där läraren fungerar som en lots genom läroboken. Den vanligaste 



 7 

formen av gruppindelningar inom matematiken är enligt Stensmo (2008) 
nivågrupperingar. Eleverna delas in i homogena grupper efter sina prestationer i 
matematik. 

4. Att analysera attityder och föreställningar med hjälp av 
elevers bilder  
Teckningar som testinstrument har under en längre tid använts inom psykologin. Det 
som undersöks via teckningarna är elevernas kognitiva förmåga och emotionella 
tillstånd. I ett test som kallas ”Draw a person” hävdas det att bilden kan visa uttryck 
för känslor och konflikter och man kan få en uppfattning om hur elevens syn på sig 
själva och på andra människor är. Den person som återfinns på bilden är eleven själv 
medan övriga delen av pappret är elevens omgivning. Då eleverna får möjlighet att 
uttrycka sig med dessa ritverktyg kan detta ge uttryck för elevernas känslor och 
tankar. De bilder som eleverna ritar kan visa en bild av hur de uppfattar omvärlden, 
samt visa vad de upplever som svårt eller saker som de får ägna mycket energi till. 
Elevers ritande och tecknande anses vara verklighetstroget och tredimensionellt när 
de är ca 9-11 år, men bilderna kan dock ha svårt att förmedla ett djup (Hwang & 
Nilsson, 2003).  
 
Daniel, Fallascio, Lafortune och Schleider (2001) har studerat attityder till ämnet 
matematik genom att använda sig utav både kvalitativ och kvantitativ data. Studien 
innehåller både intervjuer och observationer, samt att eleverna fick rita teckningar 
vid två tillfällen. När eleverna fick i uppgift att ”rita matematik” skulle de också skriva 
1-3 förklarande meningar till sin teckning. Varje teckning gjordes individuellt och 
eleverna informerades om att teckningens kvalité inte var det viktigaste. Eleverna fick 
också information om att alla deras idéer var giltiga oavsett kvalité eller om de 
illustrerade en bild som inte var besläktad med matematik. Med detta menas att 
eleverna mycket väl skulle kunna ha ritat byggklossar för att illustrera en för dem 
känd matematisk situation. När teckningarna var klara kategoriserades de i olika 
kategorier och sedan gjordes det observationer. Därefter genomfördes intervjuer där 
syftet var att ställa frågor som skulle avgöra varför eleven valt att rita matematiken på 
det sätt eleven gjort. Andra intervjufrågor som eleverna fick var om teckningen 
representerade matematiken på ett positivt eller negativt sätt. Att analysera attityder 
genom detta synsätt har som vision att de sociala aspekterna i matematiken 
synliggörs. Resultatet har visat att detta tillvägagångssätt kan bidra till att attityder 
till matematik synliggörs som mer positiva jämfört med om andra metoder, till 
exempel enkäter, används.  Det man betonar i denna metod är att eleverna 
regelbundet ska delta i en interaktiv dialog och på så vis lära sig att bli medveten om 
den mänskliga faktorn i matematik. Med detta menar forskarna att eleverna i 
undervisningen ska få möjligheter att upptäcka, uppfinna och validera matematik och 
inte endast använda sig av beskrivningar, föreställningar och förklaringar.  
 
En annan forskare som använt sig av att analysera elevers attityd till ämnet 
matematik genom bilder är Alison Borthwick (2011). Hon använde sig av liknande 
instruktioner som Daniel m.fl. (2001) gjorde i sin studie, samt genomförde intervjuer 
efter den första analysen av teckningarna. Borthwicks (2011) slutsats av 
undersökningen är att metoden kan visa lärare elevers föreställningar om 
matematiklektionerna. Metoden anses också kunna vara en bra utgångspunkt för 
lärare att påverka sitt tänkande och agerande då teckningarna kan illustrera vad 
eleverna anser om matematik som ämne, samt vilka olika föreställningar de har kring 
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matematikämnet. Det Borthwick summerar sin studie med är att vi vuxna inte kan 
förstå världen ur elevens synvinkel på egen hand utan eleverna behöver få möjlighet 
att förklara den för oss.  

5. Teori 
Vi kommer under denna rubrik definiera centrala begrepp för denna studie. De 
begrepp som tas upp är attityd, samt föreställningar (beliefs).  

5.1 Attityd 
Attityd är enligt Nationalencyklopedin [NE] en inställning eller ett förhållningssätt. 
Begreppet har länge använts inom vetenskapen främst inom socialpsykologin och 
andra socialvetenskaper. 
 
Attityder skapas i alla miljöer och byggs upp av våra erfarenheter (Thornberg, 2006). 
Enligt Einarsson (2009) utvecklas våra attityder redan i barndomen och vi 
socialiseras in i våra attityder. Barnet identifierar sig med sina föräldrar och 
omedvetet övertar barnet föräldrarnas attityder. Vart efter barnet växer upp och 
möter andra socialisationsgrupper såsom kamrater, lärare och massmedia så får de 
inverkan på barnets attitydutveckling. Detta är också något som framkommit i SOU 
2004:97 där det står: 
 

”Attityder och föreställningar om matematikämnet skapas och upprätthålls även vid sidan 
av utbildningssystemet. Ungdomstrender, massmedia och familj har stort inflytande på 
ungdomars intressen. Att matematiken blir positivt uppmärksammad även utanför 
skolmiljöerna blir för många barn och unga en förutsättning för ett framgångsrikt 
matematiklärande ”. ( SOU 2004:97, s.11) 

 
Vidare skriver Einarsson (2009) att attityder är uppbyggda av tre beståndsdelar. 
Delarna som Einarsson beskriver är den kognitiva delen, vilket kan förklaras med att 
det är vad en person tror eller vet om något. Den affektiva/evalutiva delen, är den 
känsla för eller emot något som personen sedan bygger sin värdering på. I den 
konativa delen tar personen ställning till vad han eller hon vill göra utifrån sin känsla 
och den värdering han eller hon skapat av händelsen. 
 
Även Rosetta Zan och Pietro Di Martino (2007) har skrivit om attitydbegreppet och 
delar in attityder till matematik i tre olika definitioner. 
 

1. I en endimensionell definition definieras attityd som en positiv eller negativ 
grad av påverkan i samband med ett visst ämne. Enligt detta synsätt är 
inställningen till matematiken bara en positiv eller negativ emotionell 
disposition mot matematiken. Ett exempel på en ”positiv” attityd är en positiv 
känslomässig inställning till ämnet medan en ”negativ” attityd är en negativ 
känslomässig inställning till ämnet.  

2. En tvådimensionell definition innebär att beteendet inte syns uttryckligen. 
Elevens inställning till ämnet matematik kan ses som ett mönster av känslor 
och föreställningar som är förknippade med matematik. 

3. I en flerdimensionell definition innehåller begreppet attityd tre komponenter. 
Dessa komponenter är; föreställning om ämnet, känslomässig reaktion, samt 
beteende relaterat till ämnet. Detta synsätt är mer komplext då det gäller en 
persons attityd till matematik. Här definieras en persons attityd till ämnet av 
de känslor som individen förknippar med matematik, dessa känslor har ett 
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positivt eller negativt värde. Vidare definieras attityden genom individens 
föreställning till matematik, samt hur personen beter sig.  

