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SAMMANFATTNING 

 

Tidigare forskning har visat att attityden till matematik har försämrats. Är attityden dålig 

så försämras även motivationen till att lära sig. Detta resulteras i en försämring i förståelse 

inom matematiken. Tidigare forskning visar på att det är läraren som håller i 

matematikundervisningen. Läraren ska vara elevernas förebilder och hjälpa dem till 

förståelse och vidareutveckling. Det finns möjlighet att lärarens attityd påverkar elevernas. 

Denna studie riktar in sig på attityder till matematik hos både lärare och elever från fyra 

olika klasser i mellanstadiet, för att sedan reflektera kring samband mellan läraren och 

elevernas attityder. Elever i fyra klasser har fått deltaga i en enkätundersökning för att se 

deras attityd till matematik. Vi har också intervjuat klasslärarna till dessa klasser för att 

sedan kunna reflektera kring samband mellan lärarnas och elevernas attityder. Resultatet i 

studien visar på positiva attityder hos både eleverna och lärarna. Vi finner möjliga 

samband mellan lärare och elever vilka vi diskuterar. 
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1 INLEDNING 

 

Både hos dem hög- och lågpresterande eleverna har matematikresultaten försämrats 

mellan åren 2003  - 2012 visar PISA-rapporten från 2012 (Skolverket, 2013). Resultatet 

angav att de svenska eleverna visade grundläggande kunskaper kring rutinuppgifter men 

sämre kunskaper gällande matematikuppgifter som kräver analys, reflektion, 

kommunikation och argumentation. I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står 

det att matematik ska ses som ett kreativt, reflekterande och problemlösande ämne och 

ska utvecklas ur människans nyfikenhet och lust att utforska. Nyfikenhet och lust grundas 

inte i rutinuppgifter och inlärning utan förståelse. Innehållet i läroplanen fokuserar på 

förmågor och förståelse samt rutinuppgifter och inte på inlärning utan förståelse, däremot 

står det att eleverna ska kunna “använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” 

(Skolverket, 2011:63). De orden som förekommer i läroplanen är alltså i huvuddrag: 

formulera och lösa problem, använda och analysera, välja och använda, föra och följa 

resonemang samt samtala om, argumentera och redogöra för. Dessa ord kopplar vi 

samman med de egenskaper som PISA undersökningen visade att svenska elever brister i. 

Lärares attityder styr undervisningen och rapporten från PISA visar på att lärare trycker på 

rutinuppgifter och mindre på reflektion och förståelse. Vi funderar kring om läroplanen 

inte följs och att det är därför detta uppkommer eller om eleverna saknar förståelse kring 

matematiken. Troligtvis finns det djupare och mer komplexa förklaringar än så. 

Det finns risk att lärare har för lite kunskaper om matematik och då blir eleverna tvungna 

att lära sig utantillkunskap utan förståelse. Om inte läraren kan förklara för dem hur man 

kan tänka eller varför man gör som man gör får eleverna inte lära sig den kunskap som de 

behöver för framtida studier. Mycket kunskap glöms bort eftersom det inte är kunskap 

som man förstår. Samuelsson (2009) skriver om vikten av arbetssättet betydelse för 

attityderna och därmed inlärningen av matematik. Arbete med problemlösning och 

djupinlärning gör att utvecklingen av taluppfattning optimeras och verkar som en 

avgörande faktor för det fortsatta lärandet inom matematik. “Undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang.” (Skolverket, 2011:62). I läroplanen står det att eleverna 

ska utveckla intresse för matematik, medan enigt PISA- undersökningen (Skolverket, 

2013) så lär de sig istället utantillkunskap och får en negativ attityd till matematiken. Då 

eleverna inte förstår eller känner sig negativa till matematiken så stärks inte elevernas 

tilltro till sin egen förmåga. Jess, Scott och Hansen (2011) skriver att elevernas tilltro till 

sin egen förmåga påverkar kunskapsutvecklingen och hur eleverna bemöter matematiken 

Då vi ska bli lärare är vi en stor del av arbetet för att stärka matematiken och det är högst 

aktuellt för oss att sätta oss in i och undersöka ämnet. Om vi som lärare får mer kunskaper 

samt en större inblick i problemet och även vad problemet har uppstått i kan vi jobba för 

att förbättra elevers matematikresultat på ett givande sätt. Att utveckla ett arbete inom 
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skolan kräver djup analys och reflektion vilket vi kommer att genomföra i detta arbete. Det 

blir alltså en hjälp på vägen för oss i vårt arbete för att stärka matematikutvecklingen. 

 Om lärarens attityd till matematik påverkar eleverna så påverkar de på så sätt även 

elevernas attityder. Detta har Thorén (2007) sett i sin undersökning om hur läraren 

påverkar elevernas motivation till matematik. Har läraren en positiv attityd till matematik 

är det stor chans att eleverna blir mer motiverade och på så sätt bidrar det till djupare 

förståelse. Utan förståelse blir matematiken ytlig och rutinmässig och därav svårare för 

eleven att analysera och reflektera. Matematiken ska bidra till nyfikenhet och intresse 

(Skolverket, 2011), därför är det viktigt att läraren hjälper eleverna till djupare förståelse 

och visar vad matematiken kan användas till. Läraren behöver hjälpa eleverna med deras 

självförtroende inom matematiken, eleverna ska känna att de utvecklas på sin nivå. De ska 

känna tillhörighet och vilja till vidareutveckling. Läraren behöver själv få förståelse kring 

hens betydelse som förebild för att hjälpa eleverna att uppnå detta. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Arbetet syftar till att undersöka elevers och lärares attityder till matematik från årskurs 3-4 

i fyra klasser dessutom hur dessa attityder visar sig. Samband mellan elever och lärares 

attityder undersöks. 

 

 Vilka attityder har lärarna till matematik? 

 

 Vilka attityder har eleverna till matematik? 

 

 Hur visar sig eventuella samband mellan lärarnas och elevernas attityder? 
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3 TEORETISK BAKGRUND 

 

Begrepp som förekommer i detta arbete är attityd och motivation, dessa kommer vi att 

definiera utifrån olika källor. Detta gör vi då förståelsen för begreppen är centrala för att 

förstå detta arbete. En bredare förklaring kommer också att ges för hur vi har utgått ifrån 

dessa begrepp samt hur de synliggörs i detta arbete. 

Vi har läst tidigare forskning om lärares och elevers attityder samt hur attityderna 

påverkar undervisningssynen. Detta har vi gjort för att få en bild över vad som har gjorts 

och vad forskningen har kommit fram till inom dessa områden. Genom att ha tagit del av 

den tidigare forskningen bidrar det till förkunskap kring attityder till matematiken och ger 

även läsaren en introduktion till ämnet. Forskningsarbetena som vi har tagit med har valts 

ut genom relevans för arbetet och för att resultatet i arbetet som visas stöttar vår 

kunskapsbildning.  

 

3.1 Attityd 

 

Inställning till något eller någon, en tydlig känsla till något (Nationalencyklopedin, 2014). 

En attityd består utav tre olika komponenter, den kognitiva, affektiva och intentionella.  

Den kognitiva komponenten menas med vad man vet eller tror sig veta om en speciell 

företeelse eller sak. Den affektiva komponenten utgörs av känslan inför den kognitiva 

komponenten, till exempel att man är positivt inställd. Den intentionella komponenten är 

beredskapen för att handla utifrån de två andra komponenterna. Detta betyder inte att 

man alltid handlar utefter det, utan det är endast en beredskap till handling 

(Nationalencyklopedin). Den kognitiva komponenten kan bygga på väldigt exakt och 

detaljerad information men informationen kan även vara ofullständig och vag. 

Informationen kan till och med utgå ifrån fördomar och stereotyper. Gränserna mellan de 

tre komponenterna är otydliga och går ibland in i varandra.  

“Attityder har med beteende att göra, men de är inte beteende utan snarare en 

beredskap, en böjelse för ett visst beteende.” (Einarsson, 2009: 203). Attityder 

uppkommer redan under den tidiga barndomen där föräldrarna spelar en betydande roll 

skriver Einarsson. Barnen identifierar sig med föräldrarna och imiterar deras beteende. 

Föräldrarna är ofta omedvetna om i vilken utsträckning de påverkar barnens attityder. 

Senare i livet kommer det nya faktorer som har stor påverkan på barns attityder dessa är 

bland annat kamrater, lärare, massmedia med mera. Men det är de tidigaste attityder som 

är de svåraste att ändra på menar Einarsson.  

Attityder uppkommer för att förenkla hanteringen av information och skapa en mall för 

kommande liknande situationer. Attityder kan användas för att vidmakthålla en bild som 

överensstämmer med självuppfattningen. Det finns attityder som är olika starka och 
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viktiga. De attityder som är mer centrala och viktiga i individens liv är väldigt stabila och 

svåra att ändra på (Nationalencyklopedin, 2014). 

Christou och Philippou (2002) beskriver att attityder är uppbyggda utav en kognitiv 

komponent och en affektiv komponent. Dessa två komponenter är desamma som står i 

Nationalencyklopedin (2014). Christou och Philippou tar däremot inte upp 

handlingskomponenten. De menar dock att attityder kan variera i intensitet och det gäller 

de båda komponenterna, mellan olika attityder samt samma attityd men olika tidpunkter. 

Olika attityder kan alltså vara olika starka och djupa och en och samma attityd kan vara 

svag för att sedan bli starkare eller tvärtom. 

Vi utgår ifrån Nationalencyklopedins (2014) definition, där attityd består utav en kognitiv 

komponent, en affektiv komponent och en intentionell komponent. Vi ville ha med den 

intentionella komponenten eftersom det är den som avgör hur eleverna handlar när de ska 

studera matematik. Därför utgick vi inte ifrån Christou och Philippous (2002) definition. 

Vi utgår även ifrån att attityden är rörlig över tid och kan ändras. Vi tänker oss att 

attityden kan ändras från det att eleverna går i årskurs 3 till att de går i årskurs 4 och även 

utifrån hur de upplever lektioner och vad läraren gör. 

3.2 Motivation  

 

Motivation riktar ens beteende åt olika håll, varför man gör som man gör. Källan till 

motivation kan vara de inre drivkrafterna, instinkter eller drivkrafter från yttre världen. 

Man brukar skilja på primär och sekundär motivation, den primära motivationen handlar 

om individens överlevnad, exempelvis hunger. Den sekundära motivationen formas genom 

uppväxten, genom folk omkring ens närhet. Här hör också nyfikenheten till, viljan att 

undersöka sin omgivning (Nationalencyklopedin, 2014). 

Begreppet motivation kan härledas ur latinets ‘movere’ som betyder rörelse. Motivation står 

för de processer som sätter människan i rörelse, de krafter som ger hennes beteende energi 

och riktning. Målet för denna rörelse kan antingen vara att uppnå något eller att undvika 

något. Dessa mål kan finnas inom människan själv, i hennes omvärld eller i interaktion 

mellan henne själv och omvärlden (Stensmo, 2012: 55).  

Stensmo (2008) skriver om Epikorus beskrivning av motivation vilken bygger på en olust-

lust princip. Den går ut på att människan försöker närma sig mål som är förknippade med 

lust och främjar sig mot mål som är förknippade med olust. Dessa två mål rör sig 

människan ständigt mellan i rummet och i tiden. Senare motivationsteorier riktar dock in 

sig på mål att uppnå något samt mål att undvika något.  Dessa mål kan delas upp i 

ytterligare två kategorier nämligen inre motivation och yttre motivation skriver Stensmo. 

Genom att utgå från elevperspektivet i arbetet inom skolan stödjer läraren motivationen 

skriver Brostedt & Eriksson (2012). Både den sociala och den fysiska lärandemiljön kan 

bidra till motivation, detta kan exempelvis vara genom förebilder eller mål som ska 

uppnås. Det är viktigt att visa konkreta mål för eleverna samt att visa deras utveckling 

genom utvecklingsplaner och både muntliga och skriftliga omdömen. Det är viktigt att 
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noga dokumentera hur eleverna ligger i sin utveckling samt synliggöra för dem deras egen 

utveckling.  

Den inre motivationen finns inom människan, det är behov som behöver tillfredsställas 

skriver Stensmo (2008). Dessa behov är nödvändiga för människans överlevnad, 

välbefinnande och utveckling. De behov som är viktigast är behovet av säkerhet/trygghet 

och kärlek/gemenskap sedan tillkommer också behov av självkänsla och 

självförverkligande. Elevers nyfikenhet och intresse är en viktig inre motivation i skolan 

skriver Stensmo (2012). Det är viktigt att lägga fram uppgifter för eleverna som stärker 

deras nyfikenhet och intresse, samt uppgifter som eleverna väljer själva för att skapa inre 

motivation.  

