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Sammanfattning    
Abstract 
Syftet med arbetet har varit att försöka ta reda på elevers attityder och inställningar till matematik. Detta för att 
få en djupare förståelse för de faktorer som påverkar dem så att undervisningen kan ta sin utgångspunkt hos 
eleverna och därmed öka deras intresse för matematik. Frågeställningarna har varit: Vilka faktorer påverkar 
elevernas attityder till matematik? När är matematiken rolig och när upplevs den som tråkig? Hur överens-
stämmer elevernas bild med vad läraren har för syn på sina elevers attityder? 
 
För att söka svar på mina frågeställningar har jag dels gjort en litteraturgenomgång där jag tittat på tidigare 
forskning om elevers attityder till matematikämnet. Jag har också genomfört intervjuer med åtta elever i år 6 
samt deras lärare i matematik.  
 
Det är många faktorer som påverkar elevernas attityder till matematiken. Resultatet visar att förståelsen är A 
och O för om eleverna tycker matematik är roligt eller ej. När eleverna får räkna på i boken, när det går fort och 
lätt då är det roligt. Tal som eleverna klarar av gör att deras självkänsla stärks. Matematik kan av många elever 
upplevas som tråkig när de får sitta och höra på lärarens genomgångar, antingen för att de redan har förstått 
eller för att de inte förstår. En annan orsak till att det ibland upplevs som tråkigt är när eleverna är trötta, vilket 
gör att eleverna också pratar mer. De flesta upplever att det är mycket ”prat” på matematiklektionerna. Fastän 
att eleverna ibland blir störda av prat är de samtidigt medvetna om att de själva kan verka störande med sitt 
prat. Läraren menar att elevernas dagsform har en mycket stor betydelse för deras lust. Det som är lätt och 
roligt för en elev kan för en annan vara svårt och tråkigt och det är en utmaning för läraren att räcka till för alla. 
 
Både lärare och elever var överens om att den mesta tiden på lektionerna gick åt till att räkna i boken. Många 
elever tycker det är bra att de får räkna på i boken men det finns också de som skulle vilja ha mer variation. Mitt 
resultat visar att eleverna till en övervägande del tycker att matematik är roligt eller som en elev sa: ”Jag tycker 
matte är roligt fast ibland kan det vara jättejobbigt och tråkigt.”   

 
 

Nyckelord   attityd, inställning, lust, självkänsla 
Keyword 

 



 3 

Innehåll 
 
1. Inledning 3 
 
2. Syfte och frågeställningar 4 
 
3. Centrala begrepp 5 
 
4. Teoretisk bakgrund 5 
4.1 Matematik ...................................................................................................................... 6 
4.2 Matematikens betydelse ................................................................................................ 6 
4.3 Att lyfta matematiken .................................................................................................... 6 
4.4 Attityder till ämnet ........................................................................................................ 7 
4.5 Faktorer som främjar lusten att lära matematik ............................................................. 8 
4.6 Styrdokument .............................................................................................................. 12 
4.7 Sammanfattning ........................................................................................................... 13 
 
5. Metod 13 
5.1 Studiens upplägg ......................................................................................................... 13 
5.2 Metodval ...................................................................................................................... 14 
5.3 Urval ............................................................................................................................ 15 
5.4 Genomförande ............................................................................................................. 15 
5.5 Bearbetning av data ..................................................................................................... 16 
5.6 Studiens tillförlitlighet ................................................................................................. 16 
5.7 Etiska överväganden .................................................................................................... 17 
5.8 Metoddiskussion .......................................................................................................... 18 
5.9 Tankar under arbetets gång ......................................................................................... 18 
 
6. Resultat 19 
6.1 Förståelse ..................................................................................................................... 19 
6.2 Lärarens och föräldrarnas betydelse ............................................................................ 20 
6.3 Undervisning och kommunikationens betydelse ......................................................... 21 
6.4 Klassrumsmiljö, självbild och grundläggande behov .................................................. 23 
6.5 Elevers olikheter .......................................................................................................... 26 
6.6 Sammanfattande resultat ............................................................................................. 27 
 
7. Diskussion och slutsats 29 
7.2 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................... 32 
7.3 Avslutande ord ............................................................................................................ 32 
 