 
I vår studie har vi använt oss av Zan och Martinos (2007) flerdimensionella definition 
av attitydbegreppet. Vi anser att denna definition i högre grad innehåller de 
komponenter som teckningarna kan visa i kombination med enkäterna. 
Teckningarna kan ju visa både elevernas känslor kring matematiken, vad eleverna 
anser att de gör under matematiklektionerna och hur elevernas anser att de själva 
arbetar under matematiklektionerna.  
 

5.2 Föreställningar  
Vetenskapliga kunskaper kan uttryckas och diskuteras jämförelsevis mot 
uppfattningar och föreställningar. Elever utsätts ständigt för intryck från 
yttervärlden. De erfarenheter och föreställningar som eleverna har ligger till grund 
för de slutsatser som eleverna drar om olika företeelser och dess betydelse. Elevernas 
kunskaper och föreställningar är en blandning av dessa slutsatser. Eleverna jämför 
också sina egna föreställningar med sina nya erfarenheter och jämför även dessa med 
vad andra elever tycker. Det är på detta vis som eleverna omvärderar och förändrar 
sina föreställningar. När eleverna anammar en ny föreställning kopplas denna 
automatiskt till elevens uppfattningssystem. Elevernas olika föreställningar är en 
sammanställning eller en blandning av medvetna och omedvetna föreställningar. I 
figur 1 visas hur elevers föreställningar om matematiken kan påverkas av olika 
aspekter (Pehkonen, 2001). 
 

 

 

 
 

 

Figur 1. Figuren visar hur elevers uppfattningar av matematiken påverkas av olika 
faktorer. 
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Forskning inom föreställningar (beliefs) påvisar att det inte har funnit en entydig 
gemensam definition om vad begreppet innebär och hur det ska definieras 
(Pehkonen, 2008). En del forskare anser att attityder innehåller en komponent som 
är föreställningar, medan andra anser att attityder och föreställningar inte har något 
gemensamt (Pehkonen, 2001).  
 
Enligt Pehkonen (2001) ligger föreställningar i gråzonen mellan det kognitiva 
området och det känslomässiga området. Föreställningar tillhör alltså båda dessa 
arenor då deras komponenter kan finnas i båda dessa områden. Dessa olika 
föreställningar kan inom matematikdidaktiken kategoriseras i underkategorier om 
föreställningar om sig själv, matematik och föreställningar om det sociala 
sammanhanget (Pehkonen, 2008).  Pehkonen (2001) menar att begreppet 
föreställningar inom matematikdidaktiken kan kategorisera i fyra underkategorier: 

1. Föreställningen om matematik som ämne 
2. Föreställning om jaget – självkänslan 
3. Föreställningen om matematikundervisningen 
4. Föreställningen om hur matematikundervisningen går till 

 
Dessa olika underkategorier överensstämmer väl med den kategoriindelning som 
McLeod (1992) också beskriver. Vi har i vårt arbete tagit fasta på Pehkonens (2001) 
definition av begreppet föreställningar och menar att det kan innehålla både 
kognitiva och känslomässiga aspekter. Vi har i detta arbete valt att främst studera 
punkterna 2 och 4 som Pehkonen förespråkar. 
 
Elevers föreställningar om sig själva som lärande personer i matematik kan behöva 
en ytterligare förklaring. Enligt McLeod (1992) visar forskningen att självbilden till 
matematik pekar på föreställningar till jaget. Dessa föreställningar om sig själv är 
nära relaterade till föreställningar om självreglering, självkännedom och 
metakognition. Det resultat som forskningen kommit fram till handlar om att den 
självbild eleven fått har samband mellan den metakognition eleven skapat i ämnet 
och elevens lust till lärande. 
 
Föreställningar är enligt McLeod (1992) i stort sett kognitiva till sin natur och 
utvecklas under en relativt lång tid. Vidare kan känslor innebära att de är mindre 
kognitiva och kan visas och försvinna ganska snabbt. Det kan förklaras som om en 
elev försöker lösa ett problem kan en frustration visas men när eleven lyckas lösa 
problemet visas en glädje. Samspelet mellan den matematiska förmågan och 
självförtroendet är ett viktigt forskningsområde. McLeod menar att det skapas en 
föreställning om sin egen förmåga när eleverna gör framgång i till exempel 
problemlösning, vilket leder till ett ökat självförtroende i matematik. 

6. Metodologi 
Under den här rubriken kommer information om studiens genomförande att 
presenteras. Vi kommer att ge läsaren en utförlig beskrivning om vilka metoder som 
använts och hur materialet har analyserats. Vidare presenteras hur urvalet av 
respondenter har skett, samt bakgrundinformation om utvalda skolor. Därefter följer 
en diskussion om studiens validitet och reliabilitet och slutligen presenteras hur vi 
har beaktat de forskningsetiska principerna.  
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6.1 Datainsamlingsmetod   
Enligt Patel och Davidsson (2011) skiljer man idag mellan kvalitativt och kvantitativt 
inriktad forskning. Kvantitativ forskning handlar om att forskaren samlar in en stor 
mängd fakta för att analysera dem i syfte att finna lagbundenheter eller mönster som 
kan gälla generellt för alla människor (Stukát, 2005). Forskaren vill kunna förklara 
och dra säkra slutsatser av forskningen. Metoder som används vid kvantitativ 
forskning är exempelvis strukturerade enkäter eller standardiserade test. Kvalitativ 
forskning innebär enligt Stukát att tonvikten ligger på att helheten är mer än 
summan av delarna. Forskaren vill här förstå och tolka de resultat som framkommer 
och inte generalisera. Metoder som kan användas vid kvalitativ forskning är 
exempelvis öppna intervjuer och ostrukturerade observationer. Vi har använt oss av 
det som Patel och Davidsson (2001) benämner som en kvalitativ 
undersökningsmetod då vår datainsamling fokuserar på tolkning av teckningar. 
Resultatet av tolkningarna kommer att presenteras i tabellform och med hjälp av 
exempel på teckningar som visar på vår tolkning.  
 

Som komplement till teckningarna valde vi att utföra strukturerade intervjuer med 
eleverna (Stukát, 2005). Dessa intervjuer kan också kallas för enkätintervjuer. Detta 
innebär att intervjuguiden (se bilaga 1) liknande en enkät där frågorna var 
strukturerade och hade fasta svarsalternativ. Patel och Davidsson (2011) kallar denna 
metod för ”enkät under ledning” som innebär att respondenterna kan få hjälp om 
eventuella förtydliganden skulle behövas. Vår enkät hade en hög grad av 
strukturering och hög grad av standardisering vilket betyder att frågorna är 
formulerade med fasta svarsalternativ som vi formulerat innan 
undersökningstillfället. När utformandet av enkäten gjordes beaktade vi att frågorna 
skulle ge oss ytterligare svar på våra frågeställningar. De delområden som vi beaktade 
vid utformandet var frågor som skulle ge oss konkreta svar på elevernas attityder till 
matematiken, deras föreställningar om sig själva som lärande i matematik, samt 
deras uppfattningar om vad de ansåg att de gjorde under matematiklektionerna. 
 

Innan studien genomfördes skickades ett missivbrev ut till respondenterna och deras 
vårdnadshavare (se bilaga 2). Eftersom respondenterna alla var under 16 år behövdes 
vårdnadshavarnas tillstånd för att de skulle få deltaga i studien. Det var respektive 
skola som ansvarade för detta utskick, samt överlämnandet av svarstalonger till oss.  
Ansvariga lärare fick information om hur studien skulle utföras, vad som behövdes 
förberedas, samt vart materialet sedan skulle skickas (bilaga 3).  
 
