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Sammanfattning    
Abstract 
Denna studie behandlar elever i år 6. Det som undersöks är dels elevers attityd till matematik och dels om 
elevernas attityd till matematik kan kopplas samman med deras resultat i ämnet. Jag har genomfört en 
enkätundersökning med totalt 39 elever och även intervjuat 4 av dessa elever för att få reda på deras 
attityder. Deras lärare fick bedöma varje elevs prestationsnivå och placera dem i antingen högpresterande, 
medelpresterande eller lågpresterande. Jag har sammanställt resultat om deras attityd och även hur de olika 
prestationsgrupperna har svarat. 
 
Resultatet visar att en stor majoritet tycker att matematik är ett viktigt ämne, att många tycker att det är lätt 
och att de är bra i ämnet. Däremot är det jämnt mellan de som tycker matematik är roligt och de som tycker 
det är tråkigt. När det gäller de olika prestationsgruppernas attityd var det fler högpresterande än 
lågpresterande som hade en positiv attityd till ämnet och till sin egen förmåga i matematik. 
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Förord 
 
Jag vill tacka alla elever som har deltagit i min enkät- och intervjuundersökning och på så sätt 

hjälpt mig med mitt examensarbete. Jag vill även tacka de berörda klasslärarna för att ni tog er 

tid att hjälpa mig med att bedöma elevernas prestationsnivå samt att jag fick stjäla lite av er 

lektionstid för att kunna genomföra min undersökning. 

 

Jag vill även tacka min handledare Magnus Österholm som hjälpt mig att finna material till 

arbetet, kommit med tips och idéer och för allmänt stöttande under arbetets gång. 

 

Jonas Fridström, Motala, mars 2007 
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1. Bakgrund 
 
Matematik var under hela grundskolan det ämne jag tyckte mest om, förutom idrott. Jag hade 
väldigt lätt för ämnet och låg alltid längst fram i räkneboken. Det kanske var en av 
anledningarna till att jag tyckte så mycket om matematik. När jag senare läste Teknisk linje på 
gymnasiet var matematik inte lika roligt längre, mycket beroende på att den var betydligt 
svårare än den matematik som lärdes ut under grundskolan. Ju svårare det blev desto mindre 
blev motivationen. Jag undrade ofta till vilken nytta vi lärde oss matematiken. Detta innebar 
att mina känslor inför matematiklektionerna var delade. Jag ville gå på dem för att lära mig, 
samtidigt som jag ibland tyckte att det var svårt och på så sätt även tråkigt och omotiverande 
på något sätt.  
 
Jag hade gått från en ung pojke som presterade bra i matematik och tyckte att ämnet var 
mycket roligt och ganska lätt till en ung man som fick kämpa för ett bra betyg och som tyckte 
matematik var både svårt och tråkigt. Det enda som gav mig motivation var betyget.  
 
Jag har under de år jag studerat till lärare ofta kommit i kontakt med ordet attityd, speciellt 
under den verksamhetsförlagda utbildningen. Elever har olika attityder till olika ämnen, så är 
det även för oss vuxna. Ett av de ämnen som jag tror det finns många blandade attityder kring 
är matematik. Det finns alltid de som kommer in i klassrummet efter rasten och beklagar sig 
över att det är matematik på schemat, och sedan finns det de som tyst och snabbt tar fram sina 
böcker och ivrigt sätter igång med att räkna utan att läraren har sagt åt dem att börja. Därmed 
inte sagt att det är de som arbetar flitigast och som tycker om matematik som är bäst på 
matematik.  
 
Redan från början kände jag att det skulle vara intressant att undersöka elevers attityd till 
matematik. Ända sedan jag började skolan i år 1 för många år sedan har åsikterna om 
matematik bland klasskamraterna varit varierande. Jag minns själv vilka som var duktiga och 
vilka som var dåliga i matematik i min klass under grundskolan, men det var inte alla som 
berättade vad de tyckte om ämnet. Denna insikt fick mig att bli lite intresserad av hur 
attityden till matematik är och hur den spelar in på prestationen i matematik. Efter att jag sökt 
efter litteratur i olika bibliotekskataloger och även sökt andra examensarbeten med hjälp av 
sökord som attityd, prestation och matematik märkte jag snart att det inte fanns så mycket 
skrivet om just attitydens betydelse för prestationen. Däremot fann jag en del undersökningar, 
både nationella och internationella, som tog upp lite om elevers attityder till matematik.  
 
De tidigare undersökningarna har mest granskat elever i år 5 och elever i år 9. Eftersom jag 
utbildar mig till lärare med inriktning på de tidigare åren kände jag att det var dessa elever 
som skulle ingå i min undersökande studie. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka grundskoleelevers attityd till matematik. Arbetet ska 
också undersöka om elevernas attityd kan kopplas till deras prestationer inom matematik.  
 
 
Frågeställningarna är: 
 

• Vilken attityd har elever till matematik? 
 

• Kan elevernas attityd kopplas till deras prestation? 
 
 
 
Attityd till matematik innefattar ett väldigt stort och brett område och detta arbete omfattar 
inte allting i det området. Jag har begränsat attityd till fem olika områden som lätt kan utläsas 
i den enkät som eleverna har besvarat. De fem områdena är hur rolig eleverna anser att 
matematiken är, hur svår eleverna anser att matematiken är, hur bra eleverna anser att de är i 
matematik, hur viktig eleverna anser att matematiken är samt om eleverna anser att de lär sig 
onödiga saker i matematik. Anledningen till att jag valt just dessa områden är dels att flera 
tidigare undersökningar har haft med dem, vilket gör att jag kan jämföra och diskutera 
resultaten med varandra, och dels för att jag tycker att dessa fem områden är de mest 
intressanta. De områden i undersökningen som jag tittat extra noga på är hur rolig eleverna 
anser att matematiken är samt hur svår eleverna anser att matematiken är. Anledningen till att 
det blev dessa två områden är att det är de två första frågorna som dyker upp hos mig när jag 
tänker på vilken attityd man kan ha till matematik. Jag tycker också att det är dessa två 
områden som är roligast att undersöka och eventuellt se ett samband mellan. 
 
 
 
3. Attityder och prestationer 
 
Många har positiva erfarenheter av matematik och kan berätta om hur studier i ämnet bidrar 
till upplevelser av överblick, klarhet, mönster och skönhet. De ger lust att undersöka och 
upptäcka mer och även utmaningar och stimulans. Tyvärr finns det alltför många människor 
med erfarenheter som inte alls är positiva, utan i stället väldigt negativa. De upplever 
matematik som meningslöst och svårbegripligt. Dessa människor kan känna sig misslyckade 
och vara fyllda med ångest. Många tar med sig detta in i vuxenlivet och överför de negativa 
bilderna av matematik till nästa generation.1  
 
 
3.1 Definitioner av centrala begrepp 
 
För att definiera begreppet attityd har jag tagit hjälp av Nationalencyklopedin. Enligt den 
används, inom vetenskapen, termen attityd för att beskriva en varaktig inställning som har 
byggts upp genom erfarenheter. En persons attityd visar sig genom att man är för eller emot 

                                                 
1 Skolverket (2003), Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Fritzes, s.10 

 5



något. I samhällslivet blir de flesta företeelser föremål för attityder. När en attityd väl har 
bildats, visar den sig vara synnerligen stabil och det ska mycket till för att den ska förändras.2  
 
I Nationalencyklopedin fann jag ingen definition av ordet prestation. I Bra Böckers Lexikon 
fanns det dock en kort beskrivning av begreppet som löd: utfört arbete.3 Jag tycker det var en 
beskrivning som passar väl in på det jag menar är en prestation.  
 
 
3.2 Styrdokumenten 
 
Skollagen, Lpo 94 och kursplanerna är de styrdokument som reglerar verksamheten i skolan. I 
de två sistnämnda står det bland annat att skolan ska stimulera eleverna och ge dem lust att 
lära sig saker samt att lära dem se att det de lär sig har någon betydelse. Detta handlar till stor 
del om elevers attityd till matematik. Vissa elever tycker att matematik är tråkigt och att 
mycket av det de lär sig inte är meningsfullt och det är skolans ansvar att försöka få dessa, och 
övriga elever, att ha en mer positiv attityd till matematik.   
 
 
I Lpo 94 står följande: 
 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskap.”  
 
”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.”  
 
”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen.”  
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära.”  
 
”Läraren skall stärka elevens vilja att lära…”  
 
”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är 
meningsfull…”4  
 
 
I kursplanen i matematik för grundskolan står följande:  
 
”Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla 
elevens intresse för matematik...” 
 
”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
 

• utvecklar intresse för matematik… 
• inser värdet av matematiken”5 

 
                                                 
2 Nationalencyklopedin (1990), Höganäs: Bra Böcker AB 
3 Bra Böckers Lexikon (1988), Höganäs: Bra Böcker AB 
4 Lärarförbundet (2002), Lärarens handbok. Solna: Tryckindustri Information, s.11, s.12, s.14 och s.17 
5 Skolverket (2006), Kursplan i matematik 
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3.3 Begreppet attityd 
 
Skolverket genomförde under 2001-2002 en nationell kvalitetsgranskning om lusten att lära 
matematik. Den visar att de yngre barnen har en naturlig nyfikenhet och en positiv attityd till 
att lära sig, men att den inställningen förändras under åren i skolan. I år 7-9 är det många 
elever som inte ser någon koppling mellan matematiken och deras egna liv. För dem känns 
inte matematiken meningsfull.6 Granskningen visar också att de flesta elever i år 5 är mycket 
positiva till skolan. De tycker att det mesta känns meningsfullt och nästan allt är roligt.7 En 
enkätstudie som genomfördes i samband med denna granskning visade dock att elever i år 5 
som tycker att matematik är lätt alltmer börjar betrakta matematik som det tråkigaste ämnet. 
De anser att det är för mycket upprepningar och för lite utmaningar för att det ska vara roligt.8

I undersökningen står det även att många elever tycker matematik är kul när de förstår. Det är 
när man inte längre förstår vad man håller på med, varför man gör det man gör och när man 
inte inser användningen av matematiken som det blir tråkigt.9

 
Den tidigare forskning som denna uppsats behandlar är hämtad från olika granskningar och 
undersökningar, både nationella och internationella. Här nedan ges en kort beskrivning av 
deras resultat. Jag har även hämtat resultat från två undersökningar som lärarstudenter har 
skrivit. Eftersom undersökningarna både är internationella och nationella samt från olika år 
och med olika frågor som grund kan de inte jämföras med varandra rakt av. Vissa frågor kan 
dock vara lika eller tolkas åt samma håll. 
 