Den yttre motivationen framställs som mål i människans omgivning skriver Stensmo 

(2008). B. Frederic Skinners teori kring belöningar och bestraffningar påverkar 

människans motivation skriver Stensmo. Det kan vara en förälder eller en lärare som visar 

vad ett önskvärt beteende är för exempelvis ett barn. Barnet blir då belönat när den visar 

ett önskvärt beteende och bestraffat när ett oönskat beteende visas. Belöningarna ökar då 

sannolikheten att ett visst beteende fortsätter medans bestraffning minskar chansen att det 

beteendet visar sig (a.a). Det har visat sig vara mycket effektivare att jobba med belöningar 

istället för bestraffningar, då bestraffningen ofta har kortvarig verkan och inte erbjuder 

något alternativ till det man bestraffas för. Bestraffning leder även till aggressivitet och 

misstroende på längre sikt menar Hwang & Nilsson (2011).  

 

Sambandet som vi använder oss av i detta arbete mellan attityd och motivation hittar vi 

genom att den kognitiva och affektiva komponenterna handlar om tanke och känslor man 

har inom sig (Nationalencyklopedin, 2014). Tankar och känslor utgör också en del av den 

inre motivationen. Är dessa komponenter positiva väcker de nyfikenhet och intresse vilket 

genererar inre motivation. 

 

3.3 Lärarens attityder till matematik 

 

Thorén (2007) har skrivit en studie om hur läraren bibehåller elevers motivation till 

matematik. Genom intervjuer med fyra lärare i årskurs 1-6 fick Thorén fram att de ansåg 

att ju mer intresserad och motiverad läraren är till matematik, desto mer ökar elevernas 

intresse och motivation. Lärarna hade 10-30 års erfarenhet av undervisning och en stor del 

i matematik. Läraren är den faktor som styr om elevernas motivation till matematik 

bibehålls. Det som kan motverka att eleverna blir motiverade till matematiken är om 

läraren själv är omotiverad. Flera intervjudeltagare i studien ansåg att läraren har en 

avgörande betydelse för motivationen hos eleverna. Läraren behöver bidra med en positiv 

inställning till matematiken och kunna variera sin undervisning, detta kan bidra till en 

motiverande atmosfär i klassrummet. Dessutom behöver eleverna bli bekräftade, de måste 

uppmuntras för framsteg på deras nivå. Eleverna ska kunna diskutera i klassrummet och 
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känna sig trygga i klassrumsmiljön och det är läraren som lägger grunden till denna miljö 

(a.a).  

Brändström (2004) menar att lärare i lågstadiet inte fått tillräcklig utbildning inom 

matematik för att uppfylla Thoréns (2007) krav. Hon har genom intervjuer med fyra lärare 

fått fram att lärare som har dåliga erfarenheter från sin egen skolgång inom matematik har 

kvar dessa erfarenheter när de själva ska undervisa. Lärarna sa att de drog sig för att 

fortbilda sig inom matematik för att de inte trodde att de skulle klara av det och var rädda 

för att uppfattas som dumma. De menade också på att de inte hade fått tillräckligt från sin 

lärarutbildning för att känna sig säkra i att undervisa matematik. Detta påstod lärarna 

beror på att den allmänna synen var att man inte behövde så mycket kunskap för att 

undervisa i de lägre åldrarna om matematik. De var väldigt medvetna om problemet och 

riskerna och var fast beslutna att inte låta sina dåliga erfarenheter gå ut över eleverna. 

Deras avsikt var att vända sina dåliga erfarenheter till något positivt och menade på att de 

kunde sätta sig in i elevernas situation tack vare sina tidigare erfarenheter. Ändå menar 

lärarna att de kan omedvetet överföra sina egna attityder på eleverna även om de jobbar 

för att motverka detta. De visar också på stor rädsla över att deras elever skulle misslyckas 

med matematik. Sker detta skulle de direkt ge upp att undervisa i matematik. De är rädda 

för att känna samma ångest i att undervisa matematik som när de studerade matematik. 

Genom sina intervjuer kommer Brändström fram till att det är viktigt att prata om känslor 

och attityder inom matematik, för att lättare klara av att hantera dessa i sin undervisning. 

Hon skriver också om att resultatet från intervjuerna visade på att matematik var starkt 

prestigeladdat. Hon menar på att hur duktig man är i matematik ofta avgör hur smart man 

anses vara. Klarar man inte av matematiken blir man betraktat som dum eller känner en 

stor rädsla för att bli betraktad som dum. 

3.4 Elevers attityder till matematik 

 

I en studie gjord av Knutsson Cervin (2011) jämfördes de yngre barnens attityder till 

matematik gentemot de äldres. Syftet med studien var att undersöka attityder hos elever, 

vilka arbetssätt de föredrog samt om attityderna skilde sig åt mellan åldrarna. Det var 265 

elever som deltog i årskurs 3 och 65 elever i årskurs 9. Studien var kvantitativ och 

genomfördes med hjälp utav enkäter. Resultaten visade att överlag hade eleverna i årskurs 

3 positivare attityd än de äldre eleverna. 91 % av de tillfrågade yngre eleverna tyckte att 

matematiken var enkel och det var bara 2 % som inte alls tyckte att matematiken var ett 

enkelt ämne. 57 % av de yngre eleverna tyckte att matematiken var ett roligt ämne. Detta 

skiljer sig mot de äldre eleverna där endast 14 % tyckte att matematik var roligt. Att 

matematik är intressant höll 80 % av de yngre eleverna med om och hela 85 % tyckte att de 

själva var duktiga i matematik. 79 % av de yngre eleverna såg fram emot matematik 

lektionerna och 90 % tycker att de får tillräcklig hjälp av sin lärare under 

matematiklektionerna detta är lika stor andel hos de yngre som hos de äldre. Det framkom 

även i undersökningen att laborera, arbeta tematiskt eller utomhus med matematik var 

okänt arbetssätt för en av majoritet för eleverna. Arbetssättet de tyckte bäst om var att 

arbeta tillsammans med en kompis och de tyckte sämst om att arbeta enskilt. Knutsson 

Cervin sammanfattar sin undersökning med att eleverna överlag har positiva attityder 
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gentemot matematik dock sjunker de positiva svaren i takt med att man går upp i 

årskurser. 

 Arkad (2012) har kommit fram till att intresset och motivationen för matematik sjunker 

med åren. Hon skriver en jämförande studie gällande attityder till matematik i åk 3 och 6. 

Hon jämförde två grupper och använde enkäter som datainsamlingsmetod. I den ena 

gruppen deltog 65 elever från årskurs 3, i den andra gruppen deltog 44 elever från årskurs 

6.  Resultatet visar att eleverna i årskurs 3 hade en mer positiv attityd till matematiken än 

eleverna i årskurs 6. Studien visar också att intresset för matematik var högre i trean än i 

sexan men tilltron till sin förmåga var hög för båda klasserna. Dock visade eleverna i 

årskurs 3 en större tilltro till sin förmåga jämfört med eleverna i årskurs 6, detta kan ha 

och göra med attityden skriver Arkad eftersom eleverna i årskurs 3 hade mer positiv attityd 

till matematik än eleverna i årskurs 6. Matematiken blir svårare ju äldre man blir, just då 

är det extra viktigt med intresse och motivation för att lyckas. När eleverna känner att det 

blir för svårt blir de omotiverade och matematiken blir istället tråkig och de får en negativ 

attityd till den. Den inre motivationen var relativt låg men den yttre motivationen var hög 

hos både årskurs 3 och 6. Den största motivationen kom från yrkesval och utbildning, 

skriver Arkad. Det menas med att eleverna har utvecklat en förståelse för att matematiken 

är betydelsefull för deras framtid.  

Attityderna till matematik avviker från attityderna till andra ämnen i skolan skriver 

Linnanmäki (2005). Hon gjorde en undersökning på 281 elever i årskurs 2 och följde upp 

dessa i årskurs 5 och 8. Hon undersökte utvecklingen av attityder och prestationer över tid. 

I andra ämnen är det ämnesinnehållet som påverkar attityden men i matematiken är det 

den egna prestationen som påverkar. Matematikundervisningen är annorlunda till skillnad 

från undervisningen i andra ämnen genom att den väcker starka reaktioner hos eleverna 

och de är mer oroade över sin prestation. Det är vanligt att eleverna har mycket negativa 

upplevelser i samband med matematik, skriver Linnanmäki. Negativ självuppfattning hör 

ofta ihop med låg studiemotivation och negativa upplevelser av skolgången vilket i sin tur 

påverkar attityden negativt till skolan. 

Enligt Fridström (2007) som undersökte om elevers attityd till matematik kan kopplas 

ihop med deras prestationer framgick det i resultatet att det var fler högpresterande än 

lågpresterande elever som tyckte att matematiken var rolig. Fridström gjorde en 

enkätundersökning gällande elevernas attityd som han sedan jämförde med deras 

prestation inom matematik. 39 elever deltog i undersökningen samtliga elever gick i 

årskurs 6 i två olika klasser. För att avgöra hur eleverna presterade meddelades han av 

lärarna vilka elever som var låg-, medel- eller högpresterande. Efteråt genomfördes även 

intervjuer med fyra av eleverna. Resultatet visade att de högpresterande eleverna hade en 

positivare inställning till matematik och till sin egen förmåga jämfört med de 

lågpresterande eleverna. Efter en jämförelse mellan de två klasser som Fridström hade 

undersökt fick han dessutom fram att 70 % i den ena klassen tyckte att matematiken var 

rolig, den klassen hade en äldre lärare som hade mycket erfarenhet. I den andra klassen 

var det 30 % som tyckte matematiken var rolig, läraren i denna klass var yngre och hade 

inte mycket erfarenhet. Detta kan bero på lärarnas undervisningssätt, hade de elever med 
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den yngre, oerfarna läraren gått i den andra klassen kanske de hade haft en annan attityd 

till matematik, skriver Fridström.  

Petersen (2011) har genomfört ett aktionsforskningprojekt som går ut på att tillsammans 

med verksamma lärare komma fram till teorier som beskriver sociala fenomen. Projektet 

går även ut på att skapa en förändring under forskningens gång. Tillsammans med läraren 

identifierade Petersen ett problem: vilket var att elever är ointresserade av matematik och 

ser inte nyttan i att kunna matematik. Syftet var att sätta in lärarna i ett helhetstänk kring 

matematiken med fokus på användbarhet. Detta arbete följdes upp med kontinuerliga 

möten och projektet avslutades med intervjuer med lärarna gällande elevernas attityd. Ett 

positivt samband visades i forskningen gällande elevernas prestationer och elevernas 

självuppfattning. Resultatet visade att när lärarna hade blivit mer medvetna om att 

motivera eleverna upplevde de att eleverna blev mer positiva på lektionerna. Även en 

attitydundersökning bland eleverna visade på att eleverna själva tyckte att matematiken 

hade blivit mer intressant än innan. Dessutom hade antal icke godkänt betyg minskat i 

jämförelse med elevgrupp tidigare läsår (a.a). Hwang och Nilsson (2011) skriver om 

Banduras forskning i vilken han har kommit fram till att barn med god självtilltro tar sig 

an svåra uppgifter annorlunda gentemot de med dålig självtilltro. De elever med god 

självtilltro ser uppgifterna som en utmaning medan de elever med dålig självtilltro ser på 

uppgifterna som något de försöker undvika. Även hur man hanterar misslyckande skiljer 

sig beroende på sin självtilltro. Har eleven dålig självtilltro lägger de ofta skulden på sig 

själv och resignerar medan de elever med god självtilltro analyserar vad som blev fel och 

försöker igen. En stark påverkan på barnens självtilltro är hur lärare och vuxna reagerar på 

elevernas sätt att hantera utmaningar. Även tidigare erfarenheter formar självtilltron det 

vill säga hur man har upplevt och tagit sig an utmaningar och hur man har blivit bemött 

tidigare.  

3.5 Samband mellan undervisning och attityder 

 

Inom vissa aspekter är betydelsen av arbetssätt väldigt stor för elevernas 

matematikutveckling, skriver Samuelsson (2009). Han genomförde en studie där sex 

klasser från årskurs 7 undervisades utifrån olika utvalda arbetssätt under en period på 10 

veckor. Varje klass använde sig utav enbart ett av arbetssätten, arbetssätten var 

traditionellt, via problemlösning och med enskilt arbete. Traditionella sättet gick ut på att 

läraren hade en genomgång som efterföljdes av att eleverna räknade enskilt i boken. 

Enskilt arbete gick ut på att eleverna endast räknade i boken och fick endast kommunicera 

med läraren. Lektionerna med problemlösning inleddes två lektioner av tre med en 

gemensam diskussion utifrån problemlösning, den tredje lektionen liknade det 

traditionella sättet. Lärarna roterade mellan klasserna för att resultaten inte skulle 

påverkas av vilken lärare man hade. Eleverna genomförde ett test innan arbetet och sedan 

ett liknande test efter tio veckor av arbetet, dessa test jämfördes för att utvärdera arbetet. 

Studien visade på att om man arbetar med matematik genom problemlösning eller 

gemensamma genomgångar utvecklas elevernas taluppfattning i större utsträckning än om 

man arbetar enskilt. Samuelsson beskriver taluppfattningen som en avgörande faktor för 

det fortsatta lärandet i matematik och menar således att enskilt arbete inte är någon bra 
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metod att använda sig av i undervisningen. Attityderna till matematik gällande intresse 

och inre motivation var mest positivt hos de elever som hade jobbat med problemlösning. 

Tilltron till den egna förmågan ökade likvärdigt hos de som jobbade med problemlösning 

och de som jobbade med gemensamma genomgångar men sämre hos de som jobbade 

enskilt. 

Samuelsson (2009) påpekar att den bästa metoden att använda sig av i undervisningen är 

problemlösning, den utvecklar både intresse och en tilltro till sig själv, detta påverkar 

elevens resultat inom matematik positivt. För att synliggöra dessa aspekter och ta med 

dem i bedömningen krävs det att läraren är medveten om de olika formerna av 

matematiskt kunnande. Eftersom aritmetiken utvecklades liknande hos samtliga elever 

oavsett arbetssätt kan en för grov bedömning av elevernas kunskaper leda till att 

skillnaderna i arbetssätten förbises. Läraren behöver besitta en god kompetensnivå för att 

inte förbise skillnaderna i de olika arbetssätten och för att kunna upptäcka vilka kunskaper 

eleverna brister i.   

För att sammanfatta tidigare forskning så har flera studier visat på att elevernas attityder 

till matematik är låg framförallt i högre årskurser samt att läraren har en stor påverkan på 

elevernas attityder (Thorén, 2007). Forskningen har också visat på att attityden till 

matematik blir sämre ju äldre eleverna blir (Knutsson Ceverin, 2011). Attityderna påverkar 

elevernas inlärning och förståelse för matematiken. En negativ självbild har också visat på 

en stor påverkan till attityden och elevernas studieresultat (Fridström, 2007).  

4 METOD 

 

I metoden beskriver vi hur vi går tillväga i studien för att få in data som i slutändan bidrar 

till ett resultat.  Vi motiverar vårt val av metod och därefter beskriver vi urvalet till studien. 

Vi beskriver hur vi har genomfört studien och sedan hur vi har analyserat vårt resultat. 

Slutligen kommer vi att redogöra för hur vi förhåller oss till Vetenskapsrådets (2002) 

etiska riktlinjer. 

4.1 Urval 

 

Undersökningen genomfördes i relation till fyra klasser och deras lärare, två klasser per 

skola. Vi tog med hela klassen med undantag för eventuella bortfall för att kunna få en 

överblick över hela klassens samlade attityd till matematik. Detta beskrivs som en 

populations- eller totalundersökning av Stukat (2005). Ett populationsurval innebär att 

man har med en hel population i sin urvalsgrupp. Klasserna har valts ut genom ett 

bekvämlighetsurval i ett strategiskt urval (Stukat, 2005) med tanke på årskurs eftersom vi 

ville ha två klasser från årskurs tre och två klasser från årskurs fyra. Vi valde årskurs 3 och 

4 för att vi ville ha unga elever som ändå var tillräckligt gamla för att någorlunda kunna 

reflektera över vad påståendena på enkäten innebar. Vi hade kontakt med skolorna sedan 

innan dock ingen närmare kontakt med just de lärare och elever vi har valt att ta med i 

studien. Sammanlagt delades enkäterna ut till 51 elever. 



 

10 

 

Vi skickade ut brev (bilaga 1) till elevernas målsmän som förklarade vad studien går ut på 

och vad som förväntades av deras barn, i detta brev skulle föräldrarna fylla i om de tillät 

sitt barn att vara med eller inte. Brevet skulle sedan lämnas tillbaka till oss, så vi såg vilka 

elevers enkäter vi fick använda i studien. De enkäter som användes i resultatet är de 

enkäter vars elev har tagit med brevet ifyllt med medgivande från målsman samt 

underskrivet. Fick vi inte in brevet från någon elev eller var det inte underskrivet eller var 

det ett icke medgivande ifyllt så använde vi inte den elevs enkät i resultatet. Detta 

påverkade urvalet då flera elevers enkäter inte kunde vara med i arbetet. 

 

4.2 Datainsamling 

 

Vi har använt oss av både en kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod. Den 

kvalitativa datainsamlingsmetoden genom intervjuer med läraran för att få en djupare syn 

på deras tankar och attityder. Den kvantitativa datainsamligametoden genom 

enkätundersökning med eleverna så vi kunde få med så många elever som möjligt och för 

att kvantificiera kvalitativ data. Här nedan beskriver vi mer noga hur vi gick tillväga i 

intervjuerna och enkätundersökningarna för att få fram data till detta arbete.  

Intervju med lärare 

Lärarna gavs möjlighet till reflektion kring sina åsikter gällande matematik och därför 

kändes det relevant med en kvalitativ datainsamlingsmetod. Lärarna kunde bidra med 

analys och reflektion gällande deras tankegångar kring attityden till matematik. I 

lärarutbildningen finns krav på reflektion över sin lärarroll och sina egna attityder 

dessutom har en vuxen person större förmåga att reflektera kring sin attityd. Lärarna som 

blev intervjuade gavs utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2011) och på så 

sätt förklara varför de tyckte på detta sätt, både positivt och negativt. Frågorna (bilaga 2) 

utformade vi själva innan genomförandet utifrån vad vi behövde få reda på för att kunna 

uppfylla syftet och frågeställningarna i arbetet. Vi utförde en pilotstudie med två lärare för 

att se hur väl svaren stämde överens med vår frågeställning och därefter omarbetades 

frågorna för att vi skulle få fram relevant information. Den inledande frågan i intervjun 

handlade om grundläggande bakgrundsinformation om deltagaren, detta skriver Patel och 

Davidsson (2011) om, de menar på att det är viktig information att ta del av. En lättsam 

början bidrar till att deltagarna lättare kommer in i tankarna som handlar om ämnet. Den 

avslutande frågan var öppen och allmän och gav chans till övrig vidare reflektion. Frågorna 

däremellan gick mer in på djupet och handlade om den stora delen som arbetet går ut på.  

 

Intervjun var halvstrukturerad och har genomförts enskilt med lärarna. Vi valde att göra 

intervjuerna halvstrukturerade eftersom Denscombe (2012) menar på att då får 

intervjudeltagarna möjlighet till reflektion och möjlighet till att utveckla sitt svar, vi hade 

ett papper med frågorna på, så vi visste att vi fick med det vi behövde veta. Vi hade även 

vissa följdfrågor så vi lätt kunde vidareutveckla intervjun. Vi anpassade frågorna efter hur 

lärarna svarade för att försöka få så djupa och utvecklade reflektioner som möjligt som inte 

var alltför styrda av oss som intervjuare. Lärarna bestämde själva tid för intervjun så de 

kunde känna att det inte blev för stor belastning på deras tidsschema. Platsen bestämdes 
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tillsammans med lärarna så miljön kunde bidra till lugn och ro utan störningsmoment. 

Intervjuerna med lärarna som hör till klasserna 3:a, 4:a och 4:b tog cirka 15-20 minuter 

och genomfördes i lugn miljö utan störningsmoment. Intervjun med lärare för klass 3:b 

tog  ca 10 minuter och genomfördes under stressade omständigheter och även med ett  

störningsmoment mitt under intervjun. 

 

Enkätundersökning med elever 

Vi använde oss av en enkätstudie (bilaga 3) till eleverna för att få mängden av deras syn till 

matematiken. Gällande lärarna ville vi komma åt reflektioner och tankegångar kring deras 

attityder, därför valde vi intervjuer som grund för lärarnas tankar. Genom att använda 

flera datainsamlingsmetoder kunde vi belysa problemet från flera sidor och på så sätt mer 

grundligt (Stukat, 2005), vi fick bredden från elevernas tankar och djupet från lärarens. 

Enkäten gav oss möjlighet till fler elevers åsikter. Det kan vara svårt att få fram tillräckligt 

med information från eleverna vid intervjuer, då det finns risk att de inte har reflekterat 

kring sin attityd till matematiken. Genom enkäter fick eleverna möjlighet att svara på 

frågor i egen takt med så lite påverkan från yttre faktorer som möjligt. Enligt Stukat (2005) 

behöver man ha en kvantitativ datainsamlingsmetod för att generalisera resultatet då man 

kommer upp i ett godtagbart antal deltagare, detta stödjer syftet då vi ville åt klassens 

övergripande attityd.  

Även enkäterna testades genom en pilotstudie med 5 elever i åldrarna 9-10, för att se om 

eleverna förstod frågorna. Några frågor ändrades för att det skulle bli mer tydligt för 

eleverna. Vi startade med att förklara för eleverna vad undersökningen går ut på och hur 

man fyller i enkäten. Vi var med i klassen under hela enkätundersökningen, på så sätt 

fanns vi där om frågor uppkommer. Dessutom kunde vi vara extra noga med att de enkäter 

som inte hade fått ett godkännande från målsman inte kom med i studien. Alla elever 

genomförde enkäten därför att ingen skulle känna sig utanför och om någon elev själv 

väljer att inte fylla i så respekterade vi det. Vi samlade in alla enkäter och markerade de 

som vi får ha med i studien, resten togs bort. 
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I figur 1 ser vi att från klass 3a fick vi in 15 enkäter, det var 25 elever i klassen. Från klass 

3b fick vi in 6 enkäter av 16 elever. Från klass 4a fick vi in 10 enkäter, det var 20 elever i 

klassen. Från klass 4b fick vi in 20 enkäter, där var det 21 elever i klassen. Det var stora 

bortfall i 3 av 4 klasser, detta kan bero på flera olika orsaker. Eleverna får ofta hem papper 

från skolan och det kan lätt hända att papperna försvinner, eleverna kan själva ha glömt 

lappen i väskan eller så ville inte föräldrarna att deras barn skulle delta i undersökningen 

och därför valt att inte skicka tillbaka lappen. Detta bortfall påverkar generaliseringen i 

klasserna. De föräldrarna som fyller i och godkänner undersökningen kan antas vara extra 

engagerade i barnets skolgång, vilket kan generera en urvalsgrupp med föräldrar som 

påverkar sina barns attityder positivt till skolan och matematiken. Detta kan således 

påverka resultatet i sammanställningen.  

4.3 Analys process 

 

I enkätundersökningen gjorde vi det möjligt för reflektioner kring skillnader mellan könen. 

Det vill säga att elever fick fylla i om de var flicka eller pojke. Vi överblickade kring 

skillnaden mellan könen men såg inga större tendenser vilket ledde till att vi inte fokuserar 

på skillnader mellan könen i analysen. Dessa små skillnader mellan könen tas även upp i 

PISA-rapporten (2013). Vi har delat upp resultatet i elevernas attityder, lärarnas attityder 

och samband mellan lärarnas och elevernas attityder utifrån forskningsfrågor.  

Intervjuerna har skrivits ner från inspelning till rådata genom att vi har lyssnat på 

intervjun och skrivit ner exakt vad som sagts. Vi sorterade ut det som var orelevant för 

studien villket kunde vara när samtalet kom in på delar som varken handlade om 

matematik, skola eller undervisning exempelvis semesterplaner. Sedan har vi kategoriserat 

rådatan, på så sätt fick vi en bättre översikt över svaren. Vi behöll en kopia av rådatan för 

att ha möjlighet att använda det vid behov under senare tillfällen. Sedan jämförde vi 

lärarnas olika svar och försökte hitta likheter och skillnader såsom syn på matematiken 

både genom utbildning och skolgång samt deras yrkesliv, även likheter och skillnader i 

Figur 1-  Bortfall av eleverna i klasserna 
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undervisningssynen. Vi har namngett lärarna med fiktiva namn. Läraren till klass 3:a har 

fått namnet Andrea, läraren till 3:b Bea, läraren till 4:a Ann och läraren till 4:b  Berit. Vi 

jämförde lärarnas svar med varandra för att hitta likheter och skillnader. 

Vi har analyserat kvantiteter, jämfört och undersökt samband mellan de olika svaren i 

enkäterna. Först har vi analyserat enkäterna för sig och jämfört de olika påståendena med 

varandra. Enkätundersökning hör till den kvantitativa undersökningsmetoden 

(Denscombe, 2013) och där har tal en central del i analysen. Vi har kategoriserat de olika 

klasserna i 3:a, 3:b, 4:a och 4:b för att kunna skilja dem åt och sedan jämfört klassens 

resultat med lärarens intervjusvar. På så sätt kunde vi undersöka om elevernas attityder 

visar samband med lärarens attityder och sedan diskutera utifrån resultatet om samband 

finns eller om resultatet bara är en slump. Vi har också jämfört de olika årskurserna, 3:or 

och 4:or, samt diskuterat om det är någon skillnad på attityden till matematik mellan de 

olika årskurserna. Dessa data presenteras genom diagram för att tydligt kunna se likheter 

och skillnader.  

Vi jämförde sedan varje analys för läraren med hennes klass för att hitta kopplingar mellan 

läraren och eleverna. I slutsatserna jämförde vi även helheten av analysen och såg om det 

fanns några kopplingar mellan likheter och skillnader hos lärarna och likheter och 

skillnader hos eleverna.  

4.4 Tillförlitlighet 

 

Reliabilitet beskriver Stukat (2005) som hur sanna och pålitliga resultaten är. Här 

påverkas intervjuförloppet och vår förmåga att intervjua. Genom att lärarna fick möjlighet 

till reflektion i sina intervjuer så ges dem också möjlighet att förklara sina tankar och 

åsikter. Det som kan ha påverkat reliabiliteten i denna studie är att eleverna och lärarna 

inte svarade sanningsenligt på frågorna och även att frågorna är semistrukturerade så de 

är svåra att göra om på samma sätt. Bryman(2008) menar att reliabilitet innefattar om det 

som har kommit fram är trovärdigt och om studien kan genomföras på samma sätt av 

någon annan och få samma svar, detta är svårt i en kvalitativ studie då sociala faktorer har 

en stor inverkan. Reliabiliteten påverkas utav en semistrukturerad intervju då 

följdfrågorna varieras och samtalen under intervjun fortlöper olika. För att öka 

tillförlitligheten så har vi spelat in intervjuerna och kan lätt gå tillbaka och lyssna på 

inspelningarna om något glöms bort. Hade vi antecknat så försvinner mycket av 

informationen. Inspelningarna var tydliga och man kunde höra tydligt vad 

intervjudeltagarna hade svarat. Lärarna kan ha en annan definition på begreppet attityd än 

vad vi har vilket kan ha påverkat resultatet. 

Stukat (2005) skriver om validitet vilket handlar om studiens giltighet och att arbetet 

undersöker det ska undersöka. Vi ville med vår pilotstudie öka validiteten genom att se om 

frågorna var utformade på ett sätt som gav sådana svar att vi kunde svara på våra 

forskningsfrågor. Vi har båda tolkat resultaten på varsitt håll och sedan diskuterat dem 

tillsammans så vi får ta del av varandras synpunkter men även ha chans att skapa en egen 

uppfattning utan påverkan från den andra. Våra tidigare uppfattningar om lärares och 
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elevers attityder kan ha påverkat hur vi har analyserat resultatet och även resultatet bygger 

på våra egna uppfattningar. Detta gör en kvalitativ metod bristande som undersöknings 

metod enligt Bryman(2008). Vi trodde själva att lärarens attityd skulle visa sig ha stor 

påverkan på eleverna och det finns då en risk att vi har vänt resultatet åt de hållet, dock var 

vi medvetna om detta och arbetade för att inte bli påverkade av våra tidigare 

uppfattningar. Dock stämmer våra resultat överens med tidigare forskning vilket enligt 

Bryman ökar validiteten och gör studien mer generaliserbar även om man endast har ett få 

antal informanter. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om de fyra huvudkraven och i detta arbete har vi valt att 

förhålla oss till dem på följande sätt:  

 

Informationskravet innebär att man informerar undersökningsdeltagaren om 

forskningens syfte samt att det är frivilligt att delta och deltagaren får avbryta sin 

medverkan när och om den vill. Undersökningsdeltagaren ska få information om hur 

undersökningen utförs och hur lång tid det kommer att ta samt om arbetet kommer 

offentliggöras. Vi informerade undersökningsdeltagarna om vad detta arbete går ut på och 

vad vi förväntade oss av dem. Vi meddelade också att det är frivilligt att deltaga och att 

informationen inte kommer användas till något annat syfte än vårt arbete. Vi informerade 

deltagarna om hur lång tid deltagandet kommer att ta och att inga namn kommer att 

samlas in. Vi informerade om att examensarbetet kommer att läggas ut på DIVA och vem 

som helst kommer att kunna ta del av det.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Samtycke ska också hämtas från förälder eller vårdnadshavare om deltagaren är under 15 

år. Vi meddelade deltagarna att undersökningen är frivilligt och de får avbryta sin 

medverkan när de vill. Vi har dessutom skickat hem brev till elevernas föräldrar om 

samtycke för att deras barn får ställa upp på undersökningen. Föräldrarna skrev under för 

att visa deras samtycke. De elever vi inte fick in målsmans underskrift ifrån var vi 

uppmärksamma på och tog bort deras enkäter efter undersökningen så att de inte använts 

i resultatet.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter från alla som deltar i undersökningen ska 

behandlas med största konfidentialitet. Tystnadsplikt gäller och inga utomståenden ska 

kunna lista ut vem eller vilka som deltagit.  Vårt arbete har skrivits så ingen utomstående 

kan identifiera vilka som har deltagit i undersökningen, varken genom namn eller 

personliga detaljer. Känsliga uppgifter har hanterats med sekretess.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in i undersökningen ska endast 

användas för forskningsändamål. Rådatan vi fick genom intervjuer och enkäter har endast 
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hanterats av oss. Hela arbetet och därmed resultatet kommer läggas ut på DIVA, detta 

menas med att andra får ta del av resultatet och har då också möjlighet att använda delar i 

arbetet till vidare studier. Detta har meddelats till alla deltagare såsom lärare, elever samt 

elevernas föräldrar.  

5 RESULTAT 

  

I resultatet visas lärarnas attityd till matematik, vi tar upp lärarnas olika upplevelser till 

matematiken i deras skolgång och hur den attityden har förändrats tills idag. Dessutom 

lyfter vi lärarnas tankar kring vad som påverkar elevernas attiyder. Vidare tar vi upp 

elevernas attityder till matematik med hjälp av diagram samt ger en tydlig förklaring för 

vad diagrammen visar.  

5.1 Lärarnas attityder mot matematik 

 

Lärarna hade olika upplevelser/erfarenheter av matematik under egna skolåren 

I låg- och mellanstadiet berättade samtliga lärare att de hade en bra attityd till matematik. 

Ann, Berit och Bea berättade att matematiken var rolig under hela skoltiden och hade inga 

direkta motgångar. Andrea berättade att hon fick en dipp i matematiken efter årskurs 6,  

efter en lång period mötte hon en lärare som hjälpte henne att känna det roliga i 

matematiken igen.  

Berit berättade att hon tyckte det var skönt att sitta och räkna för sig själv, i sin egen värld 

förklarade hon det som. Andrea kanske hade känt samma sak till matematiken i högstadiet 

om de inte hade startat ett nytt arbetssätt som inte passade med hennes tankesätt. Ann 

berättade att hennes positiva attityd kan ha kommit hemifrån då flertal lärarbyten på låg- 

och mellanstadiet inte påverkade henne. De andra lärarna berättade inget om hemmets 

påverkan på de själva men tar sedan upp vikten av det längre fram.  

Bea är den enda lärare som beskrev att attityden till matematiken har förändrats till det 

sämre gentemot när hon gick i skolan, hon tyckte att matematiken var rolig då men nu 

tycker hon inte om att undervisa i matematik och känner att hon inte är bra på det även 

om hon tycker att den har blivit lite roligare igen. Detta kan bero på hennes uppfattning 

från lärarprogrammet då hon förklarar att lite exempel på undervisning i matematik 

visades. Hon blev inte tillräckligt förberedd inför arbetslivet och känner då en osäkerhet på 

sin undervisningsförmåga i ämnet.  

Andrea beskrev hennes uppfattning till matematik lite tvärtemot Bea. Hon hade haft det 

ganska kämpigt under sin skoltid men har verkligen upptäckt det roliga med matematiken 

under komvux och genom lärarlyftet. Hon fick upp ögonen att matematik är så mycket mer 

än att räkna i boken och att det är viktigt att lyftas för eleverna.  

För Ann och Berit hade synen på matematik ändrat till att få de fick förståelse för att 

matematik handlar om mer än att bara sitta och räkna på ett papper eller i en bok. Ann 
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berättade att matematiken ska vara kreativ och även om hon tycker att det är roligt måste 

hon göra så att andra som inte tycker att det är roligt får motivation. Berit reflekterade på 

ett liknande sätt och menade på att även om hon tyckte om att sitta i sin egna lilla bubbla 

och räkna så fungerade det inte för alla utan vissa behövde diskutera mer med andra.  

Ann och Andrea berättade att lärarutbildning hade gett dem en bredare syn på matematik 

där de förstod att matematik var mer kreativt och att de behövde förmedla detta till 

eleverna. Bea var lite mer tveksam till vad lärarutbildningen hade gett henne och mindes 

knappt att de hade studerat matematik. Berit var dock väldigt tydlig med att 

lärarutbildningen hade varit helt fel ute och inte gett henne någonting för hennes lärarroll 

matematiken. 

Lärarna var överens om att elevernas attityder påverkas utifrån 

Andrea och Berit var helt övertygade om att de som lärare påverkar elevernas syn på 

matematik, att de har en stor påverkan på sina elever. Ann och Bea tror att vi som lärare 

har en stor påverkan på eleverna men att föräldrarnas påverkan är större. Ann berättade 

tidigare att när hon gick i skolan så påverkade hennes föräldrar henne positivt till 

matematiken och alla hennes lärare hade ingen stor påverkan på hemmet. Detta kan ha 

påverkat hennes syn på denna fråga, att det är hemmet som påverkar eleverna mest och 

inte läraren. Andrea däremot berättade tidigare att hennes attityd till matematiken 

förändrades tack vare en lärare som fick henne att se matematiken på ett annat sätt. Detta 

kan vi tolka som en anledning till att Ann poängterade hemmets påverkan tydligare än vad 

Andrea gjorde. 

Andra faktorer som kan påverka elevernas attityd är enlig lärarna hemmet, kompisar, 

läromedel, media, motivation, gruppen och egen utvecklingskurva.  

Andrea anger att hon själv blev väldigt påverkad och hämmad av ett visst läromedel och 

anger även detta som en orsak till elevers attityder. Hon menade på att läromedlet kan visa 

hur man ska tänka och räkna och nämnde läromedel som tar upp att man kan tänka på 

olika sätt. De två sakerna som alla lärare nämnde som kunde påverka attityden var 

hemmet/föräldrarna och kompisarna.  

Bea är den enda som anger gruppen som en påverkan på elevernas attityd hon berättar 

också om att den gruppen hon har nu består av många som har annat modersmål än 

svenska. Detta kan tolkas som att hon har varit tvungen att anpassa sin undervisning till 

gruppen mer än de andra och därför har upplevt gruppens påverkan på ett annat sätt än de 

andra lärarna.  

Lärarna var överens om att attityden har en stor påverkan på elevernas utveckling och 

inlärning. Flera beskriver även självförtroendet som en stor påverkan, tycker eleven att den 

är dålig i matematik så finns det stor risk att den ger upp när det kommer en utmaning. 

Känner eleven att den är bra på matematik eller känner sig motiverad till matematik så 

kanske den möter en utmaning med glädje och försöker lösa problemet, de tror på sig 

själva och försöker.  
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5.2 Elevers attityder matematik 

 

Enkäterna var utformade med olika påståenden exempelvis “Jag tycker matematik är 

roligt”, sedan fick eleverna fylla i svarsalternativ 1-4 som passade bäst in på hur mycket de 

höll med påståendet. Svarsalternativ 1 innebär att man inte alls höll med påståendet 

medan svarsalternativ 4 innebar att man höll med påståendet fullt ut.  

 

 

Här ser vi i figur 2 att alla klasser tror att deras lärare tycker om matematik. Den klassen 

som avviker lite är klass 4:b där 45% instämmer delvis på påståendet. 

 

 

Figur 2- Jag tror min lärare tycker om matematik 

Figur 3- Min lärare förklarar så jag förstår 
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Figur 3 visar att eleverna i klass 3:a och 3:b instämmer fullt på påståendet medan eleverna 

i klass 4:a och 4:b instämmer de flesta men fåtal instämmer bara till viss del samt 

instämmer delvis inte. Den klass där färst elever instämmer med påståendet jämfört med 

de andra klasserna är klass 4:a även om flest elever i den klassen har svarat alternativ 4. 

Diagrammen i figur 2 och 3 visar att eleverna som har svarat på enkätundersökningen har 

en positiv syn på deras lärares attityd till matematik. Alla klasser har svarat att de 

instämmer gällande påståendet “Jag tror min lärare tycker om matematik”. I klass 4:b 

var det dock 45 % som instämmer delvis till påståendet. I påståendet “Min lärare 

förklarar så jag förstår” visar också de flesta eleverna i alla klasser att de instämmer med 

påståendet. Det som avviker är klass 4:a där färst antal elever svarade att de instämmer till 

fullo jämfört med de andra klasserna, detta kan dock inte sägas stämmer för hela klassen 

då endast 10 av 20 stycken elever deltog i undersökningen. Klass 4:b där 20 av 21 elever 

deltog är det några procent som inte håller med påståendet om att deras lärare förklarar så 

de förstår. Den klassen hade också flest som instämde delvis på påståendet om de trodde 

deras lärare tyckte om matematik.  

Eleverna i klasserna 3:a och 3:b visar att de instämmer till 100 % på påståendet “Min 

lärare förklarar så jag förstår” samt visar till största del att de tror deras lärare tycker om 

matematik. Dessa resultat skulle se annorlunda ut om hela klassen hade deltagit i 

undersökningen. 

Den klass vi kan vara säkra på att resultatet gäller hela klassen är klass 4:b då det var 20 av 

21 elever som deltog. Den klassen visade på 10 procentenheter skillnad mellan håller med 

och håller delvis med om att deras lärare tycker om matematik. Största delen av klassen 

kände också att deras lärare kunde förklara så de förstår. Endast en elev alltså 5 % av hela 

klassen som var med höll delvis inte med om påståendet att läraren kunde förklara så hen 

förstod.  

 

 
Figur 4- Jag ser fram emot matematiklektionerna 
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Figur 4 visar att eleverna i 3:b instämmer till störst del med påståendet medan eleverna i 

4:a har svarat flest 1:or och 4:b har svarat flest 2:or på påståendet. Överlag så ser man att 

det är fler i årskurs 3 än i årskurs 4 som ser fram emot matematiklektionerna.  

 

 

I figur 5 ser vi att bland eleverna från klass 3:a har 73 % svarat att de inte alls håller med 

om att lektionerna ser likadana ut.  I 3:b har däremot en stor del svarat att de ser likadana 

ut samtidigt som en ganska stor del har svarat  att de delvis inte instämmer med att 

lektionerna ser likadana ut. 

 

 

Figur 6 visar att klasserna 3:a, 3:b och 4:a svarade att de instämmer på påståendet om de 

använde matteboken ofta på lektionerna medan klass 4:b svarade de flesta eleverna att de 

instämde delvis inte på påståendet, vilket menas med att de inte använder matteboken lika 

ofta på lektionerna jämfört med de andra klasserna 

Figur 5- Alla matematiklektioner ser likadana ut 

Figur 6- Vi använder ofta matteboken på lektionerna 
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I frågorna gällande lektionerna i figur 4,5 och 6 skiljer sig svaren åt både mellan frågorna 

och mellan klasserna. På frågan om de använder matteboken ofta på lektionerna är de till 

störst del överens där 3:a, 3:b och 4:a har alla svarat att de håller med eller delvis håller 

med, med majoritet i håller med. 4:b avviker däremot rejält med flest svar som håller 

delvis inte med  och väldigt få men lika fördelat antal som svarade de övriga alternativen. 

4:b hade även ett väldigt hög antal som svarade håller inte med eller håller delvis inte med 

på frågan om alla matematiklektioner ser likadana ut. På den frågan finns det inga andra 

klasser som har svarat liknande. I 3:b har störst del av klassen svarat att de inte alls håller 

med och bara några få har svarat de andra alternativen varav ca 20 % har svarat 

alternativen att de håller med både delvis och till fullo.   

Klass 3:b har störst variation inom klassen gällande påståendet  om alla 

matematiklektioner ser likadana ut där flest elever har svarat att de håller helt med, men 

även en ganska stor del har svarat att de delvis inte håller med och några få har svarat att 

de delvis håller med. 4:a var ganska enade med störst del som delvis inte höll med och en 

lite mindre del som delvis höll med och bara en liten del som inte alls höll med.  3:b där det 

var störst del av klassen som tyckte att matematiklektionerna ser likadana ut ser även fram 

emot matematiklektionerna mest. Där har alla svarat att de håller delvis eller helt med om 

att de ser fram emot matematiklektionerna med övervägande störst del på håller helt med. 

I 3:a ser flest elever fram emot matematiklektionerna även om det här är en mindre del 

som håller helt med, några har svarat att de delvis inte håller med om att de ser fram emot 

matematiklektionerna. Klass 4:a är det störst del av eleverna som deltog som inte håller 

med om att de ser fram emot matematiklektionerna med ca 30 % och ingen som håller 

med till fullo. Det är dock hälften som har svarat att de delvis håller med. Strax under 

hälften av eleverna i 4:b har svarat att de delvis inte håller med om att de ser fram emot 

matematiklektionerna. Alternativen håller med och håller delvis med har lika fördelning 

med 50 % på varje alternativ.  

 

 
Figur 7- Jag är bra på matematik 
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I Figur 7 ser vi att överlag så tycker de flesta eleverna att de är bra på matematik, det är 

bara i klass 4:b där några hade svarat alternativ 1 och 2 på påståendet. I klass 4:a  är det 50 

% som instämmer till fullo och 50 % som instämmer delvis till fullo. Klass 3:a och 3:b 

instämmer de flesta eleverna till fullo med påståendet. Klass 4:b instämmer de flesta till 

viss del med påståendet och endast 20 % instämmer till fullo och några få procent 

instämmer inte alls eller delvis inte med påståendet.  

Diagrammet visar att eleverna i klass 3:a och 3:b känner en god tilltro till sig själv gällande 

matematik. Båda klasserna visade att de flesta höll med påståendet och resterande höll 

med delvis, ingen hade svarat att de inte instämmer eller instämmer delvis inte. Dessa 

klasser hade dock stort bortfall och vi kan då inte vara säkra på att resultatet stämmer för 

hela klassen. Klass 4:a visar att 50 % instämmer på påståendet och 50 % instämmer delvis, 

alla elever höll med men det var också ett stort bortfall i klassen och vi kan då inte se 

resultatet som att det stämmer för hela klassen.  

4:b där endast en i klassen inte deltog i underökningen kan vi diskutera som gällande för 

klassen. De flesta i 4:b instämde delvis på påståendet och endast 20% instämde till fullo. 

Resterande antal visade på att självtilltron till matematik inte var lika bra då de hade 

svarat att de inte instämde och delvis inte instämde på påståendet “Jag är bra på 

matematik”.  

 

 

 

Figur 8 visar att det är fler elever i 3:an som tycker matematik är roligt jämfört med 

eleverna i 4:an. 3:b är den klass där de flesta tycker matematik är roligt eftersom ingen 

hade svarat alternativ 1 eller 2 på denna fråga. I 4:a var de flest elever som höll med 

påståendet till viss del och hade då svarat 3 på alternativen, men i 4:a hade också eleverna 

svarat flest 1:or och 2:or jämfört med de andra klasserna. För att sammanfatta så tycker 

flest elever i klass 3:b att matematik är roligt medans i klass 4:a tycker färst elever att 

matematik är roligt.  

Figur 8- Jag tycker matematik är roligt 



 

22 

 

  

Figur 9 visar att på påståendet om matematik är lätt att förstå svarade flest elever överlag 

alternativ 3 alltså att de instämmer delvis. Den klass som höll med påståendet mest är 

klass 3:b där hälften instämde helt och hälften instämde delvis. Den klass där färst elever 

håller med är 3:a där 20 % svarade alternativ 2 och endast 33 % instämde helt.  

 

 

 

Figur 10 visar att i klasserna i den tredje årskursen är det flest elever som tycker att 

matematik är intressant. Medan klass 4:a har flest elever som svarade att de instämmer 

delvis på om matematik är intressant och i 4:b är det lika många som instämmer helt och 

instämmer delvis samt 20% som delvis inte instämmer.  

 

Figur 9- Matematik är lätt att förstå 

Figur 10- Matematik är intressant 
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Här ser vi tydligt i Figur 11 att de flesta eleverna i alla klasser har kunskap om att man kan 

lära sig matematik på olika sätt. Några få har svarar att de instämmer delvis med 

påståendet och 5 % i klass 4:b håller delvis inte med påståendet om att man kan lära sig 

matematik på olika sätt.  

 

 

 

Figur 12 visar att eleverna inte är överens om ifall de använder matematiken utanför 

skolan. Dock är det endast elever i klass 3:b som några har svarat att de inte till fullo håller 

med. I 3:a och 4:b var svaren ganska jämnt fördelade med instämmer delvis inte, 

instämmer delvis och instämmer till fullo. I 4:a är det flest elever som tycker att de 

använder matematiken utanför med 50 % som instämmer delvis och 40 % som instämmer 

helt. 

 

 

Figur 11- Man kan lära sig matematik på olika sätt 

Figur 12- Jag använder matematiken utanför skolan 
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Majoriteten av eleverna tycker att det är viktigt att kunna matematik i alla klasser. Med 

endast en liten del av eleverna i årskurs fyra som instämmer delvis. 

Det var endast i klass 4:a där ingen elev som deltog svarade att de höll med till fullo om 

påståendet “Jag tycker matematik är roligt”. De flesta i den klassen hade svarat att de höll 

med delvis till påståendet, det var 60 % av eleverna. 30 % höll delvis inte med påståendet 

och 10 % höll inte med påståendet om de tyckte matematik var roligt. I de andra klasserna 

hade de flesta elever som deltog svarat att de höll med till fullo. Enbart i klass 3:b hade 

ingen elever svarat att de inte höll med varken delvis eller till fullo. 3:a och 4:b hade ca 20 

% vardera som hade svarat att de delvis inte höll med. Jämfört med påståendet 

“Matematik är intressant” i klass 4:a så tyckte 30 % av eleverna att de höll med till fullo 

men de höll inte med till fullo om de tyckte det var roligt. Eleverna i klass 3:b hade en 

exakt likadan fördelning över alternativen på “Jag tycker matematik är roligt” som 

“Matematik är intressant”. Klass 4:b hade även dem en snarlik fördelning där 10% mer av 

eleverna håller med till fullo om att matematik är roligt än intressant och fördelningen 

hade förflyttat sig mot håller delvis med. 

Om påståendet “Jag använder matematiken utanför skolan” har eleverna svarat väldigt 

olika och det finns inga klara samband med något annat påstående dock ser vi det som ett 

negativt resultat att eleverna inte är säkra på att de faktiskt använder matematiken i 

vardagen. Det är ett mål i Lgr11 att eleverna ska ha kunskap kring samt kunna koppla sina 

erfarenheter till vardagen. Det är endast i 3:b som elever har svarat att de inte alls håller 

med och flest i 4:a som håller med eller håller delvis med. 3:4 och 4:b har ganska jämt 

fördelade svar över håller med, håller delvis med och håller delvis inte med.  

Det var fler elever från tredje klass som höll med om att matematik är lätt att förstå än i 

fjärdeklass. I fjärdeklass hade flest elever svarat att de höll delvis med och ca 20 % i båda 

klasserna höll med till fullo. I tredje klass var lika många och nästan lika många som höll 

med till fullo respektive höll med delvis. En förklaring till detta kan vara att i 

svårighetsgraden på matematiken i tredjeklass är lägre än den i fjärdeklass vilket gör den 

lättare att förstå.  

Alla elever var överens om att matematik är viktigt att kunna samt att man kan lära sig 

matematik på olika sätt. Dock verkar eleverna inte veta varför det är viktigt att kunna 

Figur 13- Det är viktigt att kunna matematik 
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eftersom de har svarat till ganska stor del att de inte håller med om att de använder 

matematiken i vardagen och ser alltså inte vardagsnyttan med den.  

5.3 Samband mellan lärarnas och elevernas attityder 

 

Klass 3a 

Andrea hade haft dippar i matematiken men attityden är nu positiv då hon ser 

matematiken som rolig och givande. Hon beskriver det som svårt att hjälpa de elever som 

inte har en strategi. Andrea själv upptäckte under sin skoltid att mängdlära inte var 

givande för henne. Enkäterna visar att ca 75 % av eleverna trodde att Andrea tyckte 

matematik var roligt och ca 25 % trodde delvis att hon tyckte att det var roligt. Det visar att 

alla elever från Andreas klass som deltog i enkätundersökningen ansåg att hon tyckte om 

matematik. Dessutom tyckte 100 % av eleverna som deltog att Andrea förklarade så de 

förstod. Enligt eleverna som deltog i undersökningen så har Andrea lyckats hjälpa dem att 

hitta en strategi då samtliga ansåg att hon kunde förklara för dem så de förstod.  

Andrea tycker att det är viktigt att man går ifrån matematikboken och lär eleverna arbeta 

på olika sätt i matematiken, det blir lätt en tävling om man jobbar i matematikboken. 

Andrea berättade att hon brukar gå ifrån matematikboken och använda den som stöd 

ibland, de brukar hoppa mellan a-boken och b-boken så de både får utmaning och kunna 

gå tillbaka till lättare uppgifter och känna att man verkligen kan det man gör, det stärker 

självförtroendet.  

De flesta elever som var med i undersökningen i klass 3a såg fram emot lektionerna, 47 % 

höll med till fullo och 33 % höll med delvis till påståendet. 20 % av eleverna höll delvis inte 

med påståendet och det kan man diskutera varför de inte såg fram emot lektionerna. 

Kanske behövde de eleverna ha strukturerat med matematikboken eller var det annat som 

spelade roll. 

Andrea menade att de hoppar olika i matematikböckerna och gick ifrån boken ofta. Dock 

visar elevernas svar på att de ofta använder matematikboken, 67 % höll med påståendet 

och 33 % höll delvis med påståendet om att de ofta använder matematikboken på 

lektionen. Eftersom inte hela klassen var med i undersökningen så kan uppfattningen hos 

hela klassen vara annorlunda men flera i klassen anser att de ofta använder boken. Detta 

kan också ha påverkat om Andrea har använt sig av matematikboken just denna vecka för 

då ligger de kvar hos eleverna att de brukar använda matematikboken just nu.  

I intervjun angav Andrea att hon ville arbeta på olika sätt med eleverna så de skulle få en 

djupare förståelse. Elevernas svar stämmer överens med lärarintervjun då 73 % inte höll 

med påståendet om att matematiklektionerna såg likadana ut och 13 % höll delvis inte med 

om påståendet. Det som skiljer sig här är att eleverna hade tidigare svarat att de ofta 

använde matematikboken på lektionerna men att de inte tyckte att matematiklektionerna 

såg likadana ut. Det kan bero på olika uppfattningar mellan eleverna om vad som är lika 

och olika på lektionerna och även vad eleverna har som referenspunkter för ofta. För vissa 

kan ofta vara varje dag medan andra tycker att en gång i veckan är ofta.  
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Andrea ansåg att det är viktigt att känna sig bra på matematik för att därefter finna 

motivation, genom att känna sig duktig så möter man utmaningar på ett annat sätt än om 

man känner sig dålig på matematik. I Andreas klass så ser eleverna positivt på sin egen 

förmåga till matematik. 60 % tycker att de är bra på matematik och 40 % tycker delvis att 

de är bra. Detta kan vi då koppla till att Andrea uppmuntrar sina elever och på så sätt 

bidrar det till att de känner sig bra på matematik.  

Andrea tycker själv att matematiken är rolig, hon har förståelse för om man inte tycker de 

då hon själv har haft dippar men har kommit upp från dem och ser positivt på 

matematiken i nuläget. 47 % av hennes klass tycker att matematik är roligt, 33 % håller 

delvis med och 20 % håller delvis inte med. Här ser vi att de flesta av eleverna som var med 

i undersökningen tycker att matematik är roligt. Det kan vara så att Andrea påverkat sina 

elever med hennes positiva attityd till matematik. 

När det gäller om matematik är lätt att förstå så har störst del som var med i 

undersökningen svarat att de delvis håller med, det är 47 % av eleverna. 33 % håller delvis 

med och 20 % håller delvis inte med om att matematik är lätt att förstå. Men även om flera 

inte tycker att det är lätt att förstå så ser vi att 67 % tycker att det är intressant med 

matematik. Andrea har berättat att hon vill ge eleverna utmaning i matematiken och det 

speglar sig till att de tycker matematiken blir intressant.  

En stor del av deltagarna är helt övertygade om att man kan lära sig matematik på olika 

sätt, 87 % håller med påståendet och 13 % håller delvis med. Eftersom Andrea väljer att gå 

ifrån matematikboken ofta så resulterar det i att eleverna får en djupare förståelse i att 

man kan lära sig matematik på olika sätt. Men varför är inte alla helt övertygande om 

detta? 13 % håller delvis med, eleverna  är inte de helt övertygade om att man kan lära sig 

på olika sätt. Var det kanske en svår fråga att reflektera kring för eleverna eller är det så att 

vissa inte är helt övertygande. 

Vi använder matematiken utanför skolan hela tiden och de bör eleverna få hjälp att 

reflektera kring. 40 % av eleverna är helt övertygade om att vi använder matematik utanför 

skolan, 33 % håller delvis med och 27 % håller delvis inte med. Hur kommer det sig att alla 

inte är helt övertygande? Det kan vara så att denna del missas i undervisningen att 

verkligen hjälpa eleverna till utveckling av tänkandet varför vi lär oss matematik och hur 

kan vi använda det samt när vi använder det. 100 % av de elever som deltog är i alla fall 

helt övertygande om att det är viktigt att kunna matematik. 

Klass 3b 

Bea tyckte själv om matematik men tyckte inte om att undervisa i det. Klassens resultat 

visar att 80 % av eleverna som var med i undersökningen trodde att Bea tyckte om 

matematik, 20 % trodde att hon delvis tyckte om matematik. Ingen av eleverna som deltog 

trodde att Bea inte tyckte om matematik vilket var ett spännande resultat då Bea själv inte 

tyckte om att undervisa i matematik men att hon själv tyckte om matematik syntes för 

eleverna.  Enligt eleverna som deltog så tyckte alla att hon förklarade för dem så de 

förstod. Detta kan tolkas som att hennes positiva syn på matematiken syns genom hennes 
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sätt att undervisa även om hon själv inte tycker om det. Dock är det bara 6 elever som har 

svarat på enkäten och annat resultat kan visas om hela klassen hade deltagit.  

Bea berättar att hon brukar dela upp eleverna i olika grupper på lektionerna dock ser hon 

inte matematiken som hennes ämne att undervisa i. Eleverna som svarade på enkäten ser 

fram emot lektionerna, 83% håller med påståendet och 17 % håller delvis med. Utifrån de 

kan man reflektera över att de 6 elever från Beas klass som svarade på enkäten inte ser 

Beas osäkerhet i att undervisa matematik. Detta visar dock inte hela klassens resultat 

eftersom bortfallet var så stort. Resultatet kan ha förändrats både åt de positiva eller 

negativa, det kan vi bara spekulera kring.  

Enligt resultatet på enkätundersökningen så anser eleverna att de ofta använder 

matematikboken på lektionerna, 83 % håller med påståendet och 17 % håller delvis med. 

Dessutom anser 50 % av eleverna som deltog i klassen att matematiklektionerna ser 

likadana ut, 17 % höll delvis med påståendet medan 33 % av de elever som deltog tyckte 

delvis inte att lektionerna ser likadana ut. Här talar eleverna mot sig själva då de anser att 

de använder matematikboken ofta på lektionerna men ett flertal tycker delvis inte att 

lektionerna ser likadana ut. Här kan vi fundera kring vad eleverna anser är likadant, tycker 

vissa att de gör olika saker i matematikboken och kopplar det till att lektionerna ser olika 

ut? 

Bea påpekar självförtroendets påverkan, känner man att man är dålig på matematik så 

tänker man att det är för svårt innan man ens har försökt. 67 % av de elever som deltog 

tyckte att det var bra på matematik och 33 % tyckte delvis att de var bra på matematik. Här 

ser vi också att lärarens inställning till att ha gott självförtroende har påverkat eleverna i 

klassen.  

Bea som själv tyckte att matematik är roligt men inte tycker att hon är bra på matematik 

och heller tycker om att undervisa i det har fått de elever som svarade på enkäten i hennes 

klass att tycka matematik är roligt. 67 % håller med om att matematik är roligt och 33 % 

håller delvis med. 50 % tycker att matematik är lätt att förstå och 50 % tycker att det delvis 

är lätt att förstå. Dessa siffror kan vi fortfarande inte se för hela klassen då endast 6 av 16 

elever var med och deltog i undersökningen men dessa 6 elever har en positiv syn till 

matematiken. De tycker dessutom att matematik är intressant då 67 % av eleverna som var 

med har svarat att de håller med och 33 % håller delvis med. 

Eleverna är också helt övertygade om att man kan lära sig matematik på olika sätt, med 

100 % som instämde. 100 % är också övertygade om att det är viktigt att kunna matematik 

men i förståelsen att man använder matematiken utanför skolan visas det brister. 27 % 

håller med påståendet, 17 % håller delvis med och 17 % håller inte alls med om att man 

använder matematiken utanför skolan. Eleverna behöver få det mer tydligt för sig på vilket 

sätt man använder matematiken i sin vardag. Denna brist kan ha och göra med Beas 

negativa inställning till sin egen undervisning.  
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Klass 4a 

Ann förklarade sin attityd till matematik som positiv och den hade alltid varit positiv, detta 

såg även klassen. Av de elever som deltog i undersökningen var det 85 % som trodde att 

hon tyckte om matematik och 15 % trodde att hon delvis tyckte om matematik. Ingen elev 

som deltog hade svarat att de inte trodde hon tyckte om matematik.  

Ann förklarade att hon tyckte det var svårt att hjälpa de elever som ger upp för tidigt, hon 

beskriver att det kan ha och göra med personligheten. Hon tycker att det är jätteviktigt att 

visa för eleverna varför vi lär oss matematik och koppla det till verkligheten. 70 % av de 

elever som deltog i undersökningen tyckte att Ann förklarade för dem så de förstod, 20 % 

tyckte att hon förklarade delvis så de förstod. Ingen av eleverna som deltog svarade att hon 

inte förklarade så de förstod men 10 % svarade att hon förklarade delvis inte så de förstod. 

Det kan vara positivt att reflektera till verkligheten för att få en djupare förståelse, detta 

kanske Ann har lyckats med i den största delen av klassen. Dessa resultat är dock 

missvisande då vi endast fick in 10 av 20 enkäter så halva klassen har inte medverkat i 

enkätundersökningen.  

Ann anser att det viktiga i lektionerna är att ge eleverna en möjlighet till 

verklighetsanknytning. Hon förklarar att det är relevanta att få eleverna att tycka 

matematiken är rolig. Kopplar vi detta till elevenkäterna så är de 50 % av eleverna som 

delvis ser fram emot matematiklektionerna, 20 % delvis inte ser fram emot lektionerna 

medans 30 % inte ser fram emot lektionerna. De menas med att 50 % av de som deltog ser 

åt det positiva hållet gentemot lektionerna medan 50 % ser negativt på dem. Resultatet kan 

ses på olika sätt, är det läraren som påverkat detta eller är det för eleverna har kommit upp 

i fjärde klass, då blir matematiken svårare och eleverna ser inte fram emot lektionerna på 

samma sätt som förut?  

Matematikboken används ofta enligt 60 % av eleverna som deltog, 40 % håller delvis med. 

Kan detta ha påverkat elevernas sätt att se fram emot lektionerna? Matematikboken kan 

bli negativ i elevernas syn och därför ser de inte fram emot lektionerna. Dock visar 

enkätsvaren att 60 % håller delvis inte med om att matematiklektionerna ser likadana ut, 

10 % håller inte med och 30 % anser delvis att lektionerna ser likadana ut. Här ser vi att 

största delen av eleverna som deltog tycker inte att lektionerna ser likadana ut. Det som 

skiljer sig är att eleverna tidigare svarade att de ofta använder matematikboken men att 

lektionerna inte ser likadana ut. Kan detta bero på att eleverna tycker de gör olika saker i 

matematikboken och att lektionerna ser olika ut på det sättet? 

Ann pratar också vikten av självförtroendet, vissa elever kan lätt ge upp om de tycker att 

det är för svårt. Eleverna som deltog i Anns klass tyckte 50 % att de var duktiga på 

matematik och 50 % att de delvis var duktiga. Här kan vi reflektera kring att Ann har hjälpt 

sina elever att se sig själva som duktiga i matematik även om det är svårt.  

Matematik har alltid varit roligt för Ann, hon har alltid haft en positiv inställning och har 

inte haft några svårigheter. De elever som deltog i undersökningen delar inte samma tycke 

som henne. 60 % av deltagarna tycker delvis att matematik är kul, 30 % tycker delvis inte 
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att matematik är roligt och 10 % tycker inte att matematik är kul. Det menas med att ingen 

elev i klassen som deltog tycker fullt ut att matematik är roligt. Här ser vi ingen koppling 

mellan lärarens och elevernas attityd till matematik, andra faktorer kan dock spela in 

gällande elevernas attityder till matematik.  

Ann anser det som viktigt att eleverna får en förståelse för varför vi lär oss matematik och 

varför vi har nytta av det i framtiden. Det är viktigt att få lektionerna intressanta och på så 

sätt utvecklande för eleverna. Här ser vi på enkäterna att Ann har lyckats få eleverna 

intresserade då 90 % av eleverna var åt de positiva hållet gällande om matematik var 

intressant. Här ser vi skillnad då eleverna tidigare svarade att 40 % tyckte inte att det var 

roligt med matematik men 90 % tycker att det är intressant. Intresse och roligt brukar höra 

ihop men inte gällande denna fråga och det vill säga att i alla fall 30 % tycker inte att 

matematik är roligt men det är intressant.  

90 % av eleverna tycker också att matematik är lätt att förstå och om vi kopplar detta till de 

60 % som tyckte matematik var roligt så är det fler som tycker att matematik är lätt att 

förstå än som tycker att det är roligt. En orsak kan vara att vissa anser det för lätt att förstå 

och då tappar det roliga dock inte intresset eftersom 90 % ansåg matematik som 

intressant. Det kan också påverkas på grund av lektionens upplägg, eleverna kanske tycker 

allmänt att matematiken är intressant men att lektionerna inte stimulerar dem tillräckligt.   

Samtliga elever som deltog i undersökningen var eniga om att man kunde lära sig 

matematik på olika sätt. Gällande påståendet om man använde matematiken utanför 

skolan var 40 % helt övertygade, 50 % höll delvis med och 10 % höll delvis inte med. Här 

kommer också en fråga upp varför eleverna inte är helt säkra på att de faktiskt använde 

matematiken utanför skolan. Behöver det kanske tydliggöras mer i klassrummet? 80 % av 

eleverna som deltog tyckte det var viktigt att kunna matematik och 20 % tyckte delvis det 

var viktigt. Här kommer samma fråga upp, varför inte alla elever är helt övertygade om att 

de är viktigt att kunna matematik? Vet de vad matematik innebär och när man använder 

det? 

Klass 4b 

I denna klass var det endast en elev som inte deltog i undersökningen så resultatet kan vi 

då tolka som att det gäller för hela klassen. Berit förklarar sin attityd till matematik som 

positiv och den har alltid varit det, hon tycker om att räkna matematik. 55 % av klassen 

trodde Berit tyckte om matematik och 45 % trodde att hon delvis tyckte om matematik. 

Ingen av eleverna svarade att de inte trodde hon tyckte om matematik så Berits positiva 

attityd till matematik har visats för klassen.  

Berit tycker att man behöver göra matematiklektionerna roligare, hjälpa varandra och 

diskutera. 80 % av klassen tyckte att Berit förklarade för dem så de förstod, 15 % svarade 

att hon förklarade delvis så de förstod. Ingen i klassen hade svarat att de inte höll med om 

att hon förklarade så de förstod men 5 % hade svarat att de delvis inte höll med. 
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Berit anser att det är viktigt med variation i undervisningen, matematiken behöver vara 

rolig för att elevernas ska utvecklas och känna sig duktiga. Resultatet från hennes klass 

visar på att 50 % ser åt de positiva hållet mot matematiklektionerna och 50 % ser åt de 

negativa hållet. Här kan man reflektera kring varför 50 % inte ser fram emot lektionerna, 

har det att göra med undervisningen eller att det har blivit högre krav och svårare 

uppgifter när man kommer upp i fjärde klass? 

När det gäller arbetet med matematikboken så stämmer Berits intervjusvar med 

enkätundersökningen. Hon tycker inte att det blir roligt om de bara får arbeta med 

matematikboken och vill variera undervisningen. 80 % av eleverna har svarat håller delvis 

inte med respektive håller inte med om att de ofta använder matematikboken på 

lektionerna, 20 % tycker mer eller mindre att de ofta använder boken. Här ser man tydligt 

att Berit har visat för eleverna att de arbetar utanför matematikboken.  

Om matematiklektionerna ser likadana ut stämmer också överens med intervjusvaren 

samt med svaren från tidigare fråga. 80 % av eleverna anser att lektionerna inte ser 

likadana ut och 20 % tycker mer eller mindre att de ser likadana ut. Eleverna visar här att 

de inte bara arbetar i matematikboken utan gör olika saker på lektionerna. Detta syftade 

också Berit på att matematikboken inte är lika rolig att arbeta med hela tiden och vill ha 

variation i sin undervisning.  

Berit pratar om att man som lärare behöver peppa eleverna positivt, att de kommer klara 

det här. På så sätt hjälper man dem med självförtroendet i matematiken. I denna klass är 

det väldigt utspritt vad eleverna anser om sin egen förmåga i matematik. 20 % tycker att de 

är bra på matematik, 65 % tycker delvis de är bra, 10 % håller delvis inte med och 5 % 

tycker inte att de är bra på matematik. Annat kan här ha påverkat självförtroendet 

exempelvis hemmet.  

Berit har alltid själv tyckt att matematik har varit roligt och fört vidare sin positiva attityd 

till de flesta eleverna i klassen. 50 % av klassen tyckte att matematik var roligt, 25 % tyckte 

delvis att det var kul och 25 % tyckte delvis inte att det var kul. Här skulle man kunna se ett 

samband mellan lärarens och elevernas attityd då största delen av klassen tycker att 

matematik är kul. När vi tittar på om de tycker matematik är lätt att förstå så är det 65 % 

som tycker delvis att det är lätt att förstå, 25 % tycker att det är lätt att förstå och 10 % 

tycker delvis inte att det är lätt att förstå. Förståelsen kan ha mycket att göra med läraren, 

hur hon förklarar och lägger upp lektionen. De flesta i klassen tycker i alla fall att det är 

intressant med matematik även om det inte alltid är lätt att förstå, 80 % visar åt de positiva 

hållet gällande förståelsen.  

Berit arbetar med att få ur matematiken utanför böckerna och kopplat till vardagen, 84 % 

av eleverna tycker att man kan lära sig matematik på olika sätt, detta är en stor del av 

klassen men helst vill man att alla ska förstå det. När det gäller kunskapen kring att man 

använder matematik utanför skolan ser vi inte någon stor koppling mellan eleverna och 

lärarens svar. Endast 30 % är helt övertygade om att vi använder matematiken utanför 

skolan, 35 % håller delvis med och 35 % håller delvis inte med om att vi använder 

matematiken utanför skolan. Hur kommer detta sig? Detta behövs tydliggöras för eleverna 
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att vi faktiskt använder matematiken utanför skolan, göra tydliga kopplingar till 

vardagslivet. 90 % tycker att det är viktigt att kunna matematik och 10 % tycker delvis att 

det är viktigt, varför tycker inte de 10 % av eleverna att det inte är så viktigt? Här handlar 

det också om att tydliggöra för dem att det är viktigt eller är det föräldrarna som har 

påverkat detta.  

6 SLUTSATSER 

 
I slutsatser besvarar vi de tre forskningsfrågor som står som grund för detta arbete. Den 

första gäller attityder som lärare har och den andra attityder som elever har till matematik. 

Den tredje delen av slutsatser sammanfattar vi likheter och skillnader mellan lärarnas och 

elevernas attityder enligt den tredje forskningsfrågan  

Vilka attityder har lärarna till matematik?  

Lärarna vi intervjuade hade en positiv attityd till matematik, dock var det en lärare som 

inte tyckte om att undervisa i matematik men hon hade ändå en positiv attityd till 

matematiken och tyckte att det var roligt. Flera av lärarna hade tidigare haft negativa 

attityder till matematiken men har fått hjälp på vägen att finna den positiva attityden. 

Lärarna påpekade att attityden var en viktig faktor i lärandet och det är vikigt att jobba 

varierat och göra lektionerna kreativa detta stödjer också Samuelsson (2009) som har fått 

fram i sin studie att arbetssätten påverkade utvecklingen och attityden hos eleverna.  

Vilka attityder har eleverna till matematik? 

I det stora hela visade det sig enligt enkäterna att samtliga elever hade en positiv attityd till 

matematik, de såg fram emot lektionerna och tyckte att det var roligt med matematik. De 

flesta eleverna svarade att det hade en positiv syn på matematiken, de tyckte matematik 

var roligt och såg fram emot lektionerna, det som visade sig negativt för vissa klasser var 

verklighetsanknytningen. Då eleverna går i årskurs 3-4 så stämmer dessa resultat överens 

med Knutsson Cervins (2011) resultat som visar att attityderna är positiva hos elever i 

tidigare årskurser.  

Hur visar sig eventuella samband mellan lärarnas och elevernas attityder? 

Vi har jämfört lärarintervjuerna och elevenkäterna och de samband vi ser är att samtliga 

elever tyckte matematik var roligt, de ansåg också att deras lärare tyckte om matematik 

och lärarintervjuerna visade på positiva attityder hos lärarna. Att detta har ett samband är 

endast något vi tror men har läraren en positiv attityd till matematik och visar det för 

eleverna så är det större chans att eleverna tar efter attityden än om läraren hade haft en 

negativ attityd till matematik framför eleverna. Dock ser vi även att det kan finnas annat 

som också påverkar elevernas attityd till matematik. 

Bea var den som avvek till i sin attityd gentemot de andra lärarna genom att säga att hon 

inte tyckte om att undervisa i matematik, detta syns inte på enkätundersökningen där Beas 

elever inte har ett avvikande svar. Det är Berits klass som avviker i enkätsvaren, men Berits 

svar på hennes egen attityd liknar de andra två lärarnas. Detta kan tolkas som att elevernas 
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syn på läraren och lärarens attityd inte har något större samband. Dock var det väldigt få 

elever från Bea som svarade på enkäten vilket gör att undersökning inte ger en bild av hela 

klassens åsikter.  

Vi ser en stor likhet i klass 4:b och deras lärare Berit som visar sig att klassen har svarat att 

de inte använder matematikboken mycket på lektionerna och att lektionerna ser inte 

likadana ut. För att koppla ihop detta till Berit så lyfte hon vikten i att diskutera matematik 

och inte då sitta i matematikboken. Vi såg också en likhet i Beas klass, 3:b där Bea inte 

tyckte om att undervisa i matematik och klassen hade svarat att matematiklektionerna ser 

likadana ut. Den slutsats vi drar av detta är att Bea håller sig till en och samma sak i större 

utsträckning för sin egen säkerhet. Trots att 4:b s elever har mest variation och minst jobb 

i matematikboken ser de minst fram emot matematiklektionerna jämfört med de andra 

klasserna, vilket också kunde visat olika om det var fler elever som deltog från de andra 

klasserna så  här väljer vi att inte dra någon slutsats.  

I klass 3:b hade ingen elev svarat fullt ut att man använder matematiken utanför skolan 

dessutom har eleverna som deltog svarat att lektionerna ser likadana ut. En slutsats man 

möjligen kan dra är att då Bea inte själv tycker om att undervisa i matematik så håller hon 

sig till lite striktare ramar och då glöms vardagsmatematiken bort och synliggörs inte för 

eleverna. Som Brändström (2004) skriver så kan lärare vara rädda för att misslyckas i sin 

matematikundervisning och vågar därför inte använda sig av nytänkande metoder. 4:a ser 

mest användning av matematiken i vardagen och deras lärare Ann har nästan enbart 

positiva erfarenheter från matematik. Det blir kanske tvärtom för Ann som har väldigt 

positiva erfarenheter och vågar då ta ut svängarna mer och synliggöra matematiken i 

vardagen. 

7 DISKUSSION 
 

Här kommer vi att diskutera metod och resultatet utifrån litteratur och tidigare forskning. 

Vi kommer kolla på om det finns några likheter eller skillnader mellan vår studie och det 

som tidigare har gjorts. Vidare kommer vi att försöka se konsekvenser av det vi har 

kommit fram till och även hur man kan jobba vidare med det här både som lärare och 

vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Elevintervjuer kan stärka resultatet och ge ett tydligare svar på attityderna och vart dessa 

grundar sig i. Under reflektioner i arbetet märkte vi att det krävdes utförligare svar från 

eleverna för att kunna gå vidare med arbetet. Resultatet kan ha påverkats om några elever 

inte förstod frågorna eller om de hade svårt att förstå upplägget av enkäten och därför 

kunde det också ha varit bra med elevintervjuer för att få en tydligare uppfattning kring 

attityderna. För att få en syn på hur klassrumsmiljön ser ut och hur lärare och elever visar 

sina attityder i klassrummet kan observationer vara relevant. Detta kan också öka 
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reliabiliteten i arbetet genom att se om det som kommer fram under intervjuer och i 

enkätsvar stämmer överens med verkligheten. 

För ett mindre bortfall skulle vi kunna skickat hem föräldrabrev som föräldrarna endast 

skulle skriva på om deras barn inte fick delta. Fick vi ingen underskrift så kunde vi anta att 

det var okej. Vi tycker dock att detta inte helt överensstämmer med Vetenskapsrådets 

(2002) etiska aspekter, eftersom dessa säger att man måste ha ett godkännande från 

målsman till barn under 16. Därför valde vi bort detta alternativ. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Den klass vi kan se ett säkert resultat i är klass 4b där endast en elev inte deltog i 

undersökningen. Klassen och Berits svar stämmer överens då Berit alltid känt en positiv 

attityd till matematiken och klassen höll med om att deras lärare tyckte matematiken var 

rolig. Thorén (2007) visar vikten av lärarens påverkan av elevernas attityd och motivation. 

Thorén beskriver lärarens påverkan som en avgörande betydelse för elevernas motivation. 

Alltså visar läraren en positiv attityd till matematik så märktes det även på eleverna och 

hjälper dem att känna sig positiva till matematiken längre fram i livet också.  

Brändström (2004)  menar också på att lärare oftast har för lite utbildning inom 

undervisning i matematik och då brister den utvecklande undervisningen. Där ser vi att 

Andrea tar upp Lärarlyftet som en relevant faktor för hennes attityd, det bidrog till att hon 

såg på matematiken ur ett bredare perspektiv samt förstod att hon behöver visa för 

eleverna att matematiken är så mycket mer än bara matematikboken. Ann beskriver också 

att hon fick en annan syn på matematiken efter att ha läst på högskolan. Hon fick se att 

matematik var mer kreativt. Berit menar på att högskolan inte gav henne någonting för sin 

matematikundervisning, vilket stämmer överens med det Brändströms kom fram till 

genom sin undersökning om att lärarna inte får tillräckligt med matematik från sin 

lärarutbildning. Känner sig läraren osäker på sin förmåga i matematiken eller har en 

negativ attityd till matematikundervisningen så är det stor risk att detta speglar sig på 

eleverna. Eleverna själva kan känna en negativ attityd till matematiken och på så sätt sänks 

nyfikenheten och lusten att lära. Detta kan ge stora problem för eleverna i framtiden, 

känner eleverna inte lusten att lära så minskar också förståelsen och då kan det bli stora 

konsekvenser i högre ålder då matematiken blir svårare. Det kan göra att elever drar sig för 

att utbilda sig inom yrkesområden där det krävs att man studerar matematik och det blir 

en brist inom dessa yrken som till exempel ingenjörer eller matematiklärare. Har även en 

stor del av lågstadielärarna en negativ syn på matematik för dem vidare detta till sina 

elever och det blir en ond cirkel. Därför är det viktigt att matematiken i lärarprogrammet 

blir mer givande och ger alla lärare en bra grund och ett bra självförtroende i att undervisa 

matematik. Där ser vi en viktig utvecklingspunkt för lärarutbildningen detta var några år 

sedan så möjligheten att utbildningen har ändrats sedan dess finns. Vi ser också hur viktig 

och bra lärarlyftets roll är. 
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I det stora hela ser vi att eleverna som deltog i studien hade relativt god självtilltro till 

matematik. Petersen (2011) skriver om att har man en god självbild så presterar man också 

bra inom matematik, alltså bör det underlätta för elever att ha en god självbild. Eleverna 

som svarade på enkäten hade en god självbild och bör då också bidra till god prestation 

inom matematik. Sedan om de presterar bra för att de har en god självbild eller om de har 

en god självbild för att de presterar bra kan vara svårt att säga. Men om eleven har en god 

självbild kan de bidra till att de möter ett problem i matematiken med glädje och försöker 

lösa det istället för att ge upp så fort en motgång dyker upp. Detta påpekade dessutom 

lärarna i intervjuerna.  

Självtilltron är en viktig egenskap som eleverna behöver ha med sig i framtiden, detta 

gäller inte bara matematiken utan alla ämnen. Känner inte eleverna självtilltro i skolan blir 

det svårt att nå målen som ska uppfyllas. Eleverna måste våga tro på sig själva och det är 

skolan och läraren uppdrag att bidra till en trygg skolmiljö så eleverna för möjlighet att 

utvecklas.  

 

Vi ser att eleverna som deltog i undersökningen hade en positiv attityd till matematik, 

detta bidrar till motivation och nyfikenhet i ämnet. Eleverna ser fram emot lektionerna och 

tycker att det är viktigt att kunna matematik. Vi vet inte om denna attityd kommer att 

stanna hos eleverna när de blir äldre. Det finns forskning som visar på att attityden 

försämras ju äldre eleverna blir men att den är mestadels god hos eleverna i årskurs 3 och 

4. Men attityden som eleverna har nu bidrar till att de kan reflektera över att matematiken 

är eller har varit rolig och kan då bidra till att våga mer, även i äldre ålder.  Vi kan dock inte 

se samma resultat som PISA visar, att attityden till matematik skulle vara dålig, men detta 

är också svårt att jämföra då urvalsgruppen i denna studie var så få jämfört med PISA-

undersökningen. Vi fick ett negativt resultat på påståendet om eleverna använde 

matematiken utanför skolan. Matematik förkommer hela tiden i många vardagshändelser 

som till exempel när man kollar klockan, räknar poäng i spel med mer. Eleverna visade 

dock inte kunskap om detta. Exempel på hur man kan få med vardagsanknytningen i 

undervisningen är genom att diskutera och genomföra uppgifter som har med 

vardagsanknytning att göra exempelvis räkna med pengar. Viktigt är också att man 

påpekar vad som är matematik och vad det används till. Jobbar eleverna bara i boken på 

matematiklektionerna tror de att matematik är något man enbart gör i matematikboken. 

Så genom att gå ifrån boken kan vardagsanknytningen synliggöras.   

 

7.3 Fortsatt forskning 

 

Vill man utveckla denna studie kan fortsatt forskning exempelvis vara intervjuer med 

några elever för att få en djupare insikt i vart attityden kommer ifrån. Då vi kom till en 

gräns i arbetet där vi inte kom vidare utan utförligare svar från eleverna bör det användas 

intervjuer för ett djupare arbete. Dessutom kan observationer bidra till en ny synvinkel på 

hur attityder synliggörs. En annan del man kan utveckla är hemmets påverkan på 

attityden, samtliga lärare tog upp föräldrarna som en påverkan av elevernas attityder. Hur 
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visar föräldrarna sin attityd för barnen och vet föräldrarna om hur mycket det verkligen 

påverkar deras barn? Ett annat ämne som skulle kunna vara relevant är hur media 

påverkar barns attityder till matematik. Barn sitter mycket mer vid tv, dator, telefon eller 

surfplatta nu än för 5-10 år sedan. Kan detta vara en orsak till elevernas attityder? Vad 

påverkar dem positivt och negativt? 

 

 

 

 

 

 

 

Tack! 

Till elever och lärare som tog sig tid att genomföra enkäter och intervjuer, ni hjälpt oss att 

genomföra detta arbete. 

Till Katalin, vår handledare som har hjälpt oss i utförandet av detta arbete.  

Utan er hade inte arbetet gått att genomföra, tack! 

//  Linnea och Mikaela 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Brev till vårdnadshavare 

Hej! 
Vi heter Mikaela och Linnea, vi studerar lärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi går 
nu sista terminen där vi skriver ett examensarbete om elever och lärares attityder till 
matematik. Vi kommer genomföra en enkätundersökning med eleverna för att få fram en 
djupare förståelse kring deras attityd till matematiken. Undersökningen är helt frivillig och 
får avbrytas när som helst under undersökningens gång. 
 

Är eleverna under 16 år behövs ett medgivande från deras målsman. De enkäter som 
kommer användas i studien är endast de enkäter från elever som har fått godkännande 
från målsman.  
Samtliga elever kommer fylla i enkäter men vill inte någon målsman att deras barn ska 
vara med kommer det barnets enkät ej att användas i studien.  
 

Enkäterna är helt anonyma och kommer endast att behandlas av oss. Resultatet av studien 
kommer däremot sammanställas i en uppsats. Enkäterna kommer att besvaras av ca 80 
elever på olika skolor i årskurs 3-4. 
 

Vi är väldigt tacksamma om ni fyller i och det hjälper oss jättemycket! 
Har ni funderingar eller frågor kontakta:  
Mikaela Persson: mpn11010@student.mdh.se 
Linnea Lundberg: llg11001@student.mdh.se 
 

Klipp av och lämna in senast fredagen den 7 mars                                                           ______ 
o Jag godkänner att mitt barn får delta i undersökningen 

 

o Jag godkänner icke att mitt barn får delta i undersökningen 
 

__________________________      ____________________________ 
Målsmans underskrift                                  Elevens underskrift 
 

________________________________ 
Elevens namn 
 

Får vi inte in någon underskrift, ett blankt papper eller icke godkännande kommer elevens enkät ej användas 
i studien.  
 

Tack för visat samarbete! 

mailto:mpn11010@student.mdh.se
mailto:llg11001@student.mdh.se
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Bilaga 2- Intervjufrågor till lärarna 

Hur tyckte du att matematiken var när du gick i skolan? rolig eller tråkig? 
På vilket sätt? Läraren? hemma? orsak? 
 
Har du en annan uppfattning till matematiken nu jämfört när du själv gick i skolan? 
Varför har den ändrats? 
Berätta om ditt förhållande till matematiken nu jämfört med skoltiden? 
 
Har lärarutbildningen påverkat dig något gällande din attityd till matematik? 
På vilket sätt? 
Tycker du det är för mycket eller för lite matematik på högskolan? 
Svårt/lätt? 
 
Tror du att du som lärare påverkar dina elevers syn på matematik? 
På vilket sätt? 
Har du något exempel? 
 
Hur mycket tror du att lärarens attityd styr elevernas utveckling/inlärning? 
 
Hur mycket tror du att elevernas attityd styr deras egen utveckling/inlärning? 
 
Kan andra orsaker påverka elevernas attityd än lärarens? 
Har du sett något? 
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Bilaga 3- Enkätundersökning om attityder till matematik.     

Kön (ringa in) Flicka Pojke   

Klass (ringa in) 3:an 4:an   

 

Håller du med påståendena? Ringa in ditt svar.     

     

Fråga 1                                                Håller inte med            Håller med 

Jag tycker matematik är roligt   1 2 3 4 

     

Fråga 2     

Matematik är lätt att förstå    1 2 3 4 

     

Fråga 3     

Matematik är intressant    1 2 3 4 

         

Fråga 4     

Jag ser fram emot matematiklektionerna 1 2 3 4 

         

Fråga 5     

Jag tror min lärare tycker om matematik  1 2 3 4 

         

Fråga 6     

Min lärare förklarar så jag förstår   1 2 3 4 

         

Fråga 7     

Vi använder ofta matteboken på lektionerna 1 2 3 4   

      

 



 

41 

 

Fråga 8     

Alla matematiklektioner ser likadana ut  1 2 3 4 

         

Fråga 9     

Man kan lära sig matematik på olika sätt  1 2 3 4   

  

     

Fråga 10     

Jag använder matematiken utanför skolan 1 2 3 4 

         

Fråga 11     

Det är viktigt att kunna matematik  1 2 3 4   

  

     

Fråga 12     

Jag är bra på matematik    1 2 3 4   

  

Berätta!         

Så här brukar vi arbeta med matematik     

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Detta gör jag helst på matematiklektionerna     

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kommer du på något mer du vill berätta om matematik?     

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

     

Tack för din medverkan! 
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