Innan den slutgiltiga instruktionen om undersökningens genomförande lämnades ut 
till de skolor som deltog i studien har vi haft uppgiften ute som en pilotstudie på en 
oberoende skola. Gruppen som ingick i denna pilotstudie var i samma ålder som de 
elever som sedan deltog i den riktiga studien. Enligt Patel och Davidsson (2011) bör 
en pilotstudie genomföras för att se om metoden är noggrant utarbetad och 
tillförlitlig att samla in data på. Då vår pilotstudie fungerade väl gjordes inga 
ändringar i instruktionerna. 
 
Uppgiften som eleverna hade var att de skulle rita en teckning och skriva en text till 
det som de hade ritat. Papprena som eleverna fick var kodade i förväg av en annan 
lärare som inte var ansvarig för klassen. Ansvarig lärare för varje klass läste upp 
instruktionen (se bilaga 4). Eleverna fick också ett försättsblad där information om 
studien framgick (se bilaga 5). Eleverna fick rita hur de upplever matematiken i 
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klassrummet under lektionerna. De fick också skriva en förklarande text till bilden de 
hade ritat. Vi var ej själva närvarande när eleverna ritade sina teckningar, utan 
respektive lärare skickade teckningarna till oss. När vi hade fått in de ritade 
teckningarna grupperades de utefter de kategorier vi fann i vår tolkning. När dessa 
grupperingar var gjorda genomfördes strukturerade intervjuer för att få en fylligare 
förklaring till det eleverna hade ritat och för att säkerhetsställa om våra tolkningar av 
teckningarna stämde överens med vad eleverna svarade på enkätintervjuerna. 
Instruktionen eleverna fick av oss gällande ifyllandet av svarsalternativen i enkäten 
var att om de inte var riktigt säkra hade de möjlighet att ”gardera sig” och välja att 
markera svaret mittemellan de förtryckta svaren. 

6.2 Urval 
Urvalet till studien är två stycken F-5 skolor i Mellansverige som vi personligen har 
kontaktat för deltagande. Att vi valde just dessa skolor var för att vi haft tidigare 
kontakt med ansvariga lärare för de olika klasserna. Denscombe (2011) kallar detta 
urval för ett bekvämlighetsurval och det innebär att de respondenter som finns till 
hands under undersökningstillfället ingår i studien. Då vi vill undersöka om metoden 
med elevers teckningar är användbar i undervisningen har inte urvalet någon större 
betydelse för vissa delar av studien eftersom det inte är just dessa elevers attityder 
och föreställningar som avgör bildmetodens tillförlitlighet. Dock har viktiga faktorer 
uppmärksammats som kan påverka resultatet gällande elevernas attityder och 
föreställningar, exempelvis ålder och upptagningsområde. En ytterligare faktor som 
kan ha påverkat dessa resultat var att båda skolorna arbetar aktivt med att utveckla 
matematikundervisningen.  
 
71 elever tillfrågades att ingå i studien och dessa elever går i årskurserna 2-4.  Antalet 
elever som gav medgivande för deltagandet var 31 stycken. De deltagande skolorna 
benämns i studien som skola 1 och skola 2. Skola 1 är en skola med cirka 260 stycken 
elever ifrån ett ganska stort upptagningsområde i kommunen. Det är många elever på 
skolan som har annat modersmål än svenska. På skolan arbetar både lärare, 
fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter. På skolan finns också tillgång till 
speciallärare, skolsköterska och kurator. Skola 2 är en skola med ca 150 elever där de 
flesta elever har svenska som modersmål. Skolan har förskoleklasser, 
åldersintegrerade årskurs 1-2 och åldershomogena årskurs 3, 4, 5 samt fritidshem. På 
skolan arbetar lärare, förskolelärare och fritidspedagoger. Det finns också en 
elevassistent anställd. På skolan finns det två specialpedagoger som har ansvaret för 
de elever som har svårigheter i matematikundervisningen, samt läs- och 
skrivundervisningen. 

6.3 Analys av material 
Vi har analyserat materialet genom tolkning av de teckningar med tillhörande text 
som ingått i studien. Precis som Daniel m.fl. (2001) valde vi att analysera bilderna för 
sig och placerade dem i olika kategorier (se bilaga 6). Av de 31 stycken teckningar 
som deltog i studien fick vi en blank teckning som vi har räknat som ett internt 
bortfall. Efter bildanalysen studerade vi även de tillhörande texterna vilket 
resulterade i ytterligare ett antal kategorier (se bilaga 7). Såsom Daniel m.fl. valde vi 
därefter ut elever från olika kategorier som deltog i intervjuer.  
 
Vi började med att enskilt analysera teckningarna vi fick in från skolorna. Att vi valde 
att arbeta efter den arbetsgången var för att inte påverka varandra i våra tolkningar 
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och på så vis höja validiteten på studien. Den första enskilda analysen innebar att vi 
tittade om vi kunde finna indikatorer på positiv eller negativ attityd till ämnet 
matematik utifrån teckningen. Först studerade vi om eleven själv var med på bilden 
och dennes ansiktsuttryck. En glad mun tolkades som positiv och en sur mun 
tolkades som negativ. Därefter gick vi vidare för att studera omgivningarna och vilka 
mer som presenterades på bilderna, såsom lärare och klasskamrater. Ansågs 
personerna på bilderna vara aktiva och engagerade i undervisningen tolkades bilden 
som positiv. Även här studerades ansiktsuttryck och hade övervägande delen av 
personerna glada miner tolkades bilden som positiv och tvärtom vid sura miner. 
Undantaget var om ansiktsuttrycket på den person som tolkades vara den ritande 
eleven frångick majoritetens ansiktsuttryck. Hade exempelvis de flesta personerna på 
bilden sura miner, men den person som ska illustrera den ritande eleven var glad, 
tolkades bilden som positiv. Ett antal teckningar innehöll inga ritade personer varvid 
ansiktsuttryck och liknande var omöjligt att tolka. Exempelvis innehöll en teckning 
enbart en matematikbok. Dessa teckningar kategoriserade vi som tveksamma då vi 
inte kunde urskilja elevens attityd.  
 
 
00000000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2- Exempel på teckningar där vår tolkning av attityden var negativ och 
positiv. Den vänstra teckningen tolkades ha en negativ attityd då eleven visar ett 
negativt ansiktsuttryck. Den högra teckningen tolkades ha en positiv attityd då 
eleven markerat sig själv med en pil och denna person på teckningen visar en glad 
mun. 
 
När vi studerat teckningarna enskilt diskuterade vi tillsammans om hur vi hade tänkt 
och tolkat dessa när vi kategoriserat dem utifrån dessa indikatorer. De fåtal 
teckningar som vi tolkat olika förde vi en gemensam diskussion kring för att komma 
överens om en lämplig definition på attityden. Efter vår första gemensamma tolkning 
och kategorisering av teckningarna fann vi teckningar som vi tolkade enligt följande:  

 Positiv attityd  

 Negativ attityd  

 Teckningar som vi inte kunde tolka attityden vare sig positiv eller negativ. 
Dessa valde vi att kategorisera som tveksamma.  
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Denna tolkning kan ses som diagram i bilaga 6. 
 
Därefter tittade vi på det som eleverna skrivit till teckningen och här sorterades 
texterna efter: 

 Positiv kommentar: Till exempel hade en elev skrivit: ”Jag tycker matte är 
roligt” 

 Negativ kommentar: En elev hade exempelvis skrivit: ”Matte är tråkigt”. 