Referenser 33 
 



 4 

1. Inledning 
 
I SOU:s rapport Att lyfta matematiken kan man läsa att många elever i grundskolan inte 
når upp till målen i matematik och rapporter från landets tekniska högskolor visar att 
resultaten i inledande matematikkurser försämrats. Intresse för och kunskap i matematik 
sjunker bland svenska elever och det är för få sökande till naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar. I internationella jämförelser låg svenska elevers intresse för ämnet under 
genomsnittet. Matematikundervisningen i grundskolan är ofta styrd av läroboken med små 
variationer i arbetssätt. Det finns ett stort behov av att utveckla undervisningen och 
uppmuntra till förändring av attityder och öka intresset för matematikämnet.1  
 
Faktorer som styr undervisningen ligger mig extra varmt om hjärtat för att bättre kunna 
påverka elevers attityder och inställning till matematik. Speciellt har skolverkets rapport 
Lusten att lära –med fokus på matematik2 inspirerat mig till de områden jag valt att lägga 
fokus på. Dessa är förståelse, lärarens betydelse, undervisning och kommunikationens 
betydelse, klassrumsmiljö, självbild samt elevers olikheter.  
 
 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med arbetet har varit att ta reda på hur den enskilde eleven tänker för att få en 
djupare förståelse för de faktorer som de påverkas av. Om vi lärare får mer insikt i de 
faktorer som påverkar eleverna så kan undervisningen bättre ta sin utgångspunkt hos 
eleverna och därmed öka deras intresse för matematik. Det ska kännas meningsfullt för 
eleverna och det är viktigt att elevers kunskap och attityder till matematik ska 
överensstämma med läroplanens mål och syften. I arbetet studerar jag följande 
frågeställningar: 
 
• Vilka faktorer påverkar elevernas attityder till matematik?  
• När är matematiken rolig och när upplevs den som tråkig?  
• Hur överensstämmer elevernas attityder i matematik med vad läraren har för syn på 

sina elevers attityder? 
 
För att få svar på mina frågor har jag genomfört en litteraturstudie och intervjuer med 
elever i år 6. Som komplement till elevintervjuerna har jag även intervjuat deras lärare i 
matematik. Det mest övergripande i studien är de intervjuade elevernas svar kopplat till de 
viktigaste faktorerna som framförallt Skolverkets rapport Lusten att lära3 visar.  

                                                 
1 SOU 2004:97. Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens. 
2 Skolverket (2001-2002). 
3 Skolverket (2001-2002). Lusten att lära –med fokus på matematik. Skolverket Rapport 221. 



 5 

3. Centrala begrepp 
Attityd, inställning, lust, självkänsla 
Eftersom mitt arbete handlar om elevers attityder och inställningar till matematiken vill 
jag här förklara några begrepp som är intimt förknippade med varandra.  
I nationalencyklopedin beskrivs begreppet attityd som inställning eller förhållningssätt och 
där man framförallt inom socialpsykologin beskriver begreppet som en varaktig 
inställning, uppbyggt genom erfarenheter och som kommer till uttryck i att man är för 
eller emot något.4 Inställning betyder uppfattning eller värdering som styr någons 
uppträdande i viss fråga och har nästan samma betydelse som attityd.5 Eftersom 
meningsinnehållet i stort sett är detsamma och några elever inte visste vad attityd betydde, 
använder jag ibland dessa begrepp synonymt. Lust är en böjelse, ett begär eller känsla av 
glädje.6 Lust kan beskrivas som en nästan sinnlig glädje som innefattar en individs 
emotionella, intellektuella och sociala utveckling.7 Lust skulle härmed kunna vara ett 
annat begrepp för att ha en positiv attityd. Självkänsla är medvetenhet om den egna 
personlighetens värde och antas inom psykologin bygga på hur tillfreds man är med vad 
man klarar jämfört med vad man förutsatt sig eller hur man tror att man uppskattas av 
andra.8 I en undersökning som NCM har gjort har lärare uppmärksammat vissa elevers 
dåliga självkänsla i samband med matematikinlärningen och menar att det har betydelse 
för hur de lyckas i matematik.9 Att ha självkänsla innebär att ha en tro på sig själv och att 
man har tillit till sin förmåga och att man kan.  
 
 

4. Teoretisk bakgrund 
Först kommer jag att presentera begreppet matematik samt varför det anses så viktigt att 
kunna. Vidare presenteras några viktiga resultatet om åtgärder för att öka intresset för 
matematik i skolan. Därefter följer attityder till ämnet och faktorer som främjar lusten till 
matematik för att avslutas med styrdokumentens syfte och mål med utbildningen. 

                                                 
4 Nationalencyklopedins Internettjänst. (Elektronisk) Tillgänglig: 

www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=120327&i_ 
5 Ibid 
6 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1998). Nordsteds Förlag 
7 Skolverket (2001-2002).  
8 Nationalencyklopedins Internettjänst. 
9 Nationellt Centrum för Matematikutbildning (2002:2). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik – 
en kunskapsöversikt. Görel Sterner & Ingvar Lundberg. Göteborgs universitet. 
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4.1 Matematik 
Matematik är en av våra allra äldsta vetenskaper10 och det ingår tillsammans med svenska 
och engelska som obligatoriskt ämne på alla utbildningsnivåer och program. Matematik 
innefattar skapande och är en utforskande verksamhet som till stor del har inspirerats från 
naturvetenskapen. All matematik innehåller någon slags abstraktion. Matematik hör också 
ihop med att tänka. I kursplanen för matematik11 står följande att läsa om matematikens 
syfte och roll: 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 
många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökade flödet 
av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i 
samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra 
ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. 

 
Skolmatematiken ska vara till nytta för samhället och individen i samhället och vad 
individen behöver för att klara sig i samhället har varierat med samhällets utveckling.12 
 
 
4.2 Matematikens betydelse 
Matematikkunskaper som begrepp, metoder och modeller behövs för vardagsliv för att 
kunna lösa vardagsproblem, yrkesliv för att kunna förstå och granska information, i 
samhället för att kunna påverka och delta i samhället och för vetenskaplig verksamhet. 
Utbildning i matematik ska lägga grunden för privatliv och yrkesliv, för fortsatta studier 
och ett livslångt lärande.13 Malmer skriver att skolmatematiken är styrd av traditioner där 
matematiken kan betraktas som isolerad i klassrummet och relativt osynlig i samhället.14 
Det är därför av största vikt att lärare kan få med vardagsnära händelser in i klassrummets 
matematikundervisning för att eleverna ska bli motiverade och kunna inse nyttan med 
matematiken.  
 
 
4.3 Att lyfta matematiken 
År 2003 tillsatte regeringen en delegation vars syfte var att komma med förslag på 
åtgärder för att inspirera till förändring av attityder, öka intresset för matematikämnet i 
skolan samt utveckla undervisningen. Den s.k. Matematikdelegationen kom bland annat 

                                                 
10 Skolverket (2006). Matematik – Kursplan. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.skolverket.se/sb/d/577  
11 Ibid 
12 Bjerneby Häll, Maria (2006). Allt har förändrats och allt är sig likt. En longitudinell studie av argument 

för grundskolans matematikundervisning. Linköpings universitet. 
13 Skolverket (2001-2002).  
14 Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur. 
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fram att till följande åtgärder är viktiga på skolnivå: Att satsa tidigt för att få upp barns 
intresse och att utgå från den enskilde individen så undervisningen blir meningsfull med 
mer variation och mindre ”tyst räkning”15 i läroboken.16 Löwing och Kilborn menar att det 
är lärarna på låg- och mellanstadiet som lägger den viktiga grunden till elevernas attityder 
till ämnet matematik17 och betonar också vikten av att satsa tidigt på matematik-
undervisningen. 
 
Eva Pettersson som är matematiklärare på BTH i Karlskrona och som forskar på hur 
matematikundervisningen i grundskolan kan förbättras menar att försämringen av elevers 
matematikkunskaper till stor del beror på att många lärare inte är utbildade 
matematiklärare och därför osäkra inför matematikämnet. De tar istället till trygga 
metoder som att följa räkneböcker, vilket leder till att matematiken blir variationsfattig. 
Hon menar vidare att läraren måste våga släppa läroboken och sätta in matematiken i 
vardagliga sammanhang.18  
 
 
4.4 Attityder till ämnet 
”Elevens attityder och inställning till matematik har stor inverkan på elevens lärande i 
matematik”.19 Malmer skriver i sin bok Bra matematik för alla att antal elever som tycker 
att matematik är både svårt och tråkigt har ökat och att det finns anledning att vara orolig 
eftersom allt färre söker sig till matematikinriktade linjer på gymnasiet.20 I Skolverkets 
rapport Lusten att lära –med fokus på matematik framgår att lusten ändras påtagligt från 
grundskolans tidigare år till dess senare år. Bland de som tycker matematik är tråkigt hör 
de som har lätt för matematik och det beror på att det är för mycket upprepningar och för 
lite utmaningar. Samtidigt som elevernas lust att lära har ökat under en tioårsperiod är det 
totala intresset för matematik relativt lågt men trots att intresset för matematik är relativt 
lågt anser de flesta elever att det är ett viktigt ämne och tilltron till den egna förmågan när 
det gäller matematik är relativt stor.21 
 
 

                                                 
15 Tyst räkning är enskild räkning i ex. läroboken som ofta föregås av någon gemensam genomgång. 
16 SOU 2004:97.  
17 Löwing & Kilborn (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund; 

Studentlitteratur. 
18 Karlsson, Kurt (2005). Ut med räkneböckerna och gör matten roligare. Sydöstra Dagbladet 2005-09-30 

(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.sydostran.se/002.lasso?id=30797&lay=nyheter>. 
19 Ahlberg, Ann (2001). Lärande och delaktighet, sid 155. Lund; Studentlitteratur. 
20 Malmer, Gudrun (2002).  
21 Skolverket (2001-2002).  
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4.5 Faktorer som främjar lusten att lära matematik 
 
Förståelse 
När man kan och förstår, när man lyckas och när man lär sig är viktiga faktorer som 
påverkar lusten hos eleverna i skolan. När eleverna inte förstår är det inte lätt att bevara 
intresset och motivationen. Känslan av att lyckas ger mersmak till nya utmaningar.22 När 
matematiken är svår upplevs den som tråkig. När eleverna vet hur de ska göra upplever de 
att matematik är roligt.23  
 
Lärarens betydelse 
Läraren är den viktigaste faktorn för elevernas lust att lära eftersom läraren har en viktig 
roll att motivera och engagera eleverna. Många elever anser att en lärare som kan förklara 
på ett bra sätt är en bra lärare. Läraren ska även kunna undervisa på olika sätt för att öka 
elevernas motivation.24 Enligt Bjereby-Häll som följt tio nyutexaminerade lärare under 
deras första tid i skolan har matematikläraren en väsentlig inverkan på elevers 
föreställningar jämfört med lärare i andra ämnen och formar och förverkligar 
skolmatematiken tillsammans med sina elever.25 Lärarens roll som den som aktivt ska 
bidra till elevens kunskapsutveckling är betydelsefull.26 27 I Malin Anderssons studie om 
hur elever i år 6 tänker om matematik beskrivs att en bra mattelärare ska kunna förklara 
och rita så att eleverna förstår och vägleda fram till svaret utan att säga svaret direkt.28 
Trots goda intentioner hos läraren så kommer vissa elever aldrig att uppleva matematik 
som positivt för elever med matematiksvårigheter tycker sällan att matematik är roligt.29  
 
Undervisning och kommunikationens betydelse 
Den vanligaste undervisningsformen är att läraren har en genomgång ibland sedan följer 
enskilt arbete i boken då läraren går runt och hjälper eleverna som arbetar var för sig. 
Ibland är det diagnos och ibland är det prov. Eftersom läraren endast har två minuter/elev 
är många utelämnade att själva räkna och lär sig en modell av hur man gör vilket kan göra 

                                                 
22 Ibid. 
23 Skolverket (2004). Yngre elevers attityder till skolan – Hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan. 

Skolverket Rapport 256. 
24 Skolverket (2001-2002).  
25 Bjerneby Häll, Maria (2006).  
26 Löwing & Kilborn (2002).  
27 NCM (2004). Sammanfattande rapport från arbetsgrupp 1-8 för Matematikdelegationen. (Elektronisk) 

Tillgänglig: http://www.ncm.gu.se/media/kollegieblocket/rapporter/rapport18.pdf 
28 Andersson, Malin (2002). Hur tänker flickor och pojkar om matematik? En enkät- och intervjustudie av 

elever i år 6. C-uppsats, Linköpings universitet. 
29 Sjöberg, Gunnar (2006). Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? En multimetodstudie av eleven i 

matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Umeå universitet. 
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att förståelsen uteblir.30 När eleverna arbetar på egen hand får de begränsade möjligheter 
att diskutera olika lösningsstrategier.31 Eleverna blir då också mer inriktade på färdigheter 
och att prestera något. Om detta tolkas som en form av individualisering kan det få 
negativa effekter för elevernas inställning till matematik.32 När läraren undervisar alla 
elever på samma sätt men vid olika tidpunkter sker endast en hastighetsindividualisering.33 
 
Många lärare låter läroboken styra planeringen och undervisningen vilket medverkar till 
en tråkig och alltför lite omväxlande undervisning,34 dessutom blