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Sammanfattning    
Abstract 
Denna studie har genomförts i år 4, 6, 7 och 9. Målet för undersökningen har varit att ta reda på vilka attityder elever i 
dessa årskurser har gentemot matematiken samt hur dessa attityder uppkommer och om de går att 
påverka/förändra. För att ta reda på vilka attityder som finns hos elever, har jag låtit jämföra min studie med vad 
annan litteratur säger om elevers attityder till matematik. Min studie bygger på en enkätundersökning genomförd i 
de tidigare nämnda skolåren. Jag har sedan ställt enkäterna mot varandra och försökt se skillnader och likheter i de 
olika skolåren. Som komplement till min studie och till litteraturen har jag även genomfört en lärarintervju. Den har 
jag i huvudsak använt för att försöka ta reda om klassläraren arbetar aktivt med att påverka sina elevers attityder till 
matematiken. 
 
Resultatet visar i huvudsak att eleverna i år 4 anser matematiken vara ett av de roligaste ämnena i skolan. I 

år 6 är matematiken viktig snarare än rolig. Eleverna kan tidigt förstå vikten av att lära sig räkna för att klara 

sig bra genom livet. Matematiken anses av eleverna vara ”kul när man fattar och tråkig när man inte förstår” 

– det vill säga, ett ämne där förståelsen är av vikt för uppkomsten av attityden. 
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Inledning 
 

Jag valde detta fördjupningsområde för att det väckte ett intresse hos mig då den senaste 

nationella utvärderingen i matematik utkom.
1
 Den handlar bland annat om elevernas attityder 

till matematikämnet. I anslutning till att utvärderingen offentliggjordes, visade min kemitutor 

ett diagram som blev avgörande för mitt val av examensarbete. Diagrammet visade en kurva 

över hur intresset för matematik, kemi och teknik sjunkit hos eleverna ute i skolorna, under 

det senaste decenniet.  Jag beslutade mig således för att på egen hand undersöka vilka 

attityder som finns bland elever, hur de uppstår och om dessa attityder går att påverka. Min 

avsikt i valet av fördjupningsområde i samband med den nya nationella utvärderingen skulle 

ge mig en färsk bild av hur det ser ut i skolorna och ge mig en bredd i min kunskap kring 

matematik.  

Bakgrund 

När jag tänker tillbaka på min egen skoltid, har mitt intresse för matematiken pendlat från att 

ha varit roligt till att det blivit jättetråkigt och svårt och sedan svängt över helt till att vara 

svårt men jätteroligt. Jag har funderat mycket på hur det kommer sig att det kunnat svänga så 

kraftigt. Kanske spelade läraren en viktig roll eller var det jag som individ som hade annat i 

tankarna då jag ansåg att matematiken var tråkig och svår. Jag kan minnas att jag hade svårt 

att klara av skolmatematiken under högstadiet. Det märkliga är att jag inte kan minnas vad jag 

hade för lärare vid den tiden i matematik, jag har tänkt och tänkt, men kan inte minnas. Under 

min första termin på gymnasiet blev matematiken rolig igen. Här minns jag tvärt om precis 

vad jag gjorde då jag återuppväckte intresset, det var andragradsekvationer och läraren minns 

jag som om han stod framför mig vid detta tillfälle. Vid ett tillfälle under en 

matematiklektion, påtalade min lärare inför hela klassen att den attityd och inställning man 

har med sig in i klassrummet växlar man in mot kunskap som man tar med sig tillbaka ut. Jag 

lade detta på minnet och där har det stannat ända till idag. Detta är skälet till att jag valt att 

fortsätta med matematik och nu skriva mitt examensarbete kring begreppet attityd.  

                                                 
1
 Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – huvudrapport Svenska, Svenska som andra 

språk, Engelska, Matematik. Rapport nr 251. Stockholm: Fritzes. 
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Syfte och Problemformulering  

Syftet med arbetet är att ta reda på vad elever har för attityder till matematik, hur dessa 

attityder uppstår och om de överhuvudtaget går att påverka/förändra. I detta arbete har jag 

fokuserat mig på tre huvudfrågor som tillsammans utgör min frågeställning:  

 

• Vilka attityder till matematiken finns hos elever i åk 4-9? 

• Hur uppstår attityder? 

• Kan attityder påverkas/förändras? 

 

För att söka svar på dessa frågor har jag genomfört en litteraturstudie och en 

enkätundersökning med elever i skolår 4, 6, 7 och 9 för en jämförande studie och som 

komplement till enkätundersökningen har jag även genomfört en lärarintervju. 

 

Attityder enligt litteraturen 

Attityd som begrepp 

Jag har valt att använda begreppet attityd genomgående i denna rapport. Min avsikt är att 

inledningsvis försöka reda ut vad begreppet attityd kan innebära. Nationalencyklopedins 

tolkning av begreppet lyder: 

”kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt….”
2
 

Darwin använde begreppet attityd om människors och djurs kroppsorienteringar och 

ställningar. Det kunde vara gester, miner och läten som han fann vara artspecifika uttryck för 

känslor. Han definierade attityd som något yttre eller ett beteende som kan observeras. Andra 

har däremot använd ordet attityd om något inre eller mentalt och inte direkt iakttagbart.  Inom 

socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd idag vanligen för en varaktig 

inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för 

eller emot något.
3
  

När jag själv tänker på vad jag lägger i begreppet attityd är det nog helt klart en blandning 

utav de tidigare nämnda. Attityd är för mig att ta ställning för eller emot något. Att uttrycka 

den uppfattning jag har som individ. Jag har därför valt att variera mitt sätt att uttrycka mig 

genom att både använda begreppet attityd och begreppet uppfattning, då de för mig har 

samma betydelse. 

Attityder till matematik i skolan 

Om man i skolans värld talar om elevers attityd till matematiken så nämns det ofta i samband 

med ett större och vidare begrepp, nämligen motivation. Det förekommer många indikationer 

om att motivationen är grundstenen i elevers lärandeprocess. Varje elev måste få känna 

meningsfullhet i sitt skolarbete annars blir denne inte motiverad att lära sig. Intresset för att 

arbeta kan komma spontat hos eleven eller vara skapat utifrån, då oftast av läraren. 

                                                 
2
 Nationalencyklopedin NE (elektronisk). www.ne.se. (2007-01-12). 

3
 Nationalencyklopedin NE (elektronisk). 
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Motivation kan uttryckas i termer av intresse, önskan, vilja, attityd och strävan, vilka samtliga 

riktar intresset mot ett eller flera bestämda mål.
4
 Sambandet mellan meningsfullhet, attityd 

och motivation mynnar således ut i ett lärande hos eleven. Vid Skolverkets senaste 

kvalitetsgranskning (2003) uppgavs det samstämmigt av eleverna att läraren är den absolut 

viktigaste faktorn för lusten att lära. En bra och uppskattad lärare kan engagera och har 

förmågan att motivera, inspirera och kunna förmedla att kunskap är en glädje. Detta bidrar 

enligt eleverna till en mer positiv attityd gentemot matematiken.
5
  

Enligt skolverkets nationella kvalitetsgranskning Lusten att lära – med fokus på matematik är 

en vanlig syn på matematik hos elever att ”matte är kul när man fattar och tråkigt när man inte 

förstår”.
6
  

Ur ett historiskt perspektiv 

Inte förrän en bit in på 1900-talet började socialpsykologer intressera sig för begreppet 

uppfattningar. Intresset låg då på hur en människas uppfattning påverkade hans/hennes 

handlingar. Intresset för ämnet avtog dessvärre snart, då behaviorismen var på frammarsch 

under 1930-talet.
7
 Så sent som trettio år senare väcktes intresset åter för ämnet. Men det var 

med kognitivisterna under 1970-talet som fortsatta studier beträffande begreppet 

uppfattningar kom att få ordentlig fart. Kognitivisteras intresse låg vid att undersöka och 

studera hur individers uppfattningar var organiserade i speciella uppfattningssystem. Det var 

först nästkommande decennium som forskarna började studera uppfattningar i samband med 