 Beskrivande text: Med beskrivande text menas då att eleverna enbart skrev 
vad de hade ritat, till exempel ”Jag räknar i matematikboken” och att någon 
attityd inte gick att utläsa från texten. 

 Saknar text 
 
Anledningen till denna arbetsgång var för att se om vår tolkning stämde överens med 
elevernas text eller om ytterligare information skulle tillkomma. Vår tolkning av 
bilderna med tillhörande texter sammanfattades sedan i ett diagram (se bilaga 7) där 
tolkning för både bild och text kunde utläsas. Slutligen sammanfattade vi resultatet 
från bilderna och texterna i fyra olika kategorier vilka blev: 

 Positiv (här ingår positiv bild med positiv text, positiv bild med beskrivande 
text, samt tveksam bild med positiv text) 

 Negativ (här ingår negativ bild med negativ text, negativ bild med beskrivande 
text, samt negativ bild som saknar text) 

 Innehåller både positiv och negativ (här ingår negativ bild med positiv 
kommentar) 

 Neutral (här ingår tveksam bild med beskrivande text) 
 
När detta arbete var klart arbetade vi vidare med att studera vilka olika matematiska 
situationer som kunde utläsas. Elevens attityd är inte i fokus under detta arbete utan 
här söker vi svar på vår frågeställning om vad de upplever att de gör under 
matematiklektionerna. Vi tittade då dels på olika grupperingar (helklass, 
grupparbete, pararbete, enskilt arbete, etc.), dels vilka olika matematiska 
arbetssituationer vi kunde finna. Till exempel om eleverna hade ritat att de använder 
matematikbok, spelar spel och så vidare. Efter att vi gjort denna analys skapade vi ett 
material för att kunna utföra enkätintervjuerna. 
 
Till intervjuerna valde vi sedan ut fyra elever i varje klass (totalt 16 elever) från så 
många olika kategorier som möjligt. För varje teckning som var utvald gjordes 
ytterligare en analys där vi skattade vad vi trodde att eleverna skulle svara på 
frågorna i enkätintervjuerna. Med detta menas att vi innan intervjuerna fyllde i en 
enkät för varje elev där vi skrev i vad vi trodde att eleven skulle svara utifrån våra 
tolkningar av deras bilder och texter. Att vi valde att göra så var för att se om våra 
tolkningar av bilderna med text stämde överens med de svar vi fick från eleverna. Att 
göra på detta sätt innebar att vi ville säkerhetsställa metoden. När vi gjorde dessa 
intervjuer valde vi att skatta de elever som vi inte hade någon tidigare kunskap om. 
Eftersom vi båda tidigare hade träffat några av eleverna som deltog i studien såg vi 
till att vi tittade på de teckningar som tillhörde elever vi inte hade någon relation till. 
Detta för att eventuella tidigare erfarenheter av eleverna inte skulle påverka oss. 
 
Efter att vi som undersökare genomfört enkäten med eleverna jämfördes deras svar 
med våra skattningar som vi gjort tidigare. Därefter sammanställdes resultatet och 
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urval av relevanta teckningar (som vi i arbetet har valt att visa upp som exempel) för 
studien gjordes.  

6.4 Reliabilitet och validitet 
För att beskriva en studies kvalitet används begreppen validitet och reliabilitet 
(Stukát, 2005). Dessa olika begrepp beskriver hur tillförlitliga och trovärdiga 
resultaten är. När kvalitén på arbetet mäts används reliabilitet och för att avgöra om 
man mäter det som avses att mäta används validitet. Patel och Davidsson (2011) 
skriver att validitet i en kvantitativ analys betyder att man mäter det som studien 
avser med ett bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen. I en kvalitativ 
studie, såsom vår, innebär begreppet hela forskningsprocessen, eftersom ambitionen 
är att beskriva uppfattningar och uppfatta företeelser. I vår insamlingsmetod har 
forskningsfrågorna legat till grund i utformandet av både instruktionen till 
teckningsuppgiften och frågorna till enkäten. Vi bedömer därför att studien mäter det 
som den syftar till.  
  
Aspekter som nämns av Stukát (2005) och som kan ha påverkat studiens 
tillförlitlighet är att våra respondenter kan ha påverkats av yttre störningar, samt 
feltolkat frågorna. Vidare ska nämnas att eleverna utvecklas och påverkas ständigt 
vilket innebär att om studien skulle genomföras igen skulle man inte kunna garantera 
samma resultat. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat trovärdigheten är att 
eleverna har svarat på vissa frågor för att vara undersökare till lags eller ha svarat 
utifrån vad de tror att undersökaren vill ha för svar. De svar som eleverna har svarat 
nämner Stukát kan vara medvetet eller omedvetet osanna. Vi har dock förutsatt att de 
svar vi fått är sanna, men det är något som vi inte kan bevisa. Tillvägagångssättet har 
beskrivits utförligt och intervjufrågorna, samt instruktionerna till lärare och elever, 
bifogas vilket gör att andra forskare kan genomföra liknande studier som denna. 
 
När man diskuterar vilka resultatet av en studie gäller för kallas det för 
generaliserbarhet (Stukát, 2005). I vår studie kan inte resultaten generaliseras 
eftersom undersökningsgruppen endast var 30 respondenter som ritade teckningar 
av 71 tillfrågade. Över hälften av de tillfrågade respondenterna valde att inte svara 
eller deltaga vilket kan bero på de forskningsetiska principerna. Däremot skulle 
resultatet eventuellt se annorlunda ut om fler respondenter deltagit. Av dessa 30 
respondenter som ritade ingick 16 stycken i den strukturerade intervjun. De resultat 
som vi redovisat i vår studie avser endast vår undersökningsgrupp. En ytterligare 
aspekt som ska lyftas är att skolorna i studien arbetar aktivt med att förbättra 
matematikundervisningen och på så vis kan resultatet ha påverkats till skillnad från 
skolor som inte aktivt arbetar med matematikförbättringar. 

6.5 Forskningsetiska principer 
I vår forskning har vi beaktat de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
2004), vilka kan delas in i informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att respondenterna vet vilka villkor som gäller samt 
deras uppgift i undersökningen. Eleverna och deras vårdnadshavare informerades 
om undersökningens syfte via ett missivbrev. Där fick de också information om att 
deltagandet var frivilligt och att de hade möjligt att avbryta deltagandet när de ville 
om de så önskade.  
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Samtyckeskravet innebär att forskaren erhåller samtycke från respondenten att 
genomföra undersökningen. Om respondenten är under 15 år krävs samtycke från 
vårdnadshavare. I missivbrevet framgick det att elevernas deltagande var frivilligt 
och de fick avgöra på vilka villkor och hur länge de ville delta. Missivbrevet innehöll 
en talong där samtycke fick fyllas i av eleven och hans eller hennes vårdnadshavare 
om eleven tilläts delta i studien. 
 
Konfidentialitetskravet betyder att respondenten inte ska kunna identifieras av 
utomstående. Uppgifter och anteckningar om identifierbara personer ska 
avrapporteras och lagras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera 
respondenten. Detta krav har vi tillgodosett genom att använda kodning som haft 
syfte till att avidentifiera eleverna. Kodlistorna har använts endast av oss då vi besökt 
utvalda elever för att genomföra intervjuerna. När resultatet var sammanställt togs 
försättsbladet bort från teckningarna och på så vis avidentifierades dem.  
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlas om respondenterna i 
undersökningen endast får nyttjas för forskningsändamål. Endast om 
uppgiftslämnare ger sitt medgivande kan uppgifterna ligga till grund för beslut eller 
åtgärd som direkt påverkar den enskilde. För att tillgodose detta krav bearbetades 
materialet till studien enbart utav oss och kommer enbart att användas i 
forskningssyfte. 
 