 
Nationella utvärderingar, NU  
På uppdrag av Skolverket har det genom åren genomförts flera nationella utvärderingar av 
grundskolan. Utvärderingarna har gjorts om skolan i helhet men även inom de olika ämnena. 
Till största delen är det elevernas kunskaper och färdigheter som granskats, men en liten del 
av undersökningarna tar även upp elevernas attityd och inställning till ämnet matematik.10

Avdelningen för studier av utvecklingsprocesser och utbildning vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, PRIM-gruppen, har genomfört de nationella utvärderingarna inom matematik. 
PRIM-gruppens första nationella utvärdering genomfördes 1989 och följdes av nya 
utvärderingar 1992, 1995 och 2003.11

 
I detta arbete redovisar jag utvärderingarna i matematik i år 5 från 1989 och 1995. Jag 
redovisar ingenting från utvärderingarna från 1992 och 2003. Anledningen till detta är att det 
inte fanns med något om elevers attityder utan endast om deras kunskaper. Utöver de redan 
nämnda utvärderingarna ska jag även redovisa resultat från utvärderingarna i år 9 från 1992 
och 2003.  
 
 
TIMSS (The Third International Mathematics and Science Study)  
TIMSS är en internationell studie med över 40 deltagande länder som undersöker elevers 
prestationer och inställning till matematik och naturvetenskap. Denna studie genomfördes 

                                                 
6 Skolverket (2003), s.54 
7 Ibid, s.17 
8 Ibid, s.18 
9 Ibid, s.25 
10 Skolverket (2005), Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 
11 PRIM-gruppen (2004), Nationella utvärderingar. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm 
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under 1995.12 De resultat som redovisas är hämtade från en rapport som tar upp 
undersökningsresultatet från åldersgruppen 13-14-åringar i Sverige.  
 
 
PISA (Programme for International Student Assessment)   
PISA-projektet är en internationell studie som undersöker och jämför elevers kunskaper inom 
tre olika områden. År 2000 undersöktes läsförståelse, år 2003 undersöktes matematikkunskap 
och år 2006 undersöktes kunskap i naturvetenskap. Eleverna som ingår i undersökningarna är 
i slutet av sin grundskoleutbildning.13

 
Jag redovisar resultat från studien 2003 som berör svenska elever och som behandlar ämnet 
matematik.  
 
 
Undersökning av elever i år 4-6 
Detta är en intervjuundersökning som genomfördes med 6 elever från år 4, 6 elever från år 5 
och 6 elever från år 6 av Lori-Ann Linnarsson och Camilla Sandqvist år 2005.14  
 
 
Undersökning av elever i år 4, 7 och 9 
Detta är en enkätundersökning som genomfördes av Jessica Strand och Erika Karlsson år 
2005 med 20 elever från år 4, 35 elever från år 7 och 47 elever från år 9.15

 
 
Resultat 
De resultat som redovisas nedan behandlar samma typ av attitydfrågor som jag har tagit upp i 
min enkätundersökning. De tar upp om matematik är roligt eller tråkigt, lätt eller svårt, om 
eleverna anser sig vara bra eller dåliga i matematik, om matematik är viktigt eller oviktigt 
samt om eleverna anser att de lär sig nödvändiga eller onödiga saker i matematik. 
 
 
Roligt/Tråkigt 
Nu 1989 visade att mer än hälften av eleverna i år 5 tyckte matematik var roligt.16 I 
undersökningen från 1995 var det en knapp fjärdedel som tyckte att matematik var mycket 
roligt.17 Märk här skillnaden på roligt och mycket roligt. Hur många som tyckte matematik 
var mycket roligt 1989 och roligt 1995 visade inte undersökningarna, därför kan inte 
resultaten jämföras rakt av med varandra. 
 
I TIMSS:s undersökning från 1995 var det tre fjärdedelar av eleverna som tyckte matematik 
var roligt18, medan det i PISA:s undersökning från 2003 var en knapp tredjedel som tyckte 
samma sak.19

                                                 
12 Skolverket (1996), Skolverkets rapport nr 114. Stockholm: Liber Distribution 
13 Skolverket (2001), PISA 2000. (Lärarhögskolan i Kalmar) (Förord) 
14 L-A. Linnarsson & C. Sandqvist (2005), s.11 
15 J. Strand och E. Karlsson (2004), s.10 
16 Bengt-Olov Ljung (1990), Matematiken i nationell utvärdering. Stockholm: PRIM-gruppen, s. 3 och s. 9 
17 Skolverket (1997), Utvärdering av grundskolan 1995. Matematik årskurs 5, Stockholm: Liber Distribution,  
    s.31-33 
18 Anita Wester (1997), Vad tycker svenska 13-och 14-åringar om matematik och naturvetenskap?. Umeå:     
   Umeå Universitet, s.11 och s.19 
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Undersökning som genomfördes bland elever i år 4, 7 och 9 visade att av de 20 eleverna i år 4 
tyckte 12 elever att matematik var roligt och endast 4 elever att ämnet var tråkigt eller väldigt 
tråkigt. Resterande tyckte matematik var jätteroligt. I år 7 tyckte ingen av de 35 eleverna att 
ämnet var jätteroligt, däremot ansåg 13 elever att det var roligt och 20 elever att det var 
tråkigt. Resultatet i år 9 visade att över hälften av de 47 eleverna ansåg att matematik var mer 
tråkigt än roligt.20 Dessa resultat stämmer bra in med de resultat som Skolverkets nationella 
kvalitetsgranskning av grundskolan 2001-2002 kom fram till, nämligen att lusten att lära avtar 
i takt med skolåren. 
 
 
Svårt/Lätt 
1989 tyckte 40 % av eleverna i år 5 att matematik var ett svårt ämne21 och i TIMSS 
undersökning 1995 svarade lika stor andel elever att matematik var ett lätt ämne.22 I år 9 1992 
ansåg 30 % av eleverna att de fått arbeta med för svåra uppgifter och 2003 hade den siffran 
stigit till 56 %. Om detta beror på svårare uppgifter, sämre lärare, svagare elever eller något 
annat vet jag inte, men andelen elever som tycker att de fått arbeta med för svåra uppgifter är 
enligt mig alldeles för hög. Samma år markerade 38 % av eleverna i år 9 att matematik var ett 
av de svåraste ämnena i skolan. 23

 
I studien bland elever i år 4, 7 och 9 tyckte ingen av de 20 eleverna i år 4 att matematik var 
svårt, men 4 av dem ansåg att det var mindre svårt. 13 elever tyckte ämnet var lätt och 
resterande tre att det var jättelätt. Av de 35 eleverna i år 7 tyckte lite mer än hälften att 
matematik var lätt, men ingen att det var jättelätt. 12 elever tyckte ämnet var mindre svårt och 
4 att det var svårt. I år 9 ansåg ingen elev att matematik var jättelätt men 13 elever tyckte det 
var lätt. Nästan lika många, 11 stycken, tyckte att matematik var svårt medan merparten, 23 
stycken, ansåg att ämnet var mindre svårt.24 Nästan samtliga resultat pekar på att fördelningen 
mellan de elever som tycker matematik är svårt och de som tycker att matematik är lätt är 
ganska jämn.  
 
 
Bra/Dålig i matematik 
 I NU 1989 tyckte knappt hälften av eleverna i år 5 att de var bra i matematik25 och 1995 hade 
den siffran sjunkit till en tredjedel.26 Undersökningen bland elever i år 4-6 visade att hälften 
av eleverna ansåg sig ha lätt för matematik. Även i PISA:s undersökning tyckte nästan hälften 
av eleverna att de var bra i matematik, medan en tredjedel ansåg att de inte var bra.27 
Sammanfattningsvis har andelen elever som tycker att de är bra i matematik hållit sig på 
samma nivå under åren. Däremot kan man inte direkt säga att de som inte tycker att de är 
duktiga anser att de är dåliga, eftersom vi inte vet samtliga svarsalternativ i de olika 
undersökningarna. Det kanske fanns ett svarsalternativ som de elever som inte tyckte de var 
varken bra eller dålig kunde markera, alltså ett neutralt svar. 

                                                                                                                                                         
19 Skolverket (2004), PISA 2003. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, s.73, s.75 och s.77 
20 J. Strand och E. Karlsson (2004), s.12 
21 Bengt-Olov Ljung (1990), s. 3 och s. 9 
22 Anita Wester (1997), s.11 och s.19 
23 PRIM-gruppen (2005), Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Matematik årskurs 9, Stockholm:      
    Fritzes, s.48 
24 J. Strand och E. Karlsson (2004), s.12 
25 Bengt-Olov Ljung (1990), s. 3 och s. 9 
26 Skolverket (1997), s.31-33 
27 Skolverket (2004), s.73, s.75 och s.77 
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1992 tyckte hälften av eleverna i år 9 att de kunde vara bättre om de ville och 2003 hade den 
andelen stigit till två tredjedelar.28  
 
 
Viktigt/Oviktigt 
Överlag är det väldigt många elever som tycker att matematik är viktigt oavsett vilket år och i 
vilken årskurs undersökningen genomfördes. Både i NU 198929 och TIMSS30 visade 
resultatet att nästan samtliga elever tyckte matematik var viktigt. Undersökningen bland 
elever i år 4-6 visade att alla elever var överens om att matematik var ett viktigt ämne, främst 
för att man behöver det när man blir vuxen och ska arbeta.31 I den andra undersökningen 
tyckte 18 av 20 elever i år 4 att ämnet var mycket viktigt och de resterande att det var ganska 
viktigt. I år 7 tyckte ca hälften av de 35 eleverna att matematik var mycket viktigt och den 
andra halvan att det var ganska viktigt. Även i år 9 visade det sig att samtliga elever tyckte 
matematik var mycket viktigt eller ganska viktigt.32

 
 
Nödvändigt/Onödigt 
I NU 1995  tyckte nästan en femtedel av eleverna i år 5 att de lärde sig mycket onödigt.33  
År 1992 tyckte nästan fyra femtedelar av eleverna i år 9 att de hade nytta av matematiken och 
en knapp tredjedel att de lärde sig mycket onödigt. År 2003 låg andelen elever som tyckte att 
de hade nytta av matematiken kvar på samma nivå men däremot hade andelen elever som 
tyckte att de lärde sig mycket onödigt i ämnet stigit till mer än hälften.34 Att andelen elever i 
år 9 som tycker att de lär sig mycket onödigt har stigit till mer än 50 % de senaste elva åren 
tycker jag är lite skrämmande. För att motivera eleverna att lära sig saker är det viktigt att de 
inser att de har nytta av det de lär sig.  
 