ämnet matematik. Det var nu intresset för forskningen kring begreppet satte igång. Forskare 

försökte ta reda på och beskriva hur elevers och lärares åsikter och uppfattningar om 

matematik förhöll sig. De fokuserade sig särskilt vid att försöka beskriva hur 

matematikinlärningen skedde och hur undervisningen i ämnet gick till.
8
 

Nationella utvärderingar 

I Sverige genomfördes 1989 en nationell utvärdering i matematik. Ett av undersökningens 

huvudsyften var att undersöka barns kunskaper i matematik, men också att ta reda vad de 

tycker om matematik. Sammanlagt deltog 3400 elever i årskurs 5 i undersökningen som 

bestod av en elevenkät innehållande 18 påståenden. Påståendena handlade bland annat om vad 

eleverna har för inställning till matematik. Eleverna skulle svara ja eller nej på de olika 

påståendena. Ett av de allra första påståendena handlade om vikten av ämnet matematik. Hela 

97 % av eleverna svarade att matematik är ett viktig ämne.
9
 

                                                 
4
 Otterborg, A. (2002). Att motivera eleven. I C. Bergsten (red). Matematik i tiden - dokumentation av 12:e 

matematikbiennalen 2002. Linköpings Universitet. (s.31-32) 
5
 Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Skolverket. 

6
 Skolverket (2003).  

7
 Thompson, A. G. (1992). Teachers beliefs and conceptions: A synthesis of research. I D.A. Grouws (ED), 

Handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: Macmillan. (s.127-146) 
8
 Pehkonen, E. (2001). Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen -   

I B. Grevholm (Red), Matematikdidatktik – ett nordiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. (s.230-253) 
9
 Ljung, B-O. (1990). Matematiken i nationell utvärdering. Vad barnen tycker om matematik i årskurs 5. PRIM-

gruppen nr 3, Stockholm. 
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Skolverket genomförde en liknade undersökning våren 1992 i årskurs 9. Anledningen till 

undersökningen var att man ville studera elevers kunskaper, färdigheter i och attityder till 

skolans ämnen. Undersökningen riktade sig mot flera skolämnen, bland annat matematik. I 

den del av undersökningen som omfattade matematikämnet deltog 10 500 elever från drygt 

100 skolor. Precis som i undersökningen från 1989 så svarade i stort alla att de tyckte 

matematiken var ett viktigt ämne. 15 % av eleverna kunde dock instämma i att mycket av det 

de lärt sig i matematik är onödigt. Resultatet av undersökningen visade att elever vet väldigt 

lite om hur matematiken kan användas ute i arbetslivet eller i andra vardagliga situationer 

utanför skolan.
10

 

Vid den nationella matematikutvärderingen år 2003 deltog 197 slumpvis utvalda skolor. 

Elevunderlaget denna gång utgjordes av elever från skolår 5 och 9. Här framkom att eleverna  

fortfarande tycker att matematik är ett viktigt ämne, 83 % år 2003 i jämförelse med 81 % år 

1993. Matematik är det ämne som eleverna tror att de kommer att ha mest nytta av, där de lär 

sig mest och där den största lusten till att lära mer finns. Men det är också ett av de svåraste 

ämnena, endast kemi anses svårare, och tillsammans med fysik och kemi är matematik det 

ämne som ses som minst intressant. Mer än hälften av eleverna i undersökningen anser också 

att de lär sig mycket onödigt i ämnet.
15

  

En intressant detalj som framkom var att skillnaden mellan pojkar och flickor var mycket 

liten, vilket gör matematik till ett av de få ämnen där könen presterar lika.
16

Föräldrarnas 

uppfattning var att matematik tillsammans med svenska och engelska var de ämnen som var  

viktigast i barnens lärande och utveckling.
18

 Föräldraenkäten som också gjordes i samband 

med undersökningen, visar på att elever med höga betyg i matematik vanligen har föräldrar 

som tycker att ämnet är viktigt och att elever med låga betyg i högre utsträckning har föräldrar 

som tycker att ämnet är mindre viktigt. 

Dessa nationella utvärderingar visar således att elever i år 5 och år 9 har en relativt positiv 

attityd till matematiken. Detta ger svar på en av de frågor som utgör stommen i detta arbete 

nämligen vilka attityder till matematiken som finns hos elever i år 4-9. 

                                                 
10

 Skolverket (1993). Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Matematik, åk 9, Huvudrapport. 

Skolverkets rapport nr 15. Stockholm: Liber Distribution. 
15

 Kjellström, K. & Pettersson, A. (2005). Matematiken i den nationella utvärderingen. Nämnaren. Årgång 32, 

2005, Nr1 
16

Skolverket (2004).  
18

 Kjellström, K & Pettersson, A (2005).  
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Attityder grundläggs tidigt i livet 

En undersökning genomförd av en lärare visar att hemmet har en stor betydelse för barnet i 

dennes skapande av sina attityder.
19

 Det samma gäller på vilket sätt eleverna för första gången 

möter matematiken och de erfarenheter de får härifrån, vilket kan påverka deras attityder till 

ämnet långt fram i livet.
20

  

I boken Didaktik för lärare ges det en bild av föräldrarnas närvaro i skolan som ”the ghosts in 

the classroom”. Elevernas attityder påverkas av föräldrarnas inställning till skolan och 

lärande, deras livssituation, kultur och historia. T.ex. sägs det här att generellt uppskattas 

boklig kunskap: 

”mindre inom yrkesområden där denna typ av kunskap inte behövs eller har en underordnad 

betydelse.”
21

  

Antalet elever som fortsätter till högre studier är: 

”högre i städerna än på landsbygden och högre bland barn till välutbildade än bland barn till 

lågutbildade.” 
22

 

Föräldrars inverkan på sina barns attityder är ett väldigt intressant område som jag gärna 

skulle vilja forska vidare om, men här låter jag det stanna vid att uppmärksamma det ack så 

viktiga sambandet.  

Attityder påverkar lärandet  

Flera forskare har framhävt hur viktigt det är att förstå den centrala roll som uppfattningar 

spelar för framgångsrik inlärning. Dessa forskare verkar vara helt överens om att det är 

samhällets attityder till matematik som påverkar ungdomarna.
23

 Det finns dessutom en uttalad 

negativ attityd i samhället till matematik. Det verkar vara tillåtet att prata illa om matematik. 

Föräldrar erkänner öppet för sina barn att de aldrig gillat eller aldrig varit särskilt duktiga på 

matematik. Det finns en form av outtalad förståelse mellan förälder och barn att, ”det gör 

inget om du är dålig i matematik för det var jag också”. En av effekterna av detta är att 

eleverna hindras från att prestera bra i ämnet. Samhällets attityder uppmuntrar eleverna att 

tidigt avbryta sina matematikstudier. Det är inte bara samhällets attityder till och 

uppfattningar om matematik som har betydelse.
24

 Både enligt Nijm
25

 och 

Matematikdelegationens betänkande
26

 visas det på att individens egna uppfattningar 

naturligtvis utövar inflytande på matematikprestationer.  