7. Resultat 
Vi kommer under denna rubrik att redovisa de resultat vi fått från denna studie. 
Resultaten kommer bland annat att presenteras i stapeldiagram och tabeller 
tillsammans med en förklarande text. Även bilder på elevernas teckningar kommer 
att visas som illustrerande exempel. 

7.1 Attityd 
Under följande rubriker kommer vissa resultat från elevernas frågeformulär, samt 
teckningar som tolkats att presenteras.  
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Diagram 1.  Anger antalet teckningar som kategoriserats som positiva, negativa, 
positiv och negativa, samt neutrala.  
 
Diagram 1 visar att 18 av de 30 eleverna har en positiv attityd till matematiken i 
skolan och åtta elever har en negativ attityd. Två av eleverna visar på teckningar och 
text som innehåller både positiva och negativa aspekter. Slutligen är det två elever 
vars attityd vi ej kunnat utläsa med hjälp av bilderna och texterna.  
 

 
Diagram 2.  Visar resultat från enkätintervjun och frågan: Tycker du att 
matematik är roligt?  
 
Även i enkätintervjuerna är det störst andel elever som har en positiv attityd till 
matematik. 16 elever hade valts ut att deltaga och diagram 2 visar att sju av dessa 
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elever anser matematik vara roligt. Fem elever har svarat att de inte tycker att det är 
roligt, samt hade fyra elever ingen entydig uppfattning utan svarade både ja och nej. 
 

 
Diagram 3.  Visar resultat från enkätintervjun och frågan: Tycker du att 
matematik är lätt eller svårt? 
 
Gällande svårighetsgraden på matematik som ämne visar diagram 3 att sex av de 16 
tillfrågade eleverna tycker att matematik är lätt. Endast en elev tycker att matematik 
är svårt och nio elever har valt att svara att de tycker att det är både lätt och svårt. Vid 
enkätintervjuerna kom det fram att dessa elever tyckte att matematik var lätt eller 
svårt beroende på vilket områden inom matematiken man arbetade med. 
 
Resultaten från diagrammen ovan påvisar att det är fler elever som tycker att 
matematik är roligt och lätt jämfört med de elever som tycker att matematik är 
tråkigt och svårt. Dessutom finns det elever som anser sig tycka både och, det vill 
säga att matematiken är både rolig och tråkig, samt både lätt och svår. Särskilt 
gällande svårighetsgraden på matematik är det många elever som ej kan bestämma 
sig för ett entydigt ja eller nej då fler än hälften har valt båda svarsalternativen.  

7.2 Föreställningar om sig själva 
Gällande elevernas föreställningar om sig själva som lärande i matematik visar 
diagram 4 att en övervägande del av eleverna som tillfrågats i enkätintervjuerna 
anser att de gör sitt bästa under matematiklektionerna då nio elever har svarat ja på 
frågan. Enligt resultatet anser sex elever att de inte alltid gör sitt bästa, samt har en 
elev vid genomförandet besvarat frågan med både ja och nej. 
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Diagram 4. Visar resultat från enkätintervjun och frågan: Gör du alltid ditt bästa 
på matematiklektionerna? 
 
Diagram 5 visar att nio av de 16 eleverna tycker att de är duktiga i matematik. Två 
elever tycker inte att de är duktiga, samt anser fem elever att de inte kan svara vare 
sig ja eller nej på frågan, utan valde istället båda svarsalternativen. 
 

 
Diagram 5. Visar resultat från enkätintervjun och frågan: Tycker du att du är 
duktig i matematik? 

7.3 Matematikundervisningen 
Ur resultatet från vår tolkning av de 30 teckningarna kunde vi utläsa att 22 
teckningar innehöll aktiviteter med matematikboken. Gemensamma genomgångar 
var den näst vanligaste aktiviteten, då åtta elever hade illustrerat detta. Två 
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teckningar innehöll aktiviteter med spel och tre teckningar innehöll aktivitet med 
arbetsblad. I tabell 1 redovisas de olika matematiska aktiviteter som vi tolkade. 
 
Dessa olika matematiska aktiviteter 
tolkade vi på teckningarna 

Antal 

  
Matematikbok 22 
Gemensamma genomgångar 8 
Arbetsblad 3 
Konkret material (till exempel pengar, 
centimokuber) 

3 

Diskutera matte (tillsammans med en 
kompis eller i grupp) 

3 

Matematikspel 2 
Tabell 1. Denna tabell visar vilka olika matematiska aktiviteter vi kunde tolka 
utifrån teckningarna. 
 
Figur 3 visar på hur undervisningen kan se ut utifrån två elevers teckningar. Vidare 
visas hur en elev illustrerat olika matematiska aktiviteter. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 3- Exempel på teckningar där vi tolkat olika matematiska aktiviteter och hur 
matematikundervisningen kan illustreras genom bild. Den vänstra bilden har vi 
placerat i kategorierna räkna i matematikboken, gemensamma genomgångar, 
samt diskutera matte då två av eleverna sitter väldigt tätt tillsammans med en 
gemensam matematikbok. Den högra teckningen har vi placerat i kategorierna 
räkna i matematikboken och arbetsblad. 
 
I enkätintervjun frågades det efter vad elevernas anser att de får arbeta med under 
matematiklektionerna. Diagram 6 visar att 16 elever, det vill säga alla som deltog i 
enkätintervjun, har svarat att de får räkna i matteboken. Resultatet visar också, vilket 
inte alls kunde läsas i samma utsträckning i bilderna, att 12 elever anser att de får 
spela mattespel. Tre elever har svarat att de har matte ute och tio elever att de får 
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använda datorer. 15 elever vardera framför också att de anser att de får diskutera 
matte, ha gemensamma genomgångar och arbeta med arbetsblad under 
matematiklektionerna.  

 
 

Diagram 6. Visar resultat från enkätintervjun och frågan: Vad får ni göra på 
matematiklektionerna? Eleverna fick välja alla de alternativ de tyckte passade in. 

7.4 Instrumentet 
När vi analyserat vårt instrument visar resultatet att det finns en spridning på antal 
rätt vi hade när vi gjorde vår skattning i jämförelse med elevernas svar. Skattningen 
är gjord utifrån vad vi trodde att eleverna skulle svara på frågorna i enkäten (se bilaga 
5). Skattningen utfördes på de fyra första frågorna i enkäten och som tabell 2 nedan 
visar kunde vi högst ha fyra rätt. På fem teckningar hade vi två rätt av fyra möjliga 
rätt. Vidare var det 7 teckningar som vi hade mer än 50 % rätt på och 4 teckningar 
som vi hade mindre än 50 % rätt på. Detta betyder att majoriteten av de skattningar 
vi gjorde stämde bra överens med elevernas svar vilket höjer metodens tillförlitlighet.  
 
Antal möjliga rätt 
utifrån enkäten 

Våra rätt på skattningen 

Noll rätt 2 
Ett rätt 2 
Två rätt 5 
Tre rätt 4 
Fyra rätt 3 
Tabell 3. Denna tabell visar våra resultat efter vi skattade vad eleverna skulle svara 
på enkäten.  
 
Nedan (figur 4) visas två exempel på hur våra skattningar stämde överens med det 
eleverna faktiskt svarade på enkäten. Vi visar en teckning där vi skattat mer än 50 % 
rätt och en teckning där vi skattat mindre än 50 % rätt. 
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Figur 4- Detta är exempel på teckningar där vi har skattat elevernas svar på 
enkätintervjuerna och sedan jämfört med elevernas faktiska svar. 
 

Den vänstra teckningen i figur 4 är tolkad som positiv från vår syn. Att teckningen 
tolkades som positiv är utifrån att vi har studerat eleven själv på bilden (eleven har 
markerat sig själv med en pil)och på så vis tolkat elevens ansiktsuttryck som positivt. 
Den här elevens svar på enkäten stämmer definitivt inte överens med vår tolkning 
och skattning då vi hade skattat att eleven skulle svara ja eller lätt på alla enkätfrågor 
vilket var helt fel från vår sida. Denna bild gav oss inte ett rätt svar på enkäten. 
Teckningen till höger hade vi tolkat som negativ då bilden inte visar något 
framträdande ansiktsuttryck hos eleven jämfört med läraren som har en glad mun 
och den tillhörande texten påvisar ett negativt intryck då eleven har skrivit ”Jag 
tycker inte om matte”. På denna teckning hade vi svarat likadant som eleven på tre av 
fyra frågor. Den fråga som vi inte hade skattat lika som eleven var på frågan: Tycker 
du att matematik är lätt eller svårt? Vi hade skattat att eleven skulle svara svårt 
medan eleven valde att placera sitt svar mellan lätt och svårt. 

8. Slutsatser 
Under denna rubrik kommer resultaten presenteras utifrån studiens frågeställningar 
och jämföras med resultat från tidigare forskning. 

8.1 Vilka föreställningar och attityder till ämnet matematik har några 
elever i årskurs 2-4? 
Denna studie visar att en majoritet av eleverna som lämnade in teckningar (18 av 30) 
har en positiv attityd till ämnet matematik. Åtta respondenter hade en negativ 
inställning till matematiken och två innehöll både positiva och negativa aspekter. De 
resterande två elevernas attityd till matematiken kunde vi inte genom teckningarna 
och texterna avläsa. 
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Liknande tendenser som utlästes från elevernas teckningar går även att finna i 
utfallet från enkäterna. Av de 16 elever som ingick i enkätintervjun svarade sju 
stycken att de tycker att matematik är roligt, fem stycken att det inte är roligt och de 
resterande fyra tyckte varken att det var roligt eller tråkigt utan att det berodde på 
inom vilket område de arbetade med.  
 
Resultatet om elevernas uppfattning angående matematikämnets svårighetsgrad 
visar en spridning då sex elever anser att matematik är lätt. Det är endast en elev som 
tycker att det är svårt och fem elever som svarat att de tycker att ämnet är både lätt 
och svårt. Detta resultat skiljer sig en del från bland annat Knutsson Ceverin (2011) 
där hela 90 % av hennes respondenter ansåg att ämnet var lätt jämfört med vårt 
resultat som visar sex av 16. 
 
TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) visar att en majoritet av eleverna i årskurs 4 anser 
sig vara duktiga i matematik. Liknande resultat ses även i vår studie då övervägande 
del av eleverna (9 av 16) anser sig själva vara duktiga i matematik och alltid göra sitt 
bästa på lektionerna. Endast två elever svarar helt nekande på frågan om de är 
duktiga i matematik. 

8.2 Vad upplever eleverna att de gör under matematiklektionerna? 
Då vi analyserade elevernas teckningar och texter fann vi olika matematiska 
aktiviteter.  En av dessa aktiviteter var matematikboken som vi fann på 22 av 30 
teckningar. Även arbetsblad och spel kunde utläsas, men enbart på ett fåtal av 
teckningarna. Detsamma gäller konkret material och matematiska diskussioner som 
återfanns på endast tre teckningar på vardera kategorin. Slutligen fann vi åtta 
teckningar som illustrerade gemensamma genomgångar I frågeformulären framkom 
det även att alla 16 elever svarade att de arbetar i matematikboken, men att de också 
har flera olika aktiviteter. Övervägande av eleverna svarade i enkätintervjun att de 
hade gemensamma genomgångar, diskuterade matte och arbetade med arbetsblad på 
lektionerna. Användandet av konkret material och mattespel var det 12 av 16 som 
svarade att de gjorde på matematiklektionerna.  
 
Detta resultat är intressant då SOU 2004:97 hävdar att dagens undervisning i 
matematik är traditionell, läromedelstyrd och variationslös. Det är något som inte 
framkommit i vårt resultat då många olika matematiska aktiviteter har 
representerats. Dock är matematikboken det arbetssätt som flest elever lyft fram och 
som visas på de flesta teckningarna. Att matematikboken har en framträdande roll är 
något som Knutsson Ceverin (2011) och Skolverket (2003) också visar i sina resultat.  

8.3 Instrumentet  
Enligt resultatet, då vi jämfört våra tolkningar med elevernas svar på 
enkätintervjuerna, visas det att många tolkningar som vi gjort överensstämmer med 
elevernas svar i enkätintervjun. Exempelvis var det 7 enkätintervjuer som vi skattade 
minst 3 av 4 svar rätt. I några av tolkningarna som gjorts har de stämt överens till en 
viss del (fem enkäter där hälften av de skattade svaren var rätt), samt ett fåtal 
tolkningar har varit helt fel i jämförelse med elevernas svar (fyra enkäter där ett eller 
ingen av de skattade svaren var rätt). Då vi skattat rätt på övervägande delen av 
frågorna i enkätintervjuerna ökar detta metodens tillförlitlighet, det vill säga att de 
tolkningar vi gjort angående elevernas föreställningar och attityder till matematiken i 
många fall stämmer överens med det som eleverna framfört i enkätintervjuerna. Det 
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resultat som instrumentet visar på är att elevernas föreställningar och attityd kan 
synliggöras genom att de får rita teckningar över detta samt förklara med några rader 
text. Detta stämmer väl överens med de resultaten bland annat Daniel m.fl. (2001) 
och Borthwick (2011) presenterar i sina studier där författarna också påvisar vikten 
av att metoden kan hjälpa lärare att reflektera över hur de uppfattas av eleverna och 
hur eleverna upplever undervisningen. 
 
Gällande de matematiska aktiviteterna kunde i flertalet teckningar olika matematiska 
aktiviteter urskiljas. Något intressant i resultatet från enkäten var att fler olika 
matematiska aktiviteter valdes av eleverna än vad vi kunde utläsa av teckningarna. 
Det är alltså svårt att med enbart elevernas teckningar och texter avläsa alla de 
matematiska aktiviteter som de utför under lektionerna. Exempelvis var det i många 
teckningar vi enbart kunde avläsa matematikboken, men i enkätintervjuerna 
framkom att eleverna arbetade med många andra aktiviteter. En kompletterande 
metod bör alltså användas för att kunna studera alla de matematiska aktiviteterna 
som eleverna upplever att man arbetar med under matematiklektionerna.  
 

9. Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera denna studies resultat och koppla detta 
till vårt teoriavsnitt, samt tidigare forskning. Vår erfarenhet av matematik som ämne 
har inte alla gånger varit de bästa i mötena tillsammans med eleverna. Glädjande 
med denna studie är att vi har fått möta andra resultat än vad våra erfarenheter visar 
på med en förhoppning om att den negativa trenden ändrar riktning. 
 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det i klartext att eleverna ska erbjudas en 
undervisning som ökar deras intresse och tilltro till sin egen förmåga att använda 
matematiken i olika sammanhang. Genom en tydlig förankring mellan 
skolmatematiken och vardagsmatematiken ökar elevernas möjligheter till att uppleva 
matematiken meningsfull och attityden stärks till ämnet om dessa 
användningsområden synliggörs (Ahlberg, 2001).  Att ha en god tilltro till sin egen 
förmåga samt en uppfattning om sig själv och att kunna lyckas är en annan faktor 
som påverkar elevernas attityd (Ahlberg, 2001; Mc Leod, 1992; Pehkonen, 2001). 
Många respondenter i denna studie tycks ha en god uppfattning om sig själva när det 
handlar om matematikämnet. Dock kan man i resultatet också utläsa en liten annan 
bild av självuppfattningen då en del respondenter anser sig tycka att de både är 
duktiga men ändå inte. Intressant i detta är hur de tänkt när de valt att svara både ja 
och nej.  En möjlig förklaring skulle kunna vara att elevernas svar beror på vilken 
situation de befinner sig i matematiken, samt vilket arbetsområde de arbetar med. 
Pehkonens (2001) underkategorier om uppfattningar kan också relateras till varför 
eleverna har valt att svara som de gjort. Detta kan förklaras som att eleven har ett 
självförtroende, men att matematikundervisningen sker på ett sådant arbetssätt som 
gör att eleven inte har känslan av att lyckas.   
 
Ytterligare ett intressant resultat som bör diskuteras är att de fanns matematikböcker 
presenterade på 22 av de 30 bilderna och alla de 16 respondenter som gjort enkäten 
visar detsamma. I Skolverkets rapport (2003) framkommer det att matematikboken 
är det dominerande arbetssättet i undervisningen. Matematikbokens framträdande 
roll i undersökningen kan bero på att eleverna ser den konkret som matematik och är 
lätt att illustrera. De flesta matematikböcker har en titel eller bild som påvisar 
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matematik. Räkna i matteboken och göra den färdig är för många elever och även 
föräldrar ett mått på om eleven är framgångsrik i ämnet eller inte. I våra resultat såg 
vi också i teckningarna att det endast i ett fåtal fall representerades andra 
matematiska aktiviteter. Däremot visar resultaten av enkäterna på en mångfald av 
aktiviteter. En förklaring till att det i studien framkom fler aktiviteter vid enkäten än 
vad vi kunde tolka i teckningarna skulle kunna vara att i stunden när eleverna ritade 
fick de inga konkreta förslag på aktivitet till sitt ritande. I enkäten fanns istället 
många olika alternativ på matematiska aktiviteter för eleverna att välja på. Detta 
skulle kunna ses som en förklaring på skillnaden i resultatet mellan de olika 
instrumenten. Möjligen har dock matematikboken en mer dominerande roll än de 
andra arbetssätt då det i teckningarna ser ut att vara det första arbetssätten eleverna 
tänker på gällande matematikundervisningen. Den mångfald av aktiviteter som 
elevernas i enkätintervjun ändå anser finnas bör dock ses som ett positivt resultat då 
många författare och studier visar att detta har en betydelse för elevernas attityd 
(Ahlberg, 2001; Malmer, 1999; Skolverket, 2003; Skolinspektionen, 2009; SOU 
2004:97).  
 
Vi menar med stöd från vårt resultat och tidigare forskning (Ashby, 2009; Borthwick, 
2011; Daniel m.fl., 2001) att metoden med elevernas teckningar sannerligen skulle 
kunna fungera som ett av flera mätinstrument för lärare för att analysera elevernas 
föreställningar och attityd till ämnet matematik. Något vi anser vara en fördel med 
metoden är att den kan genomföras utan större arrangemang. Den kräver ingen 
större förberedelse då pennor och papper ofta finns tillgängligt i klassrummet. I 
användandet av denna metod bör man dock beakta att det eleverna ritar och skriver 
om sin matematikundervisning inte i alla avseenden behöver överensstämma med 
deras egentliga uppfattningar. En orsak kan vara att eleven inte tycker om att rita 
eller har en dålig självkänsla när det gäller bilduppgifter. Av den anledningen är det 
även bra att eleverna har möjligheten att på baksidan av teckningen skriva om sin 
matematikundervisning med några meningar. 
 
Att bilderna i vår studie inte alltid stämmer överens med vad eleverna svarar på 
enkäten kan delvis bero på feltolkningar av oss. Delvis bör man även beakta elevernas 
”dagsform” vid de olika genomförandena. Av den anledningen anser vi att det 
optimala är att både bilduppgiften och enkäten genomförs under samma dag för att 
få det mest trovärdiga resultatet. Det vill säga resultatet kan då visa den föreställning 
och attityd eleven just vid tillfället har om sig själv och ämnet. Beroende på vilket 
syfte man har med undersökningen kan kategoriseringen av bilderna se olika ut. 
Gällande enkäten kan även den modifieras i enlighet med syftet och istället för fasta 
svarsalternativ kan den utformas med öppna svar eller med likertskala för att få en 
eventuell större förståelse för det man söker. Dock ska betonas att även om själva 
genomförandet går fort kräver analysen av bilderna tid (åtminstone de första 
gångerna) då många olika uttryck kan visas på teckningarna, samt att de beskrivande 
texterna ska läsas och jämföras med bilderna för att ge en bild av elevens attityd och 
föreställning. Att analysera enkäten är inte det mest tidskrävande, men när dessa 
resultat ska jämföras med teckningarnas resultat ska helheten tolkas och visa en mer 
förklarande bild av elevens attityd och föreställning. 
 
I den här diskussionen har vi lyft elevernas attityd och föreställningar till 
matematikämnet, samt redskapet att rita som metod för att se elevers attityd och 
föreställning. Vi anser att metoden är ett bra instrument för att synliggöra för läraren 
hur planeringen och undervisningen kan förändras genom att reflektera över 
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elevernas upplevelser och uppfattningar om matematikämnet och 
undervisningskontexten. Precis som McLeod (1992) skriver bör dock ett brett utbud 
av metoder utformas för att få en helhetssyn på eleverna attityder och föreställningar. 
Genom att använda sig av flera olika metoder kan man belysa problemet från olika 
synvinklar och risken att viktig information går förlorad minskar. Om lärare tar 
tillvara på det som eleverna illustrerar och visar oss, samt även lyssnar på deras 
förklaringar ökar förutsättningarna till lustfyllt lärande som i sin tur kan skapa fler 
positiva attityder.  

9.1 Förslag till fortsatt forskning 
När vi har arbetat med denna studie och med bildverktyget som instrument har 
många olika nya frågor dykt upp som skulle vara intressanta att söka svar på. Vi har 
diskuterat mycket under vår process och några av dessa områden presenteras nedan. 
 

 Det vore önskvärt att utföra studien i en större skala för att se om liknande 
resultat framkommer. 

 Genom att kombinera teckningarna med semistrukturerade intervjuer eller 
gruppintervjuer skulle man kunna få mer djupgående svar från eleverna än 
vad enkäterna kan ge. 

 Intressant vore också att kombinera teckningarna med observationer i 
klassrummet för att se om det eleverna ritar och skriver överensstämmer med 
hur de faktiskt agerar och vad de faktiskt gör under matematiklektionerna 

 Slutligen skulle det vara intressant att studera om detta verktyg kan vara 
användbart för att även studera äldre elevers föreställningar och attityder till 
matematiken och matematikundervisningen. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till utvalda elever utifrån våra kategorier. 
 
 
Tycker du att matematik är roligt?  Ja Nej 
 
Tycker du att du är duktig i matematik?  Ja Nej 
 
Tycker du att matematik är lätt eller svårt? Lätt  Svårt 
 
Gör du alltid ditt bästa på matematiklektionerna Ja Nej  
 
Vad får ni göra på mattelektionerna? 
 

Räkna i matteboken     Spela mattespel  
 
 
Använda konkret material (ex pengar)  
                       
 
Ha matte ute 
 
Diskutera/prata matte   Gemensamma genomgångar på tavlan 
 
 
Arbetsblad                                        Dator 
 
Är det något annat du vill berätta om matematiken i skolan: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 
Kod:_______  Klass:________ 
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Bilaga 2 

 
Hej! 
 
Vi heter Eva Lilja och Pernilla Eriksson och studerar till lärare på Mälardalens 
högskola. Vi har valt att skriva vårt examensarbete inom ämnet matematik.  
 
Genom att ta reda på elevernas attityd till matematikämnet kan det bidra till att 
matematikundervisningen utvecklas på skolan. Vår roll är att utföra en studie om 
elevernas attityd till ämnet matematik. Undersökningen kommer att ske genom att 
eleverna ska få rita en bild och tillsammans med bilden ska de få skriva en liten 
förklarande text. När vi har tolkat bilderna kommer ytterligare en del elever få delta i 
en intervju enskilt eller i grupp för att vi ska kunna skapa en djupare förståelse för 
bilden och texten. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om så önskas. Det insamlade materialet 
kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Uppgifterna om eleverna kommer 
att avidentifieras så att ingen utomstående kan identifiera eleverna. Resultatet av 
undersökningen kommer efter avslutat projekt att publiceras i Mälardalens högskolas 
databas som vårt examensarbete. 
 
För att vi ska kunna genomföra denna undersökning behöver vi ditt barns och ditt 
samtycke, därför ber vi Er om en underskrift. Fyll i talongen nedan och lämna den till 
ansvarig klasslärare senast den XX mars 2012. 
 
Vi svarar gärna på frågor och eventuella funderingar om undersökningen antingen 
via mail eller på telefon. 
 
Med vänliga hälsningar 
Eva Lilja  xxx-xxx xx xx    
Pernilla Eriksson xxx-xxx xx xx   
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen och intervjun. 
 
Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen och intervjun. 
 
 

___________________ Klass:____ 
Elevens namn  
 
 
____________________  ______________________          
Elevens underskrift   Vårdnadshavarens underskrift 
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Bilaga 3 

 

Detta behöver förberedas innan eleverna utför uppgiften 
 

1. Alla elever på klasslistan som ingår i studien ska tilldelas en kod. Förslag 

på kodnummer är t.ex. 1-30. Denna kod ska någon annan personal än 

ansvarig lärare på skolan göra för att vi beaktar elevernas anonymitet. 

Elevens kod ska också skrivas på försättsbladet som häftas ihop med 

ritpappret innan det delas ut till eleverna. (Försättsbladet är det pappret 

som heter ”Information till dig som är elev”.) 

2. Den personal som har kodat ska också dela ut materialet till eleverna vid 

tillfället när studien utförs. 

 

Att teckningarna är kodade är för att vi ska kunna återkomma och intervjua 

utvalda elever utifrån vår tolkning av bilderna. 

 

Så här gör Ni när eleverna är klara med uppgiften. 

 
1. Eleverna lägger själva sin teckning i ett gemensamt kuvert och i samma 

kuvert läggs också den kodade klasslistan. Dessutom lägger ni i kuvertet i 

en lapp med skolans namn, samt ett namn tillsammans med 

kontaktuppgifter för respektive lärare som ska kontaktas för eventuella 

elevintervjuer och resultatet av studien.  

2. Kuvertet skickas senast den 23:e mars till: 

Jannika Neuman 
Mälardalens Högskola 
Akademin för utbildning kultur och kommunikation 
Box 325 
631 05 Eskilstuna 

 

Material som behövs. 
1. Utskrivet försättsblad och A4 papper, helst ritpapper. 

2. Blyertspenna och kritor/tuschpennor/färgpennor och suddgummi. 

3. Ett stort kuvert att lägga teckningarna och klasslistan med koder i. 

 

Om ni har några frågor är Ni välkomna att höra av Er till oss. 

 

Pernilla Eriksson   Eva Lilja 

pen00008@student.mdh.se  ela09001@student.mdh.se 

 

Handledare: Jannika Neuman 

      jannika.neuman@mdh.se       016 – 15 51 53 

mailto:pen00008@student.mdh.se
mailto:ela09001@student.mdh.se
mailto:jannika.neuman@mdh.se
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Bilaga 4 

    

Instruktion som läraren ger till eleverna angående uppgiften. 

 
Denna text läses upp av läraren innan eleverna börjar med uppgiften. 
 

 Ni ska nu få rita en bild av hur ni tycker att era 
matematiklektioner ser ut.  

 

 Försök att tänka på vad ni gör på matematiklektionerna. 
 

 Bilden ska visa vad ni tycker att ni gör på 
matematiklektionerna. Försök att få med så mycket ni kan 
på bilden. 
 

 Det viktiga är inte att bilden blir så vacker som möjligt, 
utan att man kan se vad ni tycker att ni gör under 
matematiklektionerna. 

 

 Ni får använda vanlig penna och färgpennor. 
 

 Ni ska också skriva några meningar på baksidan av 
pappret och berätta om vad det är ni har ritat. 

 

 När ni har ritat och skrivit klart stoppar ni er bild i 
kuvertet här framme. 

 

 Bilderna ni har ritat kommer att visas för lärarstudenterna 
Eva och Pernilla, som är intresserade av att undersöka hur 
ni ser på era matematiklektioner.  
 

 Vi arbetar med den här uppgiften i ungefär 45 minuter 
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Bilaga 5 
 

Information till dig som är elev. 

 
1. Rita en bild av din matematiklektion. 
  
2. Bilden ska visa vad du tycker att ni gör på 

matematiklektionerna.  
 
3. Du får använda din vanliga penna och färgpennor.  
 
4. När du ritat färdigt skriver du på baksidan vad du 

ritat och lämnar det sedan i kuvertet som läraren 
visat dig. 

 
 

 Tack för din hjälp! 
 
Eva och Pernilla   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klass:________     Kod:  
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Bilaga 6 
 
 

 
 
Resultat efter vår första analys av teckningarna 
 
Tabellen visar hur vår första kategorisering av teckningarna gav för resultat. 
Resultatet visar att vi tolkade 14 teckningar som positiva, 10 teckningar som negativa 
och slutligen 6 teckningar där vi var tveksamma om de var positiva eller negativa. 
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Resultat vi fann efter analys av teckning och beskrivande text 
 
Tabellen visar att när vi granskat bilderna en gång till tillsammans med tillhörande 
text fann vi 11 teckningar med beskrivande text samt 3 teckningar med en klart 
positiv kommentar till matematiken. Vidare fann vi 4 teckningar med negativa 
kommentarer, 2 teckningar med positiv kommentar och 3 teckningar som negativ 
med beskrivande text. Resultatet visar också att det fanns 1 teckning som saknade 
text. Ur den gruppen som var tveksamma för oss visade att det fanns 4 teckningar 
med positiv text samt 2 teckningar med en beskrivande text. 
 
 