 
3.4 Koppling till prestation 
 
Heinz Heckhausen, en tysk psykolog, undersökte hur barns motivation utvecklas med ålder 
och med deras kognitiva utveckling. Hans studier visar att barn i åttaårsålder upplever att alla 
som lyckas med en uppgift är lika duktiga. Att en del barn gör uppgiften snabbare har ingen 
betydelse. När barnen når elvaårsåldern är det däremot viktigare hur snabbt man löser en 
uppgift och hur mycket man var tvungen att anstränga sig. Två personer som löser samma 
uppgift var för sig men där den ena personen tar längre tid på sig måste vara olika smarta. 
Barn som upptäcker att de tar längre tid på sig för att lösa en uppgift och som får arbeta hårt 
för att lösa den medan andra klarar av uppgiften snabbt och lätt kan hamna i en negativ cirkel. 
De kan dra sig undan, visa bristande intresse eller bestämma sig för att matematik är ett löjligt 
ämne. Relationen mellan attityd och prestation ligger i detta fall i barnets självuppfattning, 
d.v.s. hur bra de anser att de själva är i matematik.35  Undersökningen som intervjuade 18 
elever från år 4-6 tar upp att K. Taube i sin bok Läsinlärning och självförtroende anser att den 
egna självvärderingen har en stor påverkan på elevens prestation. De förväntningar eleven 

                                                 
28 PRIM-gruppen (2005), s.48 
29 Bengt-Olov Ljung (1990), s. 3 och s. 9 
30 Anita Wester (1997), s.11 och s.19 
31 L-A. Linnarsson & C. Sandqvist (2005), s.14 och s.16 
32 J. Strand och E. Karlsson (2004), s.12 
33 Skolverket (1997), s.31-33 
34 PRIM-gruppen (2005), s.48 
35 David Wood (1999), Hur barn tänker och lär, Lund: Studentlitteratur, s.307 
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upplever att omgivningen har, d.v.s. läraren, andra vuxna och kamrater, påverkar elevens 
prestation. Om eleven presterar lågt beror det enligt Taube på att eleven har en negativ syn på 
sig själv och känner sig otillräcklig.36

 
En enkätstudie som Skolverket genomförde i grundskolan under 2001-2002 visar att den 
viktigaste faktorn till att prestera bra är att man tror på sig själv.37 Studien visar också att 
eleverna presterar sämre om de inte uppfattar undervisningen som meningsfull eller begriplig. 
Om de har denna attityd tenderar de endast att prestera tillräckligt för att producera ett resultat 
som läraren godkänner och inte det resultat som de annars kanske kunde ha uppnått.38

 
Olof Magne genomförde 1958 en stor elev- och lärarintervju i Göteborg och en liknande 
undersökning 1967 i Karlskrona. Intervjuerna i Göteborg visade att tre fjärdedelar av de 
elever som hade svårt för matematik led av nedsatt ansträngningsförmåga. Bland de ord som 
beskriver elever med detta nämns bland annat lat, negativ och oengagerad.  Magne beskriver 
också en elev som tycker att matematik är svårt, men elevens positiva attityd till matematik 
och hans vilja till att lära sig gör att han till slut blir riktigt bra i matematik.39  
 
I den nationella utvärderingen av grundskolan 1989 visade det sig att många fler av dem med 
goda än dem med svaga matematikprestationer tycker att matematik är ett av de roligaste 
ämnena. Värt att notera är att en tredjedel av de elever som har svaga resultat i matematik 
ändå tycker att ämnet är roligt. Bland de elever som presterar bra tycker ungefär två 
tredjedelar att matematik är roligt.40 En annan undersökning som visar att elever med en 
positiv attityd till matematik presterar bättre är PISA 2003. Den slår fast att det finns ett 
positivt samband mellan intresse för matematik och prestationer i matematik. Elever som är 
mer intresserade av matematik presterar i allmänhet bättre än de elever som är mindre 
intresserade och som har en mer negativ attityd till matematik.41

I utvärderingen i år 5 från 1995 visade det sig att det som hade starkast samband med en bra 
prestation i matematik var elevernas bedömning av sina egna kunskaper och färdigheter i 
ämnet. Sambandet var dock inte särskilt stark, många elever hade ett gott självförtroende även 
om de inte var så duktiga på proven och vice versa.42

 
 
3.5 Sammanfattning/analys 
 
Skolverkets nationella kvalitetsgranskning av grundskoleelevers lust att lära i matematik som 
genomfördes 2001-2002 visade att yngre elever har en positiv attityd till att lära sig, men att 
den avtar under åren i skolan. Denna bild tycks stämma in om man ser på de resultat de olika 
undersökningarna kommit fram till. Att matematik är ett viktigt ämne verkar de flesta elever 
tycka oavsett ålder och vilket år undersökningen gjordes. Däremot ser man att intresset för 
matematiken avtar när man jämför de olika resultaten. I år 4 tycker 80 % att matematik är 
roligt och i år 5 mer än hälften, medan det i år 9 har sjunkit till 30 %. TIMSS:s 
undersökningar av elever i år 7-8, visar dock att 75 % tycker att matematik är roligt och att 50 
% tycker det är tråkigt. Hur detta hänger ihop vet jag inte, kanske har eleverna markerat både 

                                                 
36 L-A. Linnarsson & C. Sandqvist (2005), s.8 
37 Skolverket (2003), s.27 
38 Skolverket (2003), s.29 
39 Olof Magne (1998), Att lyckas med matematik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur, s.60 
40 Bengt-Olov Ljung (1990), s.4 
41 Skolverket (2004), s.72 
42 Skolverket (1997), s.7 
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roligt och tråkigt. Anledningen till denna förändring går kanske att finna i ett annat resultat 
som Skolverkets kvalitetsgranskning gav, nämligen att elever tycker matematik är roligt när 
de förstår och tråkigt när de inte förstår. Matematiken blir ju svårare och mer abstrakt ju högre 
upp man läser och kan inte lärarna förankra den matematiken hos eleverna är det förståeligt 
att ämnet blir tråkigare. 
 
Det är inte bara elevernas åsikter om hur rolig matematik är som förändras genom skolåren, 
även på frågan om de lär sig onödiga saker märks en tydlig förändring. I år 5 tyckte 17 % att 
de lärde sig mycket onödigt för att i år 9 ha ökat till mer än hälften av eleverna. Detta kanske 
också kan kopplas ihop med att matematiken blir mer abstrakt i år 7-9. Om inte eleverna 
förstår eller ser nyttan med det de lär sig kan kunskaperna uppfattas som meningslösa.  
 
 I NU:s granskningar av år 9 ser man att elevernas inställning till att vilja lära sig matematik 
skiljer sig mellan undersökningarna från 1992 och 2003. 1992 tyckte knappt hälften av 
eleverna att de kunde vara bättre i matematik om de bara ville. Den siffran stiger till två 
tredjedelar år 2003, vilket visar att elevernas vilja till att anstränga sig i matematik har 
minskat under de senaste åren. Detta kanske kan kopplas samman med ett annat resultat från 
samma undersökning, nämligen det att det 1992 var 30 % som tyckte att de arbetade med för 
många svåra uppgifter medan det år 2003 var 56 % som tyckte liknande. Fler elever tycker 
alltså att matematiken är svår vilket leder till att fler elever tappar intresset och motivationen 
för ämnet. Försvinner motivationen blir också prestationen sämre. PISA:s undersökning 
visade att en positiv inställning gör att prestationen blir bättre. Om ämnet dessutom är svårt 
och självförtroendet börjar försvinna, eleverna tycker att de är dåliga i matematik och de inte 
ser någon mening med det de lär sig, då presterar de sämre enligt bland annat Heckhausen och 
den undersökning som Skolverket genomförde under 2001-2002.  
 
 
 
4. Metod 
 
4.1 Sammanfattning av arbetsgången 
 
För att om möjligt kunna koppla attityd till prestation ville jag genomföra en enkätstudie med 
elever i år 6 och därefter jämföra deras svar med deras prestation i matematik. Efter att ha hört 
mig för med lärarna i år 6 på en skola och fått ett godkännande om att jag kunde utföra min 
studie i deras klasser, skrev jag ett brev till elevernas föräldrar för att få deras tillåtelse att 
genomföra undersökningen med deras barn. Brevet finns i bilaga 1. 
 
Enkäten delades ut till två klasser med sammanlagt fyrtiosex elever. Av dessa var det 
trettionio stycken som deltog i enkätundersökningen. Av dem som inte deltog var det två 
elever som var sjuka vid undersökningstillfället samt fem elever som inte återlämnat brevet 
där föräldrarna ger sitt godkännande. Detta ger ett bortfall på 15 %. 
 
Min ursprungliga tanke när det gällde att försöka koppla elevernas attityd till deras prestation 
var att se elevernas resultat på det nationella provet i år 5 och där efter jämföra med deras 
enkätsvar. Tyvärr noteras bara Godkänd eller Inte godkänd för eleverna hos lärarna och att gå 
igenom alla prov för att få en uppfattning om varje elevs prestationsnivå hade tagit alldeles för 
lång tid. I stället bad jag lärarna i de klasser jag undersökt att för varje elev skriva ner om de 
var hög-, medel- eller lågpresterande. Eftersom lärarna hade undervisat samma klass i över 
två år litade jag på att de kunde göra en korrekt bedömning av elevernas prestationsnivå. 

 12



Sedan att jag hade sammanställt resultatet från enkätundersökningen valde jag ut fyra elever 
som jag intervjuade. Detta för att ge min studie mer djup. Jag intervjuade dem en och en i 
enrum så att de inte kunde påverka varandra.  
 
 
4.2 Urval av deltagare 
 
De elever jag valde ut till min enkätundersökning går i år 6 på den skola där jag gjorde min 
praktik, uppdelade i två klasser. Anledningen till att jag valde den skolan var att jag träffade 
klasslärarna dagligen under min verksamhetsförlagda utbildning, vilket gjorde det lätt för mig 
att genomföra min studie hos dem. Möjligtvis kunde resultatet ha blivit annorlunda om jag 
hade genomfört undersökningen på en annan skola, till exempel en där antal elever med 
utländsk bakgrund är högre. Av egen erfarenhet vet jag att elever som har det svårt med det 
svenska språket även har problem med matematiken. Detta kanske skulle ha inneburit andra 
resultat än de jag fick i min undersökning. 
 
 
4.3 Enkät och enkätuppbyggnad 
 
Jag bestämde mig tidigt för att jag skulle genomföra en enkätundersökning eftersom det ger 
en större spridning i fråga om elevernas prestationer i matematik. En enkätundersökning gör 
det lättare för mig att generalisera de svar jag får och den gör också att jag enklare kan 
jämföra resultaten med tidigare resultat. 
 
Fördelar med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer är: 
 

• Enkäter är snabbare att administrera. Att skicka ut ett antal enkäter är betydligt 
mindre tidskrävande än att intervjua lika många personer. 

 
• Enkäter är billigare att administrera. Enkäter kan skickas till respondenterna i stället 

för att intervjuaren måste åka runt och besöka dem. 
 

• Enkäter medför ingen intervjuareffekt. Respondenterna tenderar att svara mer ärligt 
på frågorna när inte intervjuaren är närvarande. 

• Enkäter kan lättare anpassas till när respondenterna har tid och möjlighet att besvara 
dem. 

 
Nackdelar med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer är: 
 

• Det finns ingen närvarande som kan svara på eventuella funderingar om frågorna, 
vilket kan leda till feltolkningar och även obesvarade frågor. 

 
• Uppföljningsfrågor är uteslutna, vilket gör att respondenterna inte kan fördjupa sina 

svar. 
 

• Man kan inte ställa för många frågor, eftersom det kan leda till att respondenterna 
tröttnar och inte svarar korrekt på frågorna. 
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• Enkäter innebär oftast ett större bortfall. Problemet med bortfall är mindre om man 
genomför enkätundersökningen med de elever som är närvarande vid en lektion än om 
man skickar enkäterna via posten.43 

 
 
För att få så korrekta och ärliga svar som möjligt hade jag inte med alltför många frågor, 
frågorna är slutna vilket medför att respondenterna inte behöver skriva så mycket och jag var 
själv närvarande under genomförandet. Det gjorde att eventuella funderingar kring frågorna 
direkt kunde redas ut.  
 
En viktig sak som gör att enkäten ser mer lockande ut och lättare att besvara är layouten. Ett 
exempel på vad man kan göra för att förbättra enkäten är att variera typsnitt, storlek och stil. 
Här är det viktigt att man är konsekvent och inte växlar mellan stilsorter hur som helst. Det 
som gäller är t.ex. en stilsort för generella anvisningar, en för rubriker, en för själva frågorna 
och en för speciella instruktioner.44 Det jag själv tänkte på när jag utformade min enkät var att 
inte ha liten textstorlek och därmed få in fler frågor på varje sida. Jag tyckte det var bättre 
med större textstorlek och färre frågor på varje sida så att det inte blev för kompakt att läsa. 
Jag valde en storlek på frågorna och en mindre storlek på svarsalternativen för att eleverna 
lättare skulle se skillnad.  
 
När jag började fundera på vilka frågor jag skulle ta med i enkätundersökningen frågade jag 
mig själv vilken attityd jag hade till matematik. När jag besvarat denna fråga var det tydligt 
vad jag själv kom fram till gällande ordet attityd. Det handlade om att matematik var roligt 
eller tråkigt, lätt eller svårt, viktigt eller oviktigt och om man såg nyttan med det man lärde 
sig. I stycket 3.4 går det att läsa att studier av den tyska psykologen Heinz Heckhausen visade 
att relationen mellan barns attityd och prestation ligger i deras självuppfattning. Med tanke på 
detta kände jag att en fråga om hur de uppfattade sig själva i matematik var bra att ta med i 
enkäten. För att få tydliga gränser mellan svaren lät jag de fem första frågorna ha fyra 
svarsalternativ där två av svaren drar åt ett håll och de andra två drar åt det andra hållet. Ett av 
svaren i varje par drar starkare än det andra, ex. Mycket roligt och Roligt, Mycket tråkigt och 
tråkigt. Eftersom jag har dessa fyra svarsalternativ tvingas eleverna att välja sida, de kan inte 
välja ett mittenalternativ där de förhåller sig neutrala i frågan. De övriga fyra frågorna har på 
samma sätt fyra svarsalternativ, där två av svaren drar åt ett håll och två drar åt det andra 
hållet, varav ett av svaren i varje par drar starkare än det andra.  
 
De fyra sista frågorna, där eleverna ska skriva ner de tre ämnen de tycker är roligast, tråkigast, 
lättast och svårast, ville jag ha med för att se hur eleverna tyckte om matematik jämfört med 
övriga ämnen i skolan. Vissa elever kan ju tycka att matematik är roligt men ändå ha flera 
ämnen som de tycker är roligare. Enkäten finns i bilaga 2. 
 
 
4.4 Pilottest av enkäten 
 
För att testa om de frågor som enkäten bestod av inte var svåra att tolka och besvara, samt om 
de gav mig de svar jag ville ha, utförde jag ett pilottest med tre elever. Efter testet genomförde 
jag en kort intervju med dem, en och en, för att få reda på deras åsikter om enkäten. Ingen av 
dem ansåg att frågorna var svårtolkade utan att de var lätta att förstå och besvara. Eftersom 

                                                 
43 Alan Bryman (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber AB, s.146 
44 Alan Bryman (2002), s.150 

 14



enkätsvaren gav det resultat jag önskade och att de utfrågade eleverna inte hade några 
synpunkter på enkäten, ansåg jag att jag kunde gå vidare med enkäten utan att göra några 
ändringar. Under utförandet av pilottestet passade jag även på att kontrollera hur lång tid de 
svarande behövde för att besvara enkäten. När jag sedan genomförde enkätundersökningen i 
helklass kunde jag därför berätta för eleverna ungefär hur lång tid det skulle ta för dem att 
besvara frågorna. 
 
 
4.5 Elevintervjuer 
 
Jag gick noga igenom de enkätresultat jag fått in och hittade fyra elevenkäter där jag tyckte 
svaren var intressanta att följa upp lite mer ingående. Det var två högpresterande elever varav 
den ena tyckte att matematik var mycket roligt och den andra tyckte matematik var mycket 
tråkigt samt två lågpresterande elever varav den ena tyckte matematik var mycket roligt och 
den andra tyckte matematik var tråkigt. Jag ville undersöka varför de ur samma 
prestationsgrupp tyckte olika om matematik.  
 
Före intervjuerna skrev jag ner en intervjuguide till respektive intervju. Det man ska tänka på 
vid utformningen av sådana är att skapa en viss ordning så att frågorna följer varandra på ett 
bra sätt, att använda ett språk som är anpassat efter intervjupersonerna, att inte ställa ledande 
frågor och att ta reda på nödvändig bakgrundsfakta.45 Som bakgrundsfakta visste jag redan en 
del, bland annat ålder, kön och hur de presterade i matematik. Deras svar på enkäten gav mig 
ytterligare information om deras attityd till ämnet. Frågornas ordningsföljd var till stor del den 
ordningsföljd som enkätfrågorna hade. Jag tänkte dessutom på att inte använda ett språk som 
var för svårbegripligt samt att inte ställa ledande frågor. De frågor jag ställde under 
intervjuerna var följdfrågor till de svar som eleverna skrivit ner i enkätundersökningen. 
Eftersom eleverna svarat olika på flera frågor i enkäten fick de inte exakt likadana frågor 
under intervjuerna. Syftet var i alla fall det samma med de fyra intervjuerna, nämligen att få 
fram varför eleverna svarat som de gjort i enkäten. De frågor jag ställde var alltså en 
uppföljning till deras svar i enkätundersökningen.  
 
 
4.6 Etiska aspekter 
 
Innan jag genomförde undersökningen berättade jag för eleverna vad jag ville undersöka. Jag 
delade ut en lapp som deras föräldrar skulle skriva på om de ville låta sitt barn medverka eller 
inte, där det stod att undersökningen var frivillig och att det endast var jag som skulle ta del av 
enkäterna och att inga namn skulle nämnas i redovisningen av resultatet. De elever som inte 
lämnade tillbaka en påskriven lapp fick inte vara med i undersökningen. De ifyllda enkäterna 
har använts och kommer endast att användas i undersökningssyfte och har förvarats i tryggt 
förvar, där bara jag har haft tillgång till dem. Genom dessa åtgärder har jag följt de etiska 
principer som gäller för bland annat den svenska forskningen. Dessa är: 
Informationskravet: De berörda personerna ska informeras om undersökningens syfte. Det 
innebär bland annat att de ska veta att deltagandet är frivilligt och att de får avbryta när de 
vill. De ska även få veta vilka moment som ingår i undersökningen. 
 
Samtyckeskravet: Deltagarna i undersökningen får själva bestämma över sin medverkan. Är 
de minderåriga kan det krävas ett godkännande från föräldrar eller vårdnadshavare. 
                                                 
45 Alan Bryman (2002), s.305 
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Konfidentialitetskrav: Uppgifter om personerna i undersökningen ska behandlas med största 
möjliga konfidentialitet och måste förvaras på ett sådant sätt att de är otillgängliga för 
obehöriga. 
 
Nyttjandekravet: Uppgifter som samlats in om enskilda personer får användas för 
forskningens ändamål.46

 
 
4.7 Genomförande 
 
Undersökningen genomfördes med hela klassen samtidigt i klassrummet, en klass i taget. 
Innan jag delade ut enkäterna gick jag igenom enkätens uppbyggnad och på vilket sätt jag 
ville att de skulle svara, d.v.s. endast ett svar på fråga 1-5 och endast tre ämnen i svaret på 
fråga 6-9. För att hjälpa eleverna att hålla koll på de tio ämnen de har i skolan skrev jag upp 
dem på tavlan. Undersökningen tog ca 15 minuter och som avslutning på enkäten fick de 
svara på om de kunde tänka sig att delta i en eventuell intervju senare. 
 
Intervjuerna genomfördes sedan med fyra elever som en i taget, i enrum, fick svara på de 
frågor jag ställde. Varje intervju tog ca fem minuter. Eftersom jag inte hade tillgång till 
bandspelare valde jag att anteckna svaren för hand. 
 
 
 
5. Resultat 
 
.5.1 Resultat enkät 
 
Fråga 1: Jag tycker matematik är:   
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Resultatet visar att hälften av eleverna tycker att matematik är roligt eller mycket roligt och 
hälften tycker att det är tråkigt eller mycket tråkigt. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Alan Bryman (2002), s.440 
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Fråga 2: Jag tycker matematik är: 

Andel elever (%)
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En stor majoritet av eleverna tycker att matematik är lätt, endast en femtedel tycker att det är 
svårt eller mycket svårt. 
 
 
 
Fråga 3: Så här tycker jag att jag är i matematik: 
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Knappt nio av tio elever tycker att de är bra eller mycket bra i matematik. Endast en av tio 
tycker att de är dåliga eller mycket dåliga. 
 
 
 
Fråga 4: Jag tycker att ämnet matematik är: 
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I stort sett samtliga elever tycker att matematik är ett viktigt eller mycket viktigt ämne. Endast 
åtta procent tycker att matematik inte är viktigt. 
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Fråga 5: Jag tycker att vi i ämnet matematik lär oss: 
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Knappt två tredjedelar av eleverna tycker att de lär sig väldigt lite onödigt eller inget onödigt 
alls i matematik. Av resterande tredjedel tycker majoriteten att de lär sig en del onödigt. 
Endast åtta procent tycker att de lär sig mycket onödigt. 
 
 
 
I fråga 6-9 skulle eleverna skriva ner de tre ämnen som de tyckte var roligast, tråkigast, 
lättast och svårast. Antal elever som skrivit ner matematik under de olika kategorierna är 
följande: 
 
 
Fråga 6-9: 
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Hälften av eleverna tycker att matematik är bland de tre tråkigaste ämnena och nästan lika 
många tycker att det är bland de tre svåraste. En tredjedel tycker att matematik är bland de tre 
lättaste ämnena och lie mer än en fjärdedel tycker att matematik tillhör de tre roligaste 
ämnena. 
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Fler resultat 
 
Här nedan kommer jag att redovisa ett antal kombinerade resultat av undersökningen. 
Jag begränsar mig till att kombinera frågorna om hur roligt eleverna tycker att matematik är, 
hur lätt eleverna tycker att matematik är och hur bra eleverna tycker att de är i matematik. För 
er som är intresserade av fler kombinerade resultat finns de redovisade i bilaga 3. 
 
 
Andel elever (%) 
 
 Mycket lätt Lätt Svårt Mycket svårt 

Mycket roligt 3 10 0 0 

Roligt 3 30 3 0 

Tråkigt 0 18 5 0 

Mycket tråkigt 5 10 5 8 

 
 
Resultatet visar att nästan samtliga elever som tycker att matematik är mycket roligt eller 
roligt även tycker att ämnet är mycket lätt eller lätt. Bland de elever som tycker att matematik 
är mycket tråkigt eller tråkigt varierar svaren. En majoritet tycker dock att matematiken är 
lätt. Man kan se att det är fler elever som tycker att matematik är enkelt och kul än som anser 
att det är enkelt och trist. Resultatet visar också att av de elever som har svårt för matematik 
tycker nästan samtliga att ämnet är trist. 
 
 
 
Andel elever (%) 
 
 
 

Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 

Mycket roligt 10 5 0 0 

Roligt 3 30 0 3 

Tråkigt 0 20 3 0 

Mycket tråkigt 3 17 3 3 

 
 
Resultatet visar att nästan samtliga elever som tycker att matematik är mycket roligt eller 
roligt även tycker att de är mycket bra eller bra i matematik. Andelen elever som anser att de 
är duktiga i matematik fördelar sig jämnt mellan att tycka om matematik och att inte tycka om 
matematik. En knapp femtedel av eleverna som inte tycker om matematik anser att de inte är 
duktiga i ämnet. Man kan se att av de elever som anser att de är duktiga i matematik är 
fördelningen jämn mellan de som även tycker att ämnet är kul eller trist. Däremot visar 
resultatet att en stor majoritet av de elever som tycker att de är dåliga i matematik även tycker 
att ämnet är trist. 
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Andel elever (%): 
 
 Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 

Mycket lätt 7 0 0 3 

Lätt 7 63 0 0 

Svårt 0 7 5 0 

Mycket svårt 0 5 3 0 

 
 
Resultatet visar att nästan samtliga elever som tycker att matematik är mycket lätt eller lätt 
även anser att de är duktiga i matematik. Av de elever som tycker att matematik är mycket 
svårt eller svårt anser lite mer än hälften att de ändå är bra i ämnet medan resterande anser att 
de är dåliga. 
 
 
5.2 Resultat enkät kopplat till elevernas prestationer 
 
Antalet elever som deltagit i undersökningen är som tidigare nämnt trettionio stycken. Av 
dessa anser lärarna att tolv stycken är högpresterande, tretton stycken är medelpresterande och 
fjorton stycken är lågpresterande. Observera att den procentandel som visas i de olika 
staplarna inte är andel av samtliga elever, utan andel av respektive prestationsgrupp. 
Som exempel redovisas i fråga 1 att 25 % av de högpresterande eleverna, som är tolv till 
antalet, tycker att matematik är mycket roligt. Det är alltså inte 25 % av alla elever, som är 39 
till antalet, som tycker att matematik är mycket roligt. 
 
   
Fråga 1:  
Jag tycker matematik är: 
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Resultaten visar att tre fjärdedelar av de högpresterande och mer än hälften av de 
lågpresterande tycker att matematik är roligt eller mycket roligt. Däremot tycker drygt tre 
fjärdedelar av de medelpresterande att matematik är tråkigt eller mycket tråkigt. Man kan 
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också se att andelen hög- och lågpresterande är ganska lika i flera av staplarna. Att de är lika i 
stapeln som markerar Mycket tråkigt kanske kan förklaras med att de som tycker matematik är 
väldigt svårt, även tycker att det är mycket tråkigt och de som tycker ämnet är väldigt lätt får 
ingen utmaning i undervisningen och därmed tycker även de att matematik är mycket tråkigt.  
 
 
Fråga 2: 
Jag tycker matematik är: 
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Resultatet visar att samtliga av de högpresterande tycker matematik är mycket lätt eller lätt. 
Ungefär tre fjärdedelar av samtliga prestationsgrupper tycker att matematik är lätt. Observera 
den höga andelen lågpresterande elever som ändå tycker att matematik är lätt. 
 
 
Fråga 3: 
Så här tycker jag att jag är i matematik:  
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Resultatet visar att en stor majoritet av samtliga prestationsgrupper tycker att de är bra eller 
mycket bra i matematik, även de lågpresterande. Eftersom en stor majoritet av samtliga tre 
prestationsgrupper ansåg att matematik var lätt är det inte någon större överraskning att de 
även anser att de är bra i matematik. 
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Fråga 4: 
Jag tycker att ämnet matematik är: 
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Resultatet visar att i stort sett samtliga elever tycker att matematik är ett viktigt eller mycket 
viktigt ämne. Bland de högpresterande anser allihop det. 
 
 
Fråga 5: 
Jag tycker att vi i ämnet matematik lär oss: 
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Resultatet visar att hälften av de högpresterande eleverna tycker att de lär sig väldigt lite 
onödigt och en tredjedel att de inte lär sig något onödigt alls. Två tredjedelar av de 
lågpresterande tycker att de lär sig väldigt lite onödigt eller inget onödigt alls. Bland de 
medelpresterande är fördelningen mellan de som tycker att de lär sig en del onödigt och de 
som tycker att de lär sig väldigt lite onödigt jämn.    
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I fråga 6-9 skulle eleverna skriva ner de tre ämnen som de tyckte var roligast, tråkigast, 
lättast och svårast. Antal elever som skrivit ner matematik under de olika kategorierna är 
följande: 
 
 
Fråga 6-9:  
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Resultatet visar att hälften av de högpresterande eleverna tycker att matematik är bland de tre 
lättaste ämnena men en fjärdedel tycker även att det är ett av de tråkigaste. Bland de 
medelpresterande tycker drygt tre fjärdedelar att matematik är bland de tre tråkigaste ämnena 
och mer än hälften tycker också att det är ett av de svåraste ämnena. Av de lågpresterande 
eleverna tycker lite mindre än hälften att matematik är bland de tre tråkigaste och även bland 
de tre svåraste ämnena.  Knappt tre tiondelar av de lågpresterande tycker att matematik är 
bland de lättaste ämnena, lika många tycker att ämnet tillhör de tre roligaste. Man kan utläsa 
att de hög- och lågpresterande eleverna fördelar sig lite mer jämn över de olika 
svarsalternativen, medan de medelpresterande har en stor majoritet som tycker att matematik 
är bland de tråkigaste och svåraste ämnena. 
 
 
Fler resultat 
 
Nedan redovisar jag ett antal kombinerade resultat av undersökningen. 
Jag begränsar mig till att kombinera frågorna om hur roligt eleverna tycker att matematik är, 
hur lätt eleverna tycker att matematik är och hur bra eleverna tycker att de är i matematik. 
Resultaten är även fördelade i prestationsgrupperna hög-, medel- och lågpresterande, 
redovisas som H, M och L i tabellerna. Fler kombinerade resultat, där de även är fördelade i 
prestationsgrupperna, finns de redovisade i bilaga 4. 
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Andel elever av respektive prestationsgrupp (%) 
 
 Mycket lätt Lätt Svårt Mycket svårt 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket roligt 8 0 0 8 8 14 0 0 0 0 0 0 
Roligt 8 0 0 42 8 44 0 8 0 0 0 0 
Tråkigt 0 0 0 8 30 14 0 0 14 0 0 0 
Mycket tråkigt 18 0 0 8 23 0 0 8 7 0 15 7 
 
Resultatet visar att två tredjedelar av de högpresterande som tycker att matematik är lätt eller 
mycket lätt även tycker att det roligt eller mycket roligt. En tredjedel tycker inte alls att 
matematik är kul, kanske beroende på att de inte får uppgifter som är tillräckligt utmanande. 
Av de medelpresterande tycker mer än hälften att matematik är lätt men också tråkigt eller 
mycket tråkigt. Detta förvånar mig lite eftersom dessa elever borde tycka att uppgifterna de 
får är lagom utmanande och på så sätt att de är roliga. Resultatet visar också att mer än hälften 
av de lågpresterande tycker att matematik är både lätt och roligt eller mycket roligt. 
 
 
 
Andel elever av respektive prestationsgrupp (%) 
 
 Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket roligt 18 8 7 8 0 7 0 0 0 0 0 0 
Roligt 8 0 0 34 15 44 0 0 0 8 0 0 
Tråkigt 0 0 0 8 31 21 0 0 7 0 0 0 
Mycket tråkigt 8 0 0 8 38 7 0 0 7 0 8 0 
 
 
Resultatet visar att en tredjedel av de högpresterande som tycker att matematik är roligt även 
anser att de är bra i ämnet.  En fjärdedel av dem som anser sig duktiga tycker dock att 
matematik är ett tråkigt eller mycket tråkigt ämne. Av de medelpresterande eleverna tycker 
mer än fyra femtedelar att de är bra i matematik men utav dessa anser mer än två tredjedelar 
att matematik är ett tråkigt eller mycket tråkigt ämne. Fyra femtedelar av de lågpresterande 
tycker att de är bra i matematik. Hälften av dem tycker också att matematik är roligt eller 
mycket roligt. Man kan se att en stor majoritet av de högpresterande eleverna som anser att de 
är duktiga i matematik även tycker att ämnet är kul. Däremot tycker inte lika stor andel av de 
lågpresterande eleverna som anser att de är duktiga att matematik är kul. Det verkar som att ju 
mer man förstår desto roligare är ämnet. 
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Andel elever av respektive prestationsgrupp (%) 
 
 Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket lätt 25 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 
Lätt 8 8 7 59 61 65 0 0 0 0 0 0 
Svårt 0 0 0 0 15 7 0 0 14 0 0 0 
Mycket svårt 0 0 0 0 8 7 0 8 0 0 0 0 
 
 
Resultatet visar att en fjärdedel av de högpresterande tycker att de är mycket bra i matematik 
och även att det är ett mycket lätt ämne. Drygt sextio procent tycker att de är bra i matematik 
samtidigt som de anser att det är ett lätt ämne. Mer än fyra femtedelar av de medelpresterande 
tycker att de är bra i matematik och av dessa tycker majoriteten att ämnet är lätt. Även bland 
de lågpresterande är det nästan fyra femtedelar som tycker att de är bra i matematik och även 
här är anser majoriteten att ämnet är lätt. Endast en dryg fjärdedel av de lågpresterande tycker 
att matematik är ett svårt eller mycket svårt ämne. Resultatet visar att alla tre 
prestationsgrupper har ett bra självförtroende i matematik, men att de högpresterande har en 
klart högre andel.  
 
 
5.3 Resultat intervju 
 
Här presenterar jag frågor och svar av de intervjuer jag genomfört. Jag inleder med en kort 
beskrivning av eleven. Bokstaven J står för Jonas, alltså jag som ställer frågorna. 
 
 
Elev A (Lågpresterande) 
Eleven tycker att matematik är mycket roligt, lätt och mycket viktigt. Eleven anser att eleven 
är bra och att de inte lär sig något onödigt alls. 
 
J: Varför tycker du att matematik är roligt? 
Elev A: Jag tycker det är kul att lösa uppgifter, att få klura ut svaren. 
 
J: Finns det något som är tråkigt i matematik? 
Elev A: Om det är för mycket rena tal att lösa, alltså inga textuppgifter. 
 
J: Om uppgifterna blev svårare, skulle det bli tråkigare då? 
Elev A: Nej, det skulle bara bli roligare, eftersom man måste fundera lite extra då. 
 
J: Har du alltid tyckt att matematik varit roligt? 
Elev A: Inte i år 3 och 4. 
 
J: Varför var det inte roligt då? 
Elev A: Jag tyckte det var svårt. 
 
J: Varför tycker du att matematik är viktigt? 
Elev A: Man måste kunna det för att få jobb när man blir äldre. 
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J: Tycker du att allt du lär dig är nödvändigt? 
Elev A: Ja, man behöver kunna allt. 
 
Elev A tycker att matematik är roligt och att det blir roligare om uppgifterna blir svårare 
eftersom man får fundera mer då. Eleven tyckte dock att matematik var tråkigt i år 3 och år 4 
eftersom det var svårt då, vilket motsäger det eleven svarade på frågorna innan. Ett svar på 
detta kan vara att eleven tycker matematik är tråkigt när det är för svårt, uppgifterna måste 
vara tillräckligt lätta så att eleven kan lösa dem vid ansträngning, vilket leder till att eleven 
finner matematik roligt.  
 
 
 
Elev B (Lågpresterande) 
Eleven tycker att matematik är tråkigt, svårt och viktigt. Eleven anser att eleven är dålig och 
att de lär sig en del onödigt. 
 
J: Varför tycker du att matematik är tråkigt? 
Elev B: Det är svårt och då har jag svårt att koncentrera mig. 
 
J: Finns det någonting som är roligt i matematik? 
Elev B: Om man förstår och kan räkna ut saker. 
 
J: Har du alltid tyckt att matematik varit tråkigt? 
Elev B: Nej, det var roligare i lågstadiet. När jag började år 5 blev det tråkigt. 
J: Varför var det roligare i lågstadiet? 
Elev B: Jag förstod mycket mer då. 
 
J: Och i år 5 blev det svårare matematik igen? 
Elev B: Ja! 
J: Så matematik är roligt när man förstår? 
Elev B: Ja, roligare än när man inte förstår i alla fall. 
 
J: Varför tycker du att matematik är viktigt? 
Elev B: Man måste kunna det när man jobbar sen. 
 
J: Varför tycker du att du lär dig en del onödigt i skolan? 
Elev B: När man frågar fröken varför jag ska lära mig vissa saker och hon inte kan svara på 
det, då tycker jag ju att det måste vara onödigt. 
 
Elev B tyckte att matematik var roligt under lågstadiet eftersom eleven förstod. Precis som 
elev A blir matematik tråkigt när uppgifterna är så svåra att de inte kan lösas trots 
ansträngning. Om läraren dessutom inte kan förklara nyttan med det eleverna lär sig blir inte 
ämnet roligare för dem som redan tycker att det är tråkigt. 
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Elev C (Högpresterande) 
Eleven tycker att matematik är mycket roligt, mycket lätt och mycket viktigt. Eleven anser att 
eleven är mycket bra och att de inte lär sig något onödigt alls. 
 
J: Varför tycker du att matematik är roligt?  
Elev C: Det är lätt. 
 
J: Finns det något som är tråkigt i matematik? 
Elev C: När det är samma tal hela tiden, samma svårighetsgrad. 
 
J: Är det roligare om uppgifterna svårighetsgrad varierar? 
Elev C: Ja, det blir mer utmaning då. 
 
J: Har du alltid tyckt att matematik varit roligt? 
Elev C: Ja!  
 
J: Varför då? 
Elev C: Jag har alltid haft lätt för det, då blir det roligt. 
 
J: Varför tycker du att matematik är viktigt? 
Elev C: Om man är och handlar och ska uppskatta hur mycket det kommer att kosta. När man 
ska få jobb. 
 
J: Tycker du att allt du lär dig är nödvändigt?  
Elev C: Ja, det är bra att kunna så mycket som möjligt. 
 
Elev C tycker att matematik är roligt för att det är lätt, men att det blir roligare om uppgifterna 
ibland är svårare så att det blir en utmaning att lösa dem. Liksom för elev A och B är 
matematiken rolig när förståelsen finns för att lösa uppgifterna.  
 
 
 
Elev D (Högpresterande) 
Eleven tycker att matematik är mycket tråkigt, mycket lätt och viktigt. Eleven anser att eleven 
är mycket bra och att de lär sig en del onödigt. 
 
J: Varför tycker du att matematik är tråkigt? 
Elev D: Det är för lätt och det är samma uppgifter hela tiden. 
J: Har du alltid tyckt att matematik varit tråkigt? 
Elev D: Nej, det var kul i lågstadiet. När vi började år 4 fick vi en tråkig matematikbok. 
 
J: Så boken har för lätta och tråkiga uppgifter? 
Elev D: Ja! 
 
J: Finns det någonting som är roligt i matematik? 
Elev D: När uppgifterna är lite svårare så att man får kämpa lite mer. 
 
J: Så matematik är roligt när man får tänka lite? 
Elev D: Ja, annars blir man ju inte bättre. 
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J: Varför tycker du att matematik är viktigt? 
Elev D: När man ska jobba. Eftersom matematik finns i allting så är det bra att kunna det. 
 
J: Varför tycker du att du lär dig en del onödigt i skolan? 
Elev D: Om man inte vet vad man ska använda det till tycker man att det är onödigt. 
 
Elev D tycker liksom elev C att matematik är lätt, men även tråkig på grund av att det är för 
lätt. Eleven tyckte att matematik var roligare under lågstadiet eftersom matematikböckerna 
var roligare då. Förmodligen var uppgifterna lite mer utmanande då eller så har eleven blivit 
så pass duktig att böckerna från år 4 och framåt inte varit givande för eleven.  
 
 
Sammanfattning 
 
De två högpresterande eleverna tyckte båda att de var mycket bra i matematik och att ämnet 
var mycket lätt. En av dem tyckte att ämnet var mycket roligt p.g.a. det var lätt och bra att 
kunna och en att det var mycket tråkigt p.g.a. att det var för lätta och för lika uppgifter. Båda 
tyckte att matematik var viktigt, men den av dem som tyckte matematik var tråkigt tyckte att 
de lärde sig en del onödigt medan den andra inte tyckte att de lärde sig något onödigt alls. 
Av de två lågpresterande eleverna tyckte den ena att matematik var tråkigt för att det var svårt 
och den andra att matematik var roligt eftersom man fick klura och lista ut saker. En elev 
ansåg sig dålig i matematik och en elev ansåg sig bra i matematik. Båda ansåg att ämnet var 
viktigt, men den elev som tyckte att matematik var svårt och tråkigt tyckte att det inte ens 
läraren kunde förklara nyttan med var onödig kunskap. Samtliga fyra intervjuobjekt tyckte att 
matematik var viktigt att lära sig för att kunna jobba i framtiden. 
 
Förståelsen är viktig för att matematik ska vara rolig, men det är också viktigt att 
svårighetsgraden på uppgifterna passar för eleverna. För svåra eller för lätta uppgifter leder 
inte till att matematiken blir roligare, snarare tvärtom. 
 
 
 
6. Slutsats   
 
Vilken attityd har elever till matematik? 
Resultatet av enkäten visar att nästan samtliga elever tycker att matematik är ett viktigt ämne. 
Nästan lika många tycker att de är duktiga på matematik och en stor majoritet anser även att 
matematik är ett lätt ämne. På frågan om matematik är roligt eller tråkigt fördelade sig svaren 
lika på båda sidorna och mer än hälften av eleverna tycker att det de lär sig är nödvändigt.  
 
Även om hälften av eleverna tycker att ämnet är tråkigt, visar ändå svaren på de övriga 
frågorna att eleverna sammanfattningsvis har en positiv attityd till matematik och till deras 
egna kunskaper inom ämnet. Eleverna har ett gott självförtroende och inser hur viktigt det är 
med matematik. 
 
Kan elevers attityd kopplas till deras prestation? 
Resultatet visar att det är fler högpresterande än lågpresterande som tycker matematik är 
roligt, fler som tycker matematik är lätt, fler som tycker att de är duktiga i matematik, fler 
som tycker matematik är ett viktigt ämne och fler som tycker de lär sig nödvändiga saker i 
matematik. Sammanfattningsvis visar siffrorna i min undersökning att elever som är 
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högpresterande har en bättre och mer positiv bild till matematik och till sin egen kunskap än 
elever som är lågpresterande. 
 
 
 
7. Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Den attityd som eleverna har till matematik kan bero på många saker, till exempel 
föräldrarnas åsikter, kamratpåverkan eller läraren. De två klasser som deltog i undersökningen 
har inte samma lärare. När jag jämförde de olika klassernas resultat såg jag att det var två 
resultat som utmärkte sig. Det första var att det i den klass där läraren var äldre och mer 
erfaren var drygt 70 % av eleverna som tyckte att matematik var kul, medan det i den andra 
klassen endast var drygt 30 % av eleverna som ansåg samma sak. I denna klass arbetar en 
betydligt yngre och mindre erfaren lärare. Det andra resultatet som var anmärkningsvärt var 
det som visade om eleverna tyckte att de lärde sig onödiga saker i matematik. I klassen med 
den äldre läraren ansåg tre fjärdedelar att de hade nytta av det de lärde sig i matematik. I den 
andra klassen ansåg hälften av eleverna detsamma. Om detta beror på lärarnas 
undervisningssätt eller om det är en ren slump vet jag inte. Om vissa elever gått i den andra 
klassen med den andra läraren och med andra klasskamrater kanske de hade haft en annan 
attityd till ämnet. Man kan diskutera detta fram och tillbaka utan att få några svar. Ändrar man 
på förutsättningarna för undersökningsobjektet finns möjligheten att resultatet blir 
annorlunda. Det jag kunde ha gjort för att få ett mer tillförlitligt resultat i undersökningen är 
att låtit fler elever medverka i undersökningen. Elevernas attityd till matematik fick jag reda 
på genom enkätundersökningen, medan deras prestation i ämnet helt och hållet bedömdes av 
deras lärare. Jag kanske kunde ha tagit reda på deras prestationsförmåga på något annat sätt, 
till exempel med hjälp av de nationella proven som jag hade tänkt från början. Detta skulle 
dock ha tagit alldeles för lång tid och jag skulle nog inte kunnat ha gjort en bättre bedömning 
av eleverna än vad deras lärare gjorde. Jag är helt säker på att mitt beslut om att låta lärarna 
betygsätta sina elever var det bästa tänkbara i detta fall. Sedan kanske lärarna i sig har olika 
bedömningsgrunder, men jag tror och hoppas att eleverna blev bedömda på ett korrekt sätt. 
 
 
När jag planerade och genomförde min undersökning tänkte jag på vissa saker för att få en 
hög validitet och reliabilitet i den. När det gäller validiteten, vilket är ett mått på 
överensstämmelse mellan vad ett mätinstrument – till exempel en enkät – avser att mäta och 
vad det faktiskt mäter47, försökte jag utforma frågor som var lätta att förstå och att besvara. 
Det språk jag använde i mina frågor var anpassat till elevernas nivå, detta för frågorna inte 
skulle misstolkas eller vara svåra att begripa. Eftersom jag inte fick några negativa 
kommentarer efter pilottestet av enkätfrågorna tolkade jag det som att frågorna var rätt att 
använda. Efter att ha gått igenom resultatet av pilottestet ansåg jag även att svaren på frågorna 
gav mig de svar jag ville ha. 
 
Med reliabilitet menas den tillförlitlighet som mätmetoden har med tanke på omständigheter 
som kan påverka resultatet. Exempel på faktorer som kan påverka reliabiliteten i ett mätvärde 
är mätinstrumentet, den som utför mätningen, omgivningen kring mätningen samt det 

                                                 
47 Svante Körner & Lars Wahlgren (1996), Praktisk statistik, Lund: Studentlitteratur, s.22 
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undersökta objektet.48 Eftersom frågorna var slutna och svarsalternativen klara och tydliga 
borde reliabiliteten i enkätundersökningen vara stor. Eleverna fick dessutom besvara enkäten i 
lugn och ro utan någon tidspress, det fick ta den tid det tog för dem att bli färdiga.  
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Enkät och intervju om attityd 
  
I NU 198949 tyckte 57 % av eleverna att matematik var roligt och i NU 199550 tyckte 23 % att 
matematik var mycket roligt.  Jag vet inte om svarsalternativet Mycket roligt fanns med i NU 
1989, men jag antar att Roligt fanns med 1995. I sådana fall skulle det innebära att det även 
var en del elever som tyckte matematik var roligt, vilket skulle höja antalet elever som tycker 
matematik är kul. I min studie tycker 15 % att matematik är mycket roligt och 36 % att det är 
roligt. Alltså är det mer än hälften av eleverna som tycker att matematik är kul, vilket 
stämmer bra överens med undersökningen från 1989. I den undersökning som Strand och 
Karlsson51 genomförde tyckte 80 % av eleverna i år 4 att matematik var roligt, men endast 
drygt 40 % av eleverna i år 7. Detta passar bra ihop med de resultat som Skolverket kom fram 
till i deras undersökning av grundskolan 2001-200252, nämligen att elevernas positiva 
inställning till att lära sig minskar under skolåren. Strand och Karlssons undersökning visade 
också att antalet elever som tyckte att matematik var svårt ökade betydligt från år 4 till det att 
de gick i år7. När matematiken blir svårare att begripa och eleverna inte ser meningen med det 
de lär sig försvinner det roliga med ämnet. Mina intervjuer visade också att eleverna tycker 
det är roligare när de förstår och eftersom svårigheten på matematiken blir högre i år 7 är det 
lätt att förstå att de elever som inte förstår och kan lösa uppgifterna tycker matematiken blir 
tråkigare. Lärarna har ett stort ansvar när det gäller att lära ut kunskaper till eleverna och få 
dem motiverade. Det är nyckeln till elevernas prestationer.  
 
I NU 1989 och 1995, TIMSS53 och i de båda undersökningarna som Strand och Karlsson 
samt Linnarsson och Sandqvist54 genomförde ansåg en stor majoritet av eleverna att 
matematik var ett viktigt ämne och liknande siffror framkommer i min undersökning. 
Åsikterna är i stort sett oförändrade i denna fråga. I de studier jag tagit upp i min uppsats, där 
eleverna fått svara på varför de tycker att matematik är viktigt, anser en stor majoritet att det 
är viktigt när man blir vuxen och ska arbeta, vilket även framkommer i mina intervjuer. I 
frågan om matematik är ett svårt ämne varierar däremot resultaten. I min studie tycker 21 % 
av eleverna att matematik är svårt medan det i NU 1989 var 40 % som ansåg detsamma. Detta 
kan bero på många saker, t.ex. bättre utbildade lärare eller matematikböcker som är bättre att 
lära sig utifrån. I studien från 1989 tyckte 22 % att matematik var svårt men ändå roligt och 
20 % att matematik var svårt och tråkigt. Resultatet från min undersökning visar att det i stort 
sett är lika många elever som tycker att matematik är svårt och tråkigt. Däremot är siffran när 
det gäller elever som tycker matematik är svårt och roligt betydligt lägre, nämligen 3 %. 
Nästan samtliga elever som deltagit i enkätundersökningen som tycker att matematik är lätt 
eller mycket lätt anser alltså att matematik är roligt eller mycket roligt. 
                                                 
48 Svante Körner & Lars Wahlgren (1996), s.23 
49 Bengt-Olov Ljung (1990), s. 3 och s. 9 
50 Skolverket (1997), s.31-33 
51 J. Strand och E. Karlsson (2004), s.12 
52 Skolverket (2003), s.54 
53 Anita Wester (1997), s.11 och s.19 
54 L-A. Linnarsson & C. Sandqvist (2005), s.14 och s.16 

 30



En fråga som har förändrats väldigt kraftigt genom åren är elevernas självuppfattning om 
matematik. Från att i NU 1989 varit 44 % av eleverna som ansåg att de var bra i matematik, 
till 33 % i NU 1995, har antalet elever som tycker att de är bra eller mycket bra i matematik 
stigit till 89 % enligt min undersökning. En fördubbling sedan 1989. Detta är en siffra som 
man borde bli glad åt eftersom Heinz Heckhausens55 tidigare forskning visade att elevernas 
självuppfattning har en stor betydelse för deras prestation. En av lärarnas viktigaste uppgifter 
anser jag är att ge eleverna ett gott självförtroende. Om de själva tycker att de är bra blir de 
förmodligen inte lika oroliga vid t.ex. prov, vilket förhoppningsvis gör att de kan tänka lite 
klarare och prestera bättre. Den stora andelen elever som tycker att de är bra i matematik är 
ändå anmärkningsvärd. De som är lågpresterande borde märka när de får tillbaka prov och 
tester att de inte presterar bra och därmed också få en bild av att de har svårt för matematik. 
Varför de ändå anser sig duktiga i matematik är svårt att svara på, kanske svarade de inte 
ärligt på enkäten. Om enkäten hade haft ett svarsalternativ som löd Varken bra eller dålig 
kanske många elever markerat det. Nu var de tvungna att ta ställning till om de var bra eller 
dåliga vilket kan ha resulterat i att många elever markerade att de var mer bra än dålig.  
 
I NU 1995 visar ett resultat på att 17 % av eleverna tyckte att de lärde sig mycket onödigt. 
Enligt min studie tycker 8 % samma sak, medan 28 % tycker att de lär sig en del onödigt. I år 
9 var det år 2003 enligt NU:s undersökning mer än hälften av eleverna som ansåg att de lärde 
sig mycket onödigt. Den stora förändringen tror jag beror på att matematiken blir mer abstrakt 
i år7-9. Det blir svårare för lärarna att förklara för dem som inte förstår och även svårare att 
förklara till vilken nytta de lär sig matematiken. Lyckas inte lärarna med detta är risken stor 
att eleverna tycker att det de lär sig är onödigt. Denna åsikt visade sig även under de 
intervjuer jag genomförde.  
 
Skolverkets nationella granskning under 2001-2002 visade bland annat att många elever i år 5 
som tycker att matematik är lätt börjar tycka att matematik är bland de tråkigaste ämnena. 
Under min intervju med en högpresterande elev som ansåg att matematik var mycket lätt och 
mycket tråkigt visade det sig att anledningen till detta tyckande var att matematiken var för 
lätt. Enligt eleven var det bara en upprepning av uppgifter som inte gav någon utmaning.  
Eleven som tyckte att matematik var svårt och tråkigt berättade att anledningen till dessa 
åsikter var att eleven inte förstod, uppgifterna var helt enkelt för svåra och gav därför ingen 
relevans. Detta stämmer helt överens med de resultat som visas i den nationella granskningen 
från Skolverket. Dessa resultat visar hur viktigt det är att varje enskild elev får arbeta med 
uppgifter som stimulerar och utvecklar dem samt att de får den stöttning de behöver för att 
kunna utvecklas. Att bara räkna i boken kan vara bra för vissa men mindre bra för andra. 
 
 
Attityd kopplat till prestation 
   
Den nationella utvärderingen av grundskolan 1989 visade att det var många fler av de elever 
med goda matematikprestationer än de elever med svaga matematikprestationer som tyckte att 
matematik var ett av de roligaste ämnena. Två tredjedelar av de elever som presterade goda 
resultat tyckte matematik var roligt medan en tredjedel av de elever som presterade svaga 
resultat tyckte att matematik var roligt. Resultatet från min studie visar att det även idag är fler 
högpresterande elever än lågpresterande som tycker att matematik är roligt. 75 % av de 
högpresterande eleverna tycker att matematik är kul och hälften av de lågpresterande likaså. 
Att de högpresterande tycker att matematik är roligt kan ju bero på att de förstår och kan 

                                                 
55 David Wood (1999), s.307 
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räkna ut tal, åtminstone om man tror på en av de högpresterande elever jag intervjuade. Att 
även en av de lågpresterande eleverna tyckte att matematik var roligt, förklarades med att det 
var roligt att få klura lite för att få fram svaret. Jag tycker det är en bra inställning att se det 
roliga i det svåra, vilket denna elev gör. Jag är säker på att en sådan inställning leder till en 
högre prestationsnivå än om eleven bara fokuserade på hur svårt det är med matematik. Olof 
Magne56 beskrev ju också en elev som tyckte matematik var svårt fast trots det kämpade på 
med en positiv attityd och nådde till slut goda resultat i ämnet. Även PISA:s undersökning 
från 200357 betonar sambandet mellan positiv attityd till matematik och goda resultat i 
matematik. 
 
Skolverkets nationella granskning under 2001-2002 visade ett samband mellan prestation och 
att man tror på sig själv. Att eleverna har ett gott självförtroende när det gäller sina kunskaper 
i matematik är med andra ord en bra förutsättning för att de ska kunna prestera bra i ämnet. 
De resultat jag fick i enkätundersökningen visar att 92 % av de högpresterande eleverna och 
86 % av de lågpresterande eleverna anser att de är bra eller mycket bra i matematik. Det 
sistnämnda resultatet är kanske det mest anmärkningsvärda av alla resultat som 
enkätundersökningen kommit fram till. Det är naturligtvis glädjande att se att så många elever 
tror på sig själva i matematik, det är en bra början till goda prestationer. Andelen 
lågpresterande som anser sig duktiga i matematik verkar dock förvånansvärt hög. Tidigare i 
diskussionen tog jag upp just detta med att de lågpresterande borde ha en viss känsla för hur 
bra de egentligen är i matematik. Kanske den höga siffran ändå beror på det jag skrev tidigare, 
nämligen att eleverna tvingades välja mellan bra och dålig bland svarsalternativen. Om det 
funnits ett Varken bra eller dålig är det möjligt att det svarsalternativet hade markerats av 
många lågpresterande. Jag tycker det finns en fara med att elever tycker att de är bättre än de 
är och den ligger i att de kanske inte lägger ner den ansträngning som de egentligen skulle 
behöva för att prestera bättre. De känner att de är bra i matematik och nöjer sig med det arbete 
de lägger ner för tillfället. Detta kan leda till att de senare i skolan då matematiken blir svårare 
måste höja sin ansträngning väldigt mycket på en gång, för att klara av de krav som då ställs 
på dem. Det är bättre att de tidigt lär sig hur mycket arbete de måste lägga ner så att de är 
vana vid det när matematiken blir ännu svårare. 
 
Skolverkets granskning under 2001-2002 gav också ett resultat som visade att elever som inte 
ansåg att undervisningen var meningsfull eller begriplig presterade sämre resultat. Av de 
elever som deltog i min studie tyckte 17 % av de högpresterande och 36 % av de 
lågpresterande eleverna att de lärde sig mycket onödigt eller en del onödigt. Detta tror jag till 
stor del beror på att läraren inte lyckats förklara nyttan med matematiken för dem som inte 
förstår, vilket även resultatet av mina intervjuer visade. Visserligen kan en elev som har svårt 
för matematik och tycker ämnet är tråkigt, tycka att matematik är onödigt just på grund av 
denna attityd. Det behöver inte vara läraren som inte kan förklara ordenligt. Om en elev har 
bestämt sig för att inta tycka om matematik spelar det kanske ingen roll om läraren är bra eller 
dålig. En bra lärare har nog större möjligheter att kunna få eleven intresserad av ämnet än en 
dålig lärare. Sedan kan man alltid diskutera vad som gör en lärare bra eller dålig, men det 
tänker jag inte gå in på.  
 
Samtliga elever som är högpresterande anser att matematik är viktigt och 85 % av de 
lågpresterande anser detsamma. Att det är färre lågpresterande elever som anser att matematik 
är viktigt hänger kanske ihop med det jag tog upp i föregående stycke. Om eleven har en 
negativ syn på matematik så tycker den inte att matematik är så viktigt. Avslutningsvis måste 
                                                 
56 Olof Magne (1998), s.60 
57 Skolverket (2004), s.73, s.75 och s.77 
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jag återigen påpeka hur viktig roll lärarna har när det gäller att fånga ett intresse för 
matematik hos eleverna. För att göra det måste de kunna lära ut sina kunskaper till eleverna 
och förklara vilket stor användning de har av matematiken, både i vardagslivet och i 
kommande arbetsliv. 
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Bilaga 1 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Jonas Fridström och läser till lärare på Linköpings 
universitet. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete som handlar 
om vad elever tycker om matematik. För att få reda på det har jag 
tänkt dela ut en enkät till elever i år 6 på ert barns skola, som de 
förhoppningsvis vill fylla i. Anledningen till val av skola är att jag har 
praktiserat där under tre år och känner till skolan och lärarna väl. 
Deltagandet är helt frivilligt och det är endast jag som kommer att ta 
del av enkäterna. Inga namn kommer heller att redovisas i resultatet.  
 
 
Jag vill med detta brev få besked om er son/dotter får delta i 
undersökningen, vilket skulle ha stor betydelse för mitt arbete. 
 
 
                    JA                                              NEJ                 

      □                         □ 
 
 
 
Underskrift:__________________________________________ 
 
 
Har ni några frågor gällande undersökningen kan ni nå mig via ert 
barns klasslärare. 

 
 

Mvh Jonas Fridström 
 
 
 
 

 36



Bilaga 2 
Enkätfrågor till elever i år 6 

 
 

Namn:______________________________  Klass:________ 
 
1. Jag tycker matematik är: 
 
  Mycket roligt                      Roligt                           Tråkigt                     Mycket tråkigt 

   □   □  □  □ 
 
 
2. Jag tycker matematik är: 
 
   Mycket svårt                       Svårt                              Lätt                         Mycket lätt 

   □  □  □  □ 
  
 
3. Så här tycker jag att jag är i matematik: 
 
    Mycket bra                         Bra                               Dålig                      Mycket dålig 

  □   □    □    □ 
 
 
4. Jag tycker att ämnet matematik är: 
 
Mycket viktigt                     Viktigt                       Inte så viktigt               Inte alls viktigt 

      □   □    □     □ 
 
 
5. Jag tycker att vi i ämnet matematik lär oss: 
 
Mycket onödigt             En del onödigt          Väldigt lite onödigt          Inget onödigt alls 

       □     □     □   □ 
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Bilaga 2 
 
 
6. Skriv ner de tre ämnen i skolan du tycker är roligast: 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
7. Skriv ner de tre ämnen i skolan du tycker är tråkigast: 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
8. Skriv ner de tre ämnen i skolan du tycker är lättast: 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
9. Skriv ner de tre ämnen i skolan du tycker är svårast: 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Eventuellt behöver jag intervjua några elever senare. Kan du 
tänka dig att medverka i en sådan om jag skulle fråga dig? 
 
                     JA                                                 NEJ 

                     □                      □ 
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Bilaga 3 
 
Här redovisas fler kombinerade resultat. Siffrorna visar andelen elever (%) i förhållande till 
hela undersökningsgruppen, som bestod av 39 elever. 
 
 
 Mycket 

viktigt 
Viktigt Inte så 

viktigt 
Inte alls 
viktigt 

Mycket roligt 15 0 0 0 

Roligt 15 21 0 0 

Tråkigt 0 23 0 0 

Mycket tråkigt 3 15 0 8 

 
 
 
 Mycket 

onödigt 
En del 
onödigt 

Väldigt lite 
onödigt 

Inget onödigt 
alls 

Mycket roligt 0 0 5 10 

Roligt 0 8 13 14 

Tråkigt 0 13 8 3 

Mycket tråkigt 8 8 10 0 

 
 
 
 Mycket 

viktigt 
Viktigt Inte så 

viktigt 
Inte alls 
viktigt 

Mycket svårt 0 0 0 8 

Svårt 3 10 0 0 

Lätt 23 45 0 0 

Mycket lätt 8 3 0 0 

 
 
 
 Mycket 

onödigt 
En del 
onödigt 

Väldigt lite 
onödigt 

Inget onödigt 
alls 

Mycket svårt 8 0 0 0 

Svårt 0 8 5 0 

Lätt 0 15 28 25 

Mycket lätt 0 5 3 3 
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Bilaga 3 
 
 
 Mycket 

viktigt 
Viktigt Inte så 

viktigt 
Inte alls 
viktigt 

Mycket bra 8 5 0 0 

Bra 20 50 0 5 

Dålig 3 3 0 3 

Mycket dålig 3 0 0 0 

 
 
 
 Mycket 

onödigt 
En del 
onödigt 

Väldigt lite 
onödigt 

Inget onödigt 
alls 

Mycket bra 0 3 5 8 

Bra 5 18 30 20 

Dålig 3 5 0 0 

Mycket dålig 0 3 0 0 

 
 
 
 Mycket 

onödigt 
En del 
onödigt 

Väldigt lite 
onödigt 

Inget onödigt 
alls 

Mycket viktigt 0 5 10 18 

Viktigt 0 24 25 10 

Inte så viktigt 0 0 0 0 

Inte alls viktigt 8 0 0 0 
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Bilaga 4 
 
Här redovisas kombinerade resultat. Resultaten är även indelade i prestationsgrupper. 
Antal högpresterande elever (H) är 12, antal medelpresterande elever (M) är 13 och antal 
lågpresterande elever (L) är 14. Siffrorna i tabellerna visar andelen elever (%) i förhållande 
till respektive prestationsgrupp och inte i förhållande till hela undersökningsgruppen. 
 
 
 Mycket viktigt Viktigt Inte så viktigt Inte alls 

viktigt 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket roligt 25 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roligt 25 8 14 25 8 29 0 0 0 0 0 0 
Tråkigt 0 0 0 8 30 29 0 0 0 0 0 0 
Mycket tråkigt 0 0 7 17 30 0 0 0 0 0 16 7 
 
 
 
 Mycket 

onödigt 
En del onödigt Väldigt lite 

onödigt 
Inget onödigt 

alls 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket roligt 0 0 0 0 0 0 8 8 0 16 0 14 
Roligt 0 0 0 8 8 7 34 0 7 9 8 30 
Tråkigt 0 0 0 0 23 14 0 7 14 9 0 0 
Mycket tråkigt 0 15 7 8 8 7 8 23 0 0 0 0 
 
 
 
 Mycket viktigt Viktigt Inte så viktigt Inte alls 

viktigt 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket svårt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 
Svårt 0 0 7 0 15 14 0 0 0 0 0 0 
Lätt 25 15 29 42 55 43 0 0 0 0 0 0 
Mycket lätt 25 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 Mycket 

onödigt 
En del onödigt Väldigt lite 

onödigt 
Inget onödigt 

alls 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket svårt 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svårt 0 0 0 0 8 14 0 8 7 0 0 0 
Lätt 0 0 0 0 30 14 42 31 14 25 8 44 
Mycket lätt 0 0 0 17 0 0 8 0 0 8 0 0 
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Bilaga 4 
 
 
 Mycket viktigt Viktigt Inte så viktigt Inte alls 

viktigt 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket bra 8 8 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bra 33 8 22 34 68 50 0 0 0 0 8 7 
Dålig 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 8 0 
Mycket dålig 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 Mycket 

onödigt 
En del onödigt Väldigt lite 

onödigt 
Inget onödigt 

alls 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket bra 0 0 0 8 0 0 8 8 0 17 0 7 
Bra 0 8 7 0 38 14 42 30 21 17 8 37 
Dålig 0 8 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 
Mycket dålig 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 Mycket 

onödigt 
En del onödigt Väldigt lite 

onödigt 
Inget onödigt 

alls 
 H M L H M L H M L H M L 

Mycket viktigt 0 0 0 8 0 7 25 8 0 17 8 30 
Viktigt 0 0 0 8 38 21 25 31 21 17 0 14 
Inte så viktigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inte alls viktigt 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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