                                                 
19

Fejde, K. (1998). Uppfattningar om grundläggande matematikundervisning i förskola och skola. I: Gran, B. 

(red.), Matematik på elevens villkor. Lund. Studentlitteratur. (s.53-76) 
20

 Emanuelsson, G. & Mouwitz L. (2004). Hög tid att lyfta matematiken. Nämnaren. Årgång 31, Nr 4. 
21

 Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare. Stockholm. HLS-förlag. andra tryckningen. (s.166) 
22

 Arfwedson, G. (2002). (s.167) 
23

 Nijm. J. (2002). Matematikrelaterade uppfattningar, En studie om vad lärare vet om sina elevers uppfattningar 

om matematik, Examensarbete LIU-IUVG-EX—02/92-SE. Linköping. 
24

 Nijm. J. (2002). 
25

 Nijm. J. (2002). 
26

 Skolverket (2003).  
29

 Bjerneby Häll, M. (2002). Varför undervisning i matematik? Argument för matematik i grundskolan – i 
läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare. Linköping: Linköpings universitet. 
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Bjerneby Häll menar att elevernas motivation till att lära matematik är kopplat till om deras 

lärare kan argumentera för matematiken som ett skolämne och som kan förklara på vilket sätt, 

i vilka sammanhang som kunskap i matematik är viktig.
29

 

Viktigt är också att se elevernas olika sociokulturella utgångspunkter. De elever som tvingas 

leva i två olika kulturer, en hemma och en i skolan, får det naturligtvis svårare med 

anpassning och lärande än de som nästan möter liknande krav hemma och i skolan.
30

 

Widerström lyfter fram att matematiklektioner som skapar lust och intresse påverkar 

elevernas attityder positivt. Detta uppnår man om eleverna får reflektera över det de gör och 

att de ges möjligheten att diskutera sina erfarenheter.
31

 Lust och intresse för matematik väcks 

med undervisning som präglas av variation och kreativitet.
32

 Detta framkommer av och 

tydliggörs även i Skolverkets kvalitetsgranskning Lusten att lära (2002).
33

 

Det krävs en medvetenhet i hela samhället om matematikens värde och praktiska betydelse. 

Detta når man enligt Matematikdelegationens betänkande t.ex. genom att media ifrågasätter 

rådande attityder till matematiken och visar aktuella och relevanta bilder av matematiken. 

Förutom medierna har också näringslivet och den offentliga verksamheten stor betydelse vid 

detta men också genom att skapa goda förebilder. Målgrupperna för detta arbete är föräldrar, 

barn och ungdomar och då speciellt de som saknar studietraditioner. 

 

”Ungdomstrender, massmedia och familj har stort inflytande på ungdomars intressen. Att 

matematiken blir positivt uppmärksammad utanför skolan är för många barn och unga en 

förutsättning för ett framgångsrikt matematiklärande.” 
34

  

 

Bjerneby Häll har en viktig poäng då hon i enighet med många andra forskare påtalar vikten 

av att lärare har förmågan att argumentera för matematiken gentemot sina elever. Finns det 

brister i detta leder det troligen till negativa attityder hos många elever. Detta borde gå att 

undvika genom att läraren ger goda argument till sina elever som ifrågasätter matematiken i 

skolan. Enligt de källor jag refererar till i detta avsnitt skulle alltså negativa attityder gå att 

både påverka och förändra. I och med att dessa attityder ibland grundläggs tidigt och att dessa 

attityder spelar en så viktig och stor roll i elevernas lärande, borde det vara ett mer prioriterat 

mål att arbeta mot i skolan. Denna insikt ger mig svar både på frågan om attityder går att 

påverka/förändra och på frågan hur dessa attityder uppstår. 

Aktivt arbete för förändring av elevernas attityder till matematik 

Hur ska lärare och skola förändra elevernas icke önskvärda uppfattningar om matematik?  

 

 

                                                 
30

 Arfwedson, G. (2002).  
31

 Widerström, T. (2003). Att arbeta med laborativ matematik. Examensarbete: LIU-LÄR-L-EX-03/13-SE. 
32

 Emanuelsson, G. & Mouwitz L. (2004). (s.2-8). 
33

 Skolverket (2003).  
34

 Emanuelsson, G. & Mouwitz L. (2004).  (s.7). 
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Exempel 1 

Att arbeta med matematikverkstäder kan vara ett sätt att försöka förändra en negativ attityd 

till matematiken hos elever. Elisabeth Rystedt och Lena Trygg är båda grundskolelärare som 

numera arbetar på Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. Tillsammans har de 

sammanställt en handledning för lärare i arbetet med att starta upp en matematikverkstad, 

Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla 

matematikverkstäder.
35

 Handledningen bygger främst på egna erfarenheter, men är även 

kopplad till aktuell forskning.  

En matematikverkstad är i huvudsak en plats utanför klassrummet, där många olika sorters 

laborativt material finns tillgängligt för elever och lärare. Huvudtanken i arbetet med en 

matematikverkstad är enligt Rystedt och Trygg att verkstaden alltid skall vara en plats för 

lustfyllt lärande. Den skall genom ett väl genomtänkt laborativt material främja nyfikenhet, 

fantasi och kreativitet och bidra till positiva upplevelser och erfarenheter av matematik. 

Författarna är noga med att poängtera vikten av att verkstaden är till för alla elever - såväl de 

som behöver extra utmaningar som de i behov av särskilt stöd.
36

 Att arbeta med laborativt 

material skall inte bara förknippas med besök i verkstaden utan bör givetvis även ske i 

klassrummet. Däremot bör läraren i sitt planeringsarbete bestämma i förväg vilka moment i 

matematikundervisningen som kan berikas med hjälp av arbetet i matematikverkstaden. 

Läraren kan med fördel förbereda verkstadsbesöket med till exempel en matematikberättelse, 

ett problem, en hemuppgift eller en utmaning. Då medvetandegörs eleverna om vad som 

väntar och vad som förväntas av dem.  

Elever som fått prova på att arbeta på detta sätt upplever inte matematiklektionerna på samma 

sätt som tidigare utan läraren kan få kommenterar som: När ska vi böja räkna? Idag har vi inte 

haft någon matte! I själva verket har större delen av dagen egentligen handlat om matematik. 

Här kan man tydligt se ett resultat av elevernas erfarenheter av vad matematik innebär. Tyvärr 

så har elever ofta en ganska snäv syn på matematik som ämne.  

”Matematik innebär för många elever att räkna i en mattebok.”
37

  

Det är just denna syn som författarna till Matematikverkstad menar går att förändra hos elever 

genom att arbeta med laborativ matematik. 

Exempel 2 

Jennifer Nijm skriver i sitt examensarbete om ett försök som genomförts i Sydney, 1999. Jag 

sammanfattar här en del av det försöket.
38

 

Försöket genomfördes i år 2 i en skola i Sydney. Läraren var relativt nyutexaminerad och 

märkte direkt att många unga barn redan utvecklat en negativ attityd till matematik. Hon 

bestämde sig för att genom intervjuer med eleverna försöka kartlägga elevernas uppfattningar. 

Intervjuerna visade på att många elever hade negativ attityd till matematik. Det var i huvudsak 

följande faktorer som bidrog till de negativa attityderna. 

                                                 
35

 Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla 
matematikverkstäder. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematik, NCM. 
36

 Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). (s.4) 
37

 Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). (s 92) 
38

 Nijm, J. (2002). 
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• Eleverna hade låg motivationsgrad när det gällde att prestera bra i matematik.  

• De hade dålig förståelse av vikten och användbarheten av matematik utanför skolan. 

• Eleverna förknippade inte matematiken med något som var roligt. 

• Eleverna såg inte att matematik var viktigt. 

• Eleverna fick inte lämplig feedback av lärarna. 

 

För att försöka förändra elevernas attityder infördes nya moment i undervisningen. 

1 Införande av ett mattepris som skulle delas ut en gång i veckan till den elev som visade 

förbättring i arbetet samt visade en positiv attityd till matematik. 

2 Ett kort informellt samtal infördes under matematiklektionerna med varje elev under 

veckan, där eleven fick uppmuntring och positiv feedback i de områden de utvecklades och 

förbättrades i. 

3 Matematiklektionernas struktur ändrades genom att de frångick läroboken för att ägna sig 

åt andra matematikaktiviteter och matematiklekar. 

4 Utförliga utvärderingar gjordes av både elevernas och lärarens arbete. 

 

Under den sista veckan av försöket användes samma metod som inledde försöket, för att få 

reda på elevernas attityd till matematiken. Efter de totalt nio veckorna hade elevernas negativa 

attityder skiftat mot en mer positiv attityd. Ett tydligt exempel på detta är resultatet av den 

första frågan i intervjun: Vad tycker du om att arbeta med matematik? Inledningsvis var det 

mer än hälften av eleverna som deltog i undersökningen som inte tyckte om att arbeta med 

matematik. Under de nio veckorna förändrades elevernas uppfattning kring detta. Alla svarade 

att de tyckte om att arbeta med matematik.
39

 

 

Undersökningen 

Metod 

För att få svar på frågan om vilka attityder som elever har till matematiken, har jag använt 

mig av en enkätundersökning i fyra olika årskurser (se bilaga 1). Enkäten har besvarats av 

informanterna med egna ord. Dessa svar har jag sedan ställt samman i olika kategorier.  

Jag valde att låta eleverna svara på tre öppna frågor
40

 eftersom jag var ute efter just elevernas 

egna ord.
41

 Anledningen till att jag valt öppna frågor är att jag liksom Bryman anser att de 

lämnar utrymme för ovanliga och oförutsedda svar eller reaktioner - svar som forskaren inte 

hade kunnat föreställa sig vid utformningen av frågorna.
42

 Dessutom leder de öppna frågorna 

inte respondenternas tankar i någon viss riktning utan de svarar endast utifrån ett 

känslomässigt förhållningssätt viket var min avsikt med enkäten. Det har i efterhand visat sig 

vara brister i utformningen av enkäten, detta tar jag upp ytterligare i diskussionsdelen i slutet 

av arbetet. Valet av enkätfrågorna gjorde jag dessvärre ganska snabbt och ogenomtänkt. Hade 

jag haft den kunskap jag besitter idag angående val och utformning av enkätfrågor, hade jag 

                                                 
39

 Mitchell, T. (1999). Changing student attitudes towards mathematics. Primary Educator Vol 5, 4, (s. 2-7). 
40

 En typ av enkätfrågor som inte ger respondenten ett antal svarsalternativ att välja mellan. (Bryman, A., 2006) 
41

 Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapiga metoder. Malmö: Liber AB. (s. 474) 
42

 Bryman, A. (2006). 
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inte valt dessa och inte heller presenterat dem på det sätt jag gjort i detta arbete. Det är lätt att 

vara efterklok och jag har försökt göra det bästa av det material jag haft.  

Tre korta och medvetet enkla frågor fick utgöra enkäten. Valet av frågorna (vad är matematik 

för dig? Varför har vi matematik? Tycker du att matematik är ett viktigt ämne?) valde jag helt 

enkelt för att uppmuntra eleverna till att beskriva vilka uppfattningar/attityder de hade. Syftet 

var att frågorna skulle ge mig en bild av vilka uppfattningar eleverna hade och besvara en del 

av min frågeställning. På den tredje och sista frågan uppmanade jag eleverna att motivera sina 

svar och det visade sig att vissa gjorde detta men inte samtliga. Där av blev 

sammanställningen ganska mycket svårare för mig än vad jag räknat med. 

Enkäten besvarades till en början av elever på en mindre F-6 skola (2004) i en fjärdeklass 

med 21 elever där samtliga deltog. Två år senare har jag valt att använda exakt samma enkät i 

samma klass, eleverna gick nu i sjätte klass (2006). Jag tyckte det skulle vara intressant att se 

om elevernas attityder förändrats från fjärde- till sjätteklass. Klassen bestod fortfarande av 21 

elever, men denna gång besvarades enkäten endast av 19 elever.  

Jag ville även undersöka elevernas attityder på högstadiet. Jag beslutade mig därför att 

genomföra samma enkätundersökning i en sjundeklass med 23 elever där 17 elever besvarade 

enkäten och en niondeklass med 23 elever där 20 elever deltog. De två högstadieklasserna 

gick på en F-9 skola i en större stad. Enkätsvaren från dessa fyra årskurser har jag använt för 

en jämförande studie.
43

 

Totalt har 77 enkäter besvarats av 58 elever. Av de 77 enkäterna har således 19 elever 

besvarat enkäten två gånger. 

Genomförandet gjordes under matematiklektioner i elevernas egna klassrum. Själv var av 

praktiska skäl inte närvarande vid de tillfällen då eleverna besvarade min enkät. Utan jag 

överlät till den berörda läraren att själv bestämma när det var ett lägligt tillfälle. Jag gav de 

berörda lärarna instruktioner i förväg, men det hade ju givetvis varit bäst om jag kunnat 

närvara själv och svara på eventuella frågor, vilket jag också kommenterar i diskussionsdelen 

av detta arbete. När eleverna var klara, samlade lärarna in alla enkäter och gav dem vidare till 

mig. Alla enkäter besvarades anonymt, men eleverna ombads dock att kryssa i om man var 

flicka eller pojke. Könsskillnader var något jag tänkt undersöka från början, men efter hand 

insåg jag att arbetet skulle bli för omfattande om jag gått vidare med det. Därav valde jag att 

lämna detta till ett senare tillfälle. Jag har istället valt att redovisa vissa intressanta 

könsskillnader som upptäcktes, eftersom jag själv ansåg att det som framkom var väldigt 

intressant. Dessa återfinns efter resultatet av enkäterna under rubriken resultatanalys. 

Vid sammanställningen av de olika svaren försökte jag hitta gemensamma beröringspunkter 

som fick bli den kategoriindelning som jag valt att använda. Ett av mig utvalt elevcitat finns 

kopplat till respektive diagram, för att tydliggöra och visa på elevernas sätt att uttrycka sig. 

                                                 
43
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För att komplettera litteraturstudien och min enkätundersökning, har jag även intervjuat den 

lärare som undervisat den klass som besvarat enkäten både i år 4 och i år 6. Hon har 

undervisat klassen sedan de började år 4 och har således varit närvarande vid båda 

enkätundersökningstillfällena (bilaga 2). Den kvinnliga läraren har jobbat på en och samma 

skola i 25 år. Hon är utbildad mellanstadielärare och har endast undervisat åk 4-6 under sin 

karriär. Intervjun var av semistrukturerad karaktär
46

, där jag ställde samma frågor som till 

eleverna och ytterligare frågor som berör lärarens eventuella arbete med attitydförändringar i 

elevgruppen.
47

 Jag ville ta reda på om hon arbetar på ett medvetet sätt för att motverka 

negativa attityder till matematiken i klassen. Avslutningsvis visade jag henne resultatet av 

elevenkäten och bad om hennes tankar kring denna. Samtliga intervjufrågor som ställdes 

redovisas med respektive svar. Genom intervjun hoppades jag kunna finna svar på min fråga 

om attityder kan påverkas eller förändras. 

Etiska aspekter 

När man genomför en sådan här vetenskaplig undersökning finns det vissa etiska principer 

som jag som forskare måste förhålla mig till.
48

 Några av dessa etiska principer är:  

Informationskravet: De personer som ingår i undersökningen skall informeras om hur 

undersökningen skall gå till samt dess syfte. De skall också veta att deltagandet är frivilligt 

och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 

Samtyckeskravet: Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Om deltagarna är minderåriga, kan föräldrars eller vårdnadshavarens 

godkännande krävas. 

Konfidentialitetskravet: De uppgifter om deltagarna i undersökningen som forskaren 

tillförskaffar sig skall behandlas med konfidentialitet. Personuppgifter måste för varas på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.  

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet.
49

 

Då jag inte var närvarande vid undersökningstillfället utan överlämnade enkäterna till de 

berörda lärarna, brister min forskning i informationskravet. Jag gav givetvis lärarna 

information som de ombads informera eleverna om innan enkäten fylldes i, men jag kan ju 

                                                 
46

 Intervjuaren ställer ett antal frågor utifrån en generellt hållen intervjuguide, där möjlighet finns att variera 

ordningsföljden mellan frågorna. Frågorna är oftast mer allmänt formulerade än i ett strukturerat intervjuschema. 

Forskaren har vid en semistrukturerad intervju även möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån det som 

uppfattas vara viktigas svar från respondentens sida. (Bryman, A., 2006) 
45

 Bryman, A. (2006). 
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givetvis inte vara säker på att detta skedde. Något samtycke från eleverna som medverkade 

skedde heller inte, detta försvarar jag med att enkäten inte innehöll några utlämnande frågor 

och att den var helt anonym. Konfidentialitetskravet anser jag vara uppfyllt, då jag gav lärarna 

var sina kuvert att stoppa enkäterna i då de var ifyllda och skulle lämnas åter till mig. Då jag 

sammanställt enkäterna eldade jag dessutom upp dem i min kökspanna. Så jag är hundra 

procent säker på att de är otillgängliga för obehöriga. Jag har inte missbrukat det 

nyttjandekrav som finns och kommer heller inte att göra det i framtiden. De etiska brister som 

återfinns i min undersökning försvaras endast med att jag inte visste bättre då jag genomförde 

den första enkäten 2004. Hade jag vetat då att jag ville grunda min studie på den enkäten hade 

jag tagit större hänsyn till de etiska principerna och gjort undersökningen på ett mycket mer 

noggrant sätt. Som jag tidigare nämnt så är det lätt att vara efterklok, men detta är något jag 

ångrar idag. 

Resultat 

Här redovisar jag den sammanställning av svar som framkom i min enkätundersökning. Jag 

har valt att visa svaren i stapeldiagramform. Resultatet resovisas årskursvis och på likartat sätt 

för att en jämförelse lättare skall kunna göras och där av blir resultatet mer lättöverskådligt.  

Jag har valt att kategorisera svaren i vissa fall då de enligt mig föll under likartade rubriker. 

Exempelvis svarade någon elev att matematik var ”kul”. Detta begrepp hamnade under 

”roligt” eftersom de enligt mig är nära besläktade med varandra. I anslutning till varje 

diagram har jag valt ut ett elevcitat från respektive enkätfråga, citaten är tagna direkt ur 

enkäten. 

 

Enkätundersökningen i skolår 4 

 

Vad är matematik för dig?
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Figur 1 

”Matte är jätteroligt, det roligaste ämnet i skolan” (flicka i år 4) 
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Varför har vi matematik?
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figur 2 

”För att jag ska kunna veta vad det kostar i affären, annars bara i skolan.” (pojke i år 4) 

 

Är matematik viktigt för dig?
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Ja Ja-för att
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Nej

figur 3 

”Ja, annars kommer man inte klara att va vuxen” (flicka i år 4) 

 

Övervägande delen av eleverna i år 4 tycker att matematik är ett roligt ämne. De tycker att det 

är viktig kunskap som till exempel när man går och handlar.  Intressant att i figur 1 

förekommer två helt olika svarskategorier (roligt och tråkigt) mot (matematikboken, siffror, 

tal, att räkna). En av de elever som svarade Ja i figur 3, hade även ett annat argument, därav 

stämmer inte antalet svar med antalet elever. 

 

 

Enkätundersökning i skolår 6  

Här redovisas svaren från samma klass som besvarat enkäten då de gick i år 4. 
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Vad är matematik för dig?
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figur 10 

”När vi använder alla räknesätt för att klura och lösa uppgifter. Det är ganska kul, särskilt när 

det är lätt” (pojke år 6) 

 

Varför har vi matematik?
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figur 11 

”Det finns överallt, det är bra att kunna för att man ska få ett bra jobb när man blir vuxen” 
(pojke år 6) 

 

Är matematik viktigt för dig?
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”Ja, matte är jätteviktigt. Det finns överallt och man behöver kunna räkna för att klara sig när 

man blir äldre och ska få ett jobb.” (flicka år 6) 

 

Av eleverna i åk 6, tycker sju stycken att matematik är roligt/kul, medan lika många anser  

matematik vara tråkigt och jobbigt. Tre elever svarar att matematik är enkelt. En elev anser att 

vi har matematik för att det är kul. Det är tre elever som har relation till att handla när de 

besvarat frågan. Samtliga elever har svarat att matematiken är viktig.    

 

Enkätundersökningen i skolår 7  

Vad är matematik för dig?

14

2
1

0

2

4

6

8

10

12

14

att räkna, siffror, tal,

uppgifter

ett ämne tråkigt

  figur 4    

”Skittråkigt!” (flicka år 7) 

 

Varför har vi matematik?

12

4

1

0

2

4

6

8

10

12

lära sig räkna få ett bra jobb vet ej

figur 5 

”Man måste vara duktig i matte om man ska få ett bra jobb efter skolan” (flicka år 7) 

 

Är matematik viktigt för dig?
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”Matte är ju ett av de viktigaste ämnena i skolan och om jag vill studera mer efter skolan så 

måste jag vara duktig på det.” (flicka år 7) 

 

Matematik i årskurs 7 är för de flesta ett ämne i skolan, där man lär sig räkna för räknandets 

skull. En av eleverna tyckte att matematik är tråkigt. Först vid frågan om matematik är viktigt, 

kommer det fram andra svarsalternativ, som nyttan av matematikkunskaperna vid fortsatta 

studier, att klara sig hela livet. Kopplingen till vardagen saknas helt i elevernas svar. En av 

eleverna hade svarat att matematik är oviktigt.  

Enkätundersökningen i skolår 9 

Vad är matematik för dig?
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figur 7 

”När det är roligt när det är svårt och när det är lätt är det urtråkigt” (pojke år 9) 

 

Varför har vi matematik?
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 figur 8 

”om jag inte kan räkna så kommer jag inte klara att få ett bra jobb” (pojke år 9) 
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Är matematik viktigt för dig?
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figur 9 

”Det är nog viktigt, men vissa saker är helt onödiga” (flicka år 9) 

 

Eleverna i år 9 verkar till att ha en mer nyanserad bild av vad matematik kan vara. Här visas 

svar som att matematik är något som behövs hela livet, men som också kan vara både ”lätt 

och tråkigt”, ”svårt och roligt”. Kopplingen mot arbetslivet och eventuellt fortsatta studier 

förekommer i flera olika svarskategorier. En övervägande del tycker att matematiken behövs 

hela livet. Men här framkommer också att alla inte ser betydelsen av den matematik som det 

undervisas om. 

 

Resultatanalys 

Genom att jämföra enkätsvaren från skolår 4, 6, 7 och 9 framkom att en övervägande del av 

eleverna i år 4 har svarat att matematik är roligt. Kopplingen till vardagen var även i år 4 

stark, till skillnad från år 6, där framtiden fick en tydligare position istället. Eleverna i år 4 

verkar vara mer influerade av den ”nya kursplanen” med de mer vardagsanknutna målen.  

Samtliga elever i år 6 svarade att matematik är viktigt. Andelen elever som svarat att 

matematik är roligt/kul var lika stor som andelen som svarat att den är tråkig/jobbig. 

I år 7 hade många svarat att de tyckte att matematik är ett ämne i skolan, där man lär sig räkna 

för räknandets skull. Först vid frågan om matematik är viktigt, kommer det i år 7 fram andra 

svarsalternativ, som nyttan av matematikkunskaperna vid fortsatta studier, att klara sig hela 

livet. 

Eleverna i år 9 verkar ha en mer nyanserad bild av vad matematik kan vara än vad sjuorna 

har. I år 9 framkom också att alla inte ser betydelsen av den matematik som det undervisas 

om.  

Då eleverna som besvarade enkäten uppmanades att kryssa i om de var flicka eller pojke, har 

jag även kunnat finna vissa likheter och skillnader i elevernas svar utifrån könstillhörighet. 

Här redovisas något ur det jag kunnat utläsa ur enkätsvaren: 

Hos pojkar i år 4 är kopplingen till att gå och handla starkare än hos flickorna. Ingen av 

flickorna och endast en av pojkarna svarade att matematik var oviktig kunskap. I år 6 har 

flickorna större variation i sina svarsalternativ än pojkarna. Medan flickorna finns 

representerade i alla utom en kategori, saknas representation av pojkarna i sammanlagt fem. 

Tre av flickorna svarar att matematik är enkelt medan ingen av pojkarna har uppgivit enkelt 

som ett svarsalternativ. Det är tre flickor som dessutom har relation till att handla när de 
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besvarat frågan men inte av pojkarna. En av flickorna i år 7, har uppgett att matematik är 

tråkigt. Ingen av flickorna och endast en av pojkarna svarade att matematik var oviktig 

kunskap. I år 9 har pojkarna i högre utsträckning än flickorna svarat att de tycker att de har 

matematik enbart för att lära sig räkna. Slutligen verkar niondeklassarna ha en mer nyanserad 

bild av vad matematik kan vara än vad sjuorna har, detta speglar kanske att de befinner sig 

nära ett förestående val till fortsatta studier, hur deras vuxenliv ska kunna bli o.s.v.  

 

Lärarintervju 

Här redovisas de svar som framkom vid lärarintervjun i direkt anslutning till frågan. 

 
Vad är matematik för dig? 

- I huvudsak ett ämne jag undervisar i. Det är kul att använda roligt när man kan 

upptäcka olika samband. För mig är matematik både nytta och nöje. 

Varför har vi matematik? 

- Jag använder matematiken för att räkna ut saker och för att klura ut problem. 

Är matematik viktigt? 

- Det är jätteviktigt för att jag ska kunna klara av mitt arbete och för att jag ska få 

vardagen att fungera. Matematiken är nyttig och rolig. 

Arbetar du aktivt med att få dina elever till en positiv attityd gentemot matematiken? 

- Jag kan inte säga att jag medvetet arbetar på ett särskilt sätt, utan jag försöker variera 

matematiklektionerna så mycket som det bara går. Min huvudsakliga uppgift som 

lärare i matematik är att lära eleverna räkna och få dem att förstå betydelsen för 

användandet av matematiken i praktiken. Jag tycker nog att variation är ett sätt att få 

eleverna till att tycka att matematik är lustfyllt. Den klass jag undervisar nu, tycker 

nog att matematik är ganska roligt och kanske är det detta som gjort att jag inte behövt 

arbeta med att förändra attityden.  

Tar du upp frågor som rör attityder med dina elever? 

- Jag jobbar väl ständigt med dessa frågor, men inte på ett planerat och på så vis 

medvetet sätt. Det finns ju alltid elever som har brist på intresse för det vi jobbar med 

och ett ständigt arbeta för att motivera dessa pågår. Variation brukar fungera bra även 

för dessa elever och i klassen arbetar vi hela tiden på ett varierat sätt för att främja 

detta.  

Hur kan en sådan variation i arbetet se ut i din klass? 

- Vi arbetar omväxlande enskilt, i par, i små grupper och ibland har jag undervisning 

från tavlan. Jag försöker integrera matematiken i andra ämnen så ofta det går. Jag 

anser att det då är viktigt att medvetandegöra detta för eleverna. När jag påpekar att 

statistiken under SO-lektionen är matematik, brukar eleverna säga att de inte tänkt på 

detta förut. Kopplingen mellan matematiken och vardagsproblem är jätteviktig för 

förståelsen anser jag och det jobbar jag ständigt med. Vi löser ofta ”kluringar” 

tillsammans och detta gillar eleverna. Vi har tillgång till dator i klassrummet vilket gör 

att vi kan utnyttja den även på matematiklektionerna. I datorn har vi flera 
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matematikspel. Bland annat finns ett matematikspel som heter Chefren, detta arbetar 

vi ständigt med. 

Hur viktigt tror du elevattityden är för matematikundervisningen? 

- Den är nog jätteviktig. Tyvärr blir det lätt så att de som har kämpigt med matten 

upplever den mindre positivt än de som har lättare. Det är alltid viktigt med attityden, 

oavsett vilket ämne man pratar om. Man lär sig bättre om man tycker det är roligt, det 

är jag övertygad om. Att alla kan får möjlighet att arbeta på sin nivå i sin egen takt är 

viktigt. Jag försöker eftersträva detta och de som behöver hjälp får det hos 

specialläraren. Viktigt är också att man löser uppgifter tillsammans. Att samarbeta 

stimulerar eleverna även de som har det svårt. Att lära sig samarbete och få förståelse 

för att ”om alla drar sitt strå till stacken”, kan vi tillsammans lösa alla problem. 

Hur tror du dina elever har svarat på mina enkätfrågor? 

- Jag tror att de tycker att matematik är roligt. Flickorna har definitivt svarat att de 

tycker det. Pojkarna är jag lite osäker på, det finns flera individer som har jobbigt med 

matten, men det betyder ju inte rakt av att de tycker matte är tråkigt. Jag tror däremot 

att samtliga håller med om att matematik är ett viktigt ämne, för det pratar vi ofta om. 

De har säkert svarat att matte är jobbigt ibland, men oftast roligt. Och Jag tror att de 

har svarat att matematik är nödvändigt för att klara av vardagen.( i alla fall hoppas jag 

på det). 

Vilka är dina tankar när du studerat resultatet av enkätundersökningen i din klass? 

- Jag blev väldigt förvånad. Att så få har uttryckt att matte är roligt. Att det är pojkarna 

som dominerar under rubriken tråkigt är kanske inte så oväntad, men att flickorna 

tycker det samma visas då inte på lektionerna. Att eleverna har verklighetsanknytning 

till matematiken känns roligt, det bekräftar dessutom att min undervisningstaktik 

fungerat. Det som känns mest positivt är att ingen av mina elever svarat att matematik 

är oviktigt, då har vi kommit en bra bit på väg. Jag blev lite överraskad när jag såg att 

flickorna verkade ha en mer nyanserad bild av vad vi använder matematiken till än 

pojkarna. Kanske beror det bara på förmågan att uttrycka sig som ofta är större hos 

flickorna i denna klass än hos pojkarna. 

 

 

Resultatanalys 

För den lärare jag intervjuat är matematik förknippat med både nytta och nöje, men i 

huvudsak ett av de ämnen hon undervisar i. Matematiken är viktig för att klara av vardagen 

anser läraren. Att variera undervisningen är hennes sätt att försöka motverka negativa attityder 

till ämnet. Hon anser att variation är nycken till lustfylldhet. Hon påtalar att det för henne är 

viktig att eleverna förstår betydelsen för användandet av matematiken i praktiken och de 

pratar ofta om detta i klassen. Att lära eleverna samarbeta är enligt läraren ett väl fungerande 

sätt till att få en positiv attityd till matematiken. Hon menar att alla är bra på något och arbetar 

man i grupp så kan alla bidra till att lösa uppgiften på sitt sätt. Hon anser också att attityden 

spelar en viktig roll för undervisningen. De som har det kämpigt upplever ofta matematiken 

som mindre positiv än de som har lättare för den. Läraren blev förvånad när hon fick se 

resultaten från enkäten. Hon upplever att eleverna i klassen tycker att matematik är roligt, 

men enkäten visar på att väldigt få egentligen tycker det. Däremot blev hon positivt 

överraskad då hon såg att eleverna verkar ha verklighetsanknytning. 
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Diskussion 

Det har varit jätteintressant att försöka ta reda på vad eleverna har för attityder till matematik. 

Trots brister i min undersökning tycker jag både att jag lyckats hitta tankeväckande och 

intressanta överrensstämmelser men också motsättningar, då jag jämför svaren med den 

litteratur jag studerat.  

Enligt den nationella matematikutvärderingen 2003, framkom att eleverna tror att 

matematiken är det ämne de kommer att ha mest nytta av, där den största lusten till att lära 

mer finns men ändå framkom att det att matematik är det ämne som anses som minst 

intressant och att de lära sig mycket onödigt.
50

 Vad beror detta på? Hur kan det komma sig att 

en elev anser matematiken vara intressant och nyttig samtidigt som man anser att det man lär 

sig är onödigt? Hur denna motsättning kan finnas är för mig en gåta. Men en paradox som 

denna vore intressant att forska vidare kring. 

Genom att jämföra enkätsvaren från elever i år 4, 6, 7 och 9 framkom bland annat, att nästan 

50 % av eleverna har svarat att matematik är roligt i år 4. Två år senare har endast ett fåtal 

elever svarat detsamma. Om detta beror på att de inte tycker så framgår inte ur enkäten utan 

eleverna i år 6 har många fler svarsalternativ och kanske beror det på att de tolkat frågan 

annorlunda denna gång mot vad de gjort tidigare, i år 4. När eleverna skulle beskriva vad 

matematik var för dem, förekommer två helt vitt skilda svarskategorier (roligt, och tråkigt) 

mot (matematikboken, siffror, tal, att räkna). Beror detta på att frågan var tvetydig eller har 

eleverna uppfattat frågan så olika? Sådana här missförstånd hade givetvis gått att undvara om 

jag funnits till hands när enkäten besvarats.  

I år 4 är matematik främst ett skolämne. Intressant är att hos eleverna i år 4 är kopplingen till 

att gå att handla väldigt stor (70 %), medan två år senare har ingen elev ens nämnt kopplingen 

till affären. Att betala räkningar nämns inte heller som svarsalternativ i år 6, men däremot i år 

4. Att kopplingen till vardagliga saker som att gå och handla finns i år 4 men inte i år 6, kan 

kanske bero på den matematik eleverna haft med sig från första-, andra- och tredje klass. Den 

matematiken har ju grunden i vardagen. Vad som styrt att eleverna inte använt 

vardagsanknytning i sina svar på mina frågor i år 6, har jag ingen uppfattning om, men ett 

faktum är att vardagsanknytningen återkommer i svaren från eleverna i år 7. 

Genomgående är enkätsvaren från år 6 mer nyanserade gentemot de svar som eleverna lämnat 

två år tidigare, i år 4. Kopplingen till framtiden är betydligt större i år 6, vilket med stor 

sannolikhet har att göra med den stundande flytten till högstadiet. Vidare framkommer det att 

eleverna i år 6 fortfarande anser att matematik är viktig kunskap. Kunskap som de kommer ha 

nytta av i framtiden, både i kommande studier och i arbetslivet.   

Att attityden spelar stor roll för individens inlärningsförmåga visar både litteraturen och 

lärarintervjun. Detta anser jag är väldigt viktigt att vi lärare vågar debattera och diskutera med 

våra elever, deras föräldrar och våra arbetskamrater. Helst skulle hela samhället behöva 

engageras och kanske är det detta som håller på att hända. 

Min litteraturstudie visar just på hur familjen och samhällets syn på matematik påverkar 

elevernas attityd. Viktigt att påtala är att det existerar enligt litteraturen en negativt uttalad 
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attityd i samhället till matematiken. Utifrån detta anser jag liksom Matematikdelegationens 

betänkande, att samhället spelar en stor roll i om vi ska kunna vända den negativa trenden.
51

 

Samhället borde kanske till exempel genom media, näringslivet och den offentliga 

verksamheten försöka föra ut en mer positiv bild av matematiken och skapa goda förebilder.  

Kanske är det detta som nu håller på att ske, då de så omåttligt populära drama- och 

kriminalserierna på TV numera har huvudrollsinnehavare som genom sitt matematiska 

kunnande (serien ”Numbers”) löser mordgåtor och andra brott. Dessutom kunde man via de 

lokala nyhetsprogrammen i november 2006 höra hur de inom landstinget i Östergötland har 

tillsatt en kvinnlig matematiker för att arbeta fram vårdpersonalens scheman. Är detta ett 

trendbrott eller tecken på förändring? Kvinnliga förebilder finns det absolut inte gott om i 

matematikens värld, detta är något som samhället borde ta större ansvar för att försöka 

förändra. Kanske kan det föra med sig ett ökat intresse för matematiken i samhället i stort. Är 

detta eventuellt ett sätt för oss att se nyttan av matematiken utanför skolans värld så torde det 

vara användbart i samhället.  

TV har blivit ett allt mer inflytelserikt medium att sprida information och inte minst skapa och 

sprida trender genom. Ska man förändra en negativ attityd i samhället så borde det vara givet 

att använda TV, Internet eller varför inte reklamindustrin, det är genom dessa medier som 

dagens unga inhämtar mycket av sina kunskaper.  

Läraren är givetvis också en förebild och har som enskild individ ett väldigt stort inflytande 

över elevernas attityd. Hur läraren väljer att undervisa är av stor betydelse för elevernas 

attityd till ämnet. Detta framkommer bland annat i skolverkets rapport Lusten att lära. 

Läraren är enligt eleverna själva den enskilt största faktorn som påverkar motivationen hos 

eleverna, då denne bidrar med engagemang, inspiration och förmåga att kunna förmedla 

kunskap och glädje genom sin undervisning.
52

  

Ur litteraturen och den lärarintervju jag genomfört, visas att det är lärarens förmåga att leda 

eleverna som är att betrakta som viktig kompetens inom läraryrket. För läraren i 

matematikämnet är det i huvudsak att leda eleverna mot förståelse och förtrogenhet i 

matematikens värld. Det är min uppgift som lärare att få eleverna till att känna lustfyllt för 

matematiken och med detta en meningsfullhet. Enlig lärarintervjun främjar en positiv attityd 

till ämnet att eleverna gradvis bygger upp sitt matematikkunnande med förståelse som god 

grund i lärandeprocessen. Sambandet mellan meningsfullhet, attityd och motivation är alltså 

starkt sammankopplat vilket också framkommer genom min litteraturstudie. 

Genom den genomförda lärarintervjun, framkom att bristande kunskaper och förståelse bidrar 

till en negativ attityd hos elever. Precis det samma framkommer genom den nationella 

kvalitetsgranskningen Lusten att lära – med fokus på matematik.53
 Vid lärarintervjun 

framkom dessutom att dessa attityder går att förändra. Läraren menar att genom samarbete 

mellan ”svaga” och ”starka” elever tillägnar sig samtliga elever ny kunskap som i sin tur 

bidrar till en mer positiv attityd. Alla kan dra sitt strå till stacken och därmed känna sig 

delaktiga och värdefulla. 
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Genom att använda matematikverkstäder i undervisningen kan attityder enligt författarna till 

boken Matematikverkstäder också påverkas och förändras.
54

 Elever som inte känt sig 

bekväma i matematiken, kan helt plötsligt blomstra upp och tycka att matematik är jätteroligt. 

Författarna menar vidare att läraren till elever som arbetar med matematikverkstäder ofta får 

kommentarer som ”- ska vi inte ha matte idag?” trots att de i själva verket har haft matematik 

större delen av dagen. Slutligen menar författarna att eleverna har lättare att känna lustfyllt 

inför matematiken när de kan plocka och använd händerna och dessutom jobba tillsammans 

för att lösa ett problem eller mysterium.  

Att inför belöningar av olika slag för de elever som förändrar sin negativa attityd till 

matematiken, beskriver Nijm i sitt examensarbete.
55

 Belöningar är både på gott och ont anser 

jag. Det finns tyvärr elever som lyckas undgå att uppnå kravet för att få en sådan belöning. 

Hur fångar man upp dessa elever? Deras självförtroende och attityd för matematik lär nog inte 

bli bättre, snarare sämre. Däremot tror jag på att införa mer kontinuerliga samtal med eleverna 

för att ta reda på hur de känner och hur man kan jobba vidare för att utvecklas matematiskt 

och känna lustfullhet inför ämnet, vilket Nijm också beskriver. 

Slutsats 
Denna studie visar alltså att elever i år 4 tycker att matematik är roligt. Denna övergår till år 6 

i att eleverna anser matematiken istället vara viktig. I år 4 har eleverna en vardagsnära 

koppling till matematiken som till år 6 övergått i en stark koppling till framtiden. I år 7 

upplever eleverna att de lär sig räka mest föra räknandets skull. I år 9 är framtiden det 

viktigaste, här är fortsatta studier och stundande arbete väldigt påtagligt. 

Avslutning 
Det hela startade med en liten undersökning om vilka attityder som fanns till matematiken i 

den klass där jag gjorde min praktik under inriktningen i matematik (2004). Den 

undersökningen var så intressant att jag beslutade mig dels för att bredda spektrat och dels för 

att få en så sanningsenlig bild av elevernas attityder till matematiken som möjligt. Hela tiden 

hade jag i tanken att genomföra enkäten i samma klass vid ett senare tillfälle för att kunna 

jämföra svaren och se om attityderna förändrats. Så blev det också. Jag genomförde samma 

enkät i klassen då de gick i år 6 (2006). Det känns jätteroligt att jag haft möjligheten att göra 

på detta sätt, men det har i efterhand visat sig vara flera brister i min undersökning. Detta 

eftersom jag hela tiden valt att gå tillbaka till den ursprungliga enkätundersökningen och den 

inte var helt genomtänkt till 100%. 

Det är lätt att vara efterklok och nu i efterhand har jag upptäckt de många misstag jag gjort i 

min undersökning. Den mest påtagliga bristen är utformningen av enkäten. Hade jag till 

exempel valt att genomföra en pilotstudie från början, hade jag aldrig valt att använda enbart 

öppna frågor. Jag anade inte från början vilket svårt arbete det skulle bli att sammanställa 

svaren. Nu blev svaren svåra att jämföra med varandra eftersom de var så olika. Eventuella 
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missförstånd beträffande tolkning av frågorna, hade dessutom kunnat undgås om jag varit 

närvarande vid det tillfälle då eleverna besvarade enkäten.  

Det hade varit lättare att sammanställa enkätsvaren om det varit givna svarsalternativ på 

frågorna. Men samtidigt hade jag i det fallet kanske styrt svaren i en medveten riktning. Jag 

upptäckte vid sammanställningen att eleverna i undersökningen hade tolkat frågorna 

annorlunda mot min avsikt, vilket både var positivt och negativt. Jag tror att det kan bero på 

ålder och var i den matematiska utvecklingen de befinner sig. Jag är medveten om att 

underlaget till undersökningen dock är så litet, att en generalisering inte går att jämföra med 

det stora hela. Jag tycker ändå att den har givit intressant och överrensstämmande resultat med 

den senaste nationella utvärderingen och kvalitetsgranskningen. Många tankar har väckts som 

jag nu tar med mig ut till skolorna och att jag förhoppningsvis kan bidra till mina elevers 

positiva attityd till matematik. 
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Elevenkät Bilaga 1 

 

Elevers attityd till matematik Flicka  

 Pojke 

 

Vad är matematik för dig? 
 

 

 

 

 

 

Varför har vi matematik? 
 

 

 

 

 

 

 

Tycker du att matematik är ett viktigt ämne?       (Motivera ditt svar!) 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Lärarintervju Bilaga 2 

 

 

 

Intervjufrågor 

 

 

 

1. Vad är matematik för dig? 

2. Varför har vi matematik? 

3. Är matematik viktigt för dig? 

4. Arbetar du aktivt med att få dina elever till en positiv attityd gentemot 

matematiken? 

5. Tar du upp frågor som rör attityder med dina elever? 

6. Hur viktigt tror du elevattityden är för matematikundervisningen? 

7. Hur tror du dina elever svarat på mina enkätfrågor? 

8. Vilka är dina tankar när du studerat resultatet av enkätundersökningen i 

din klass? 

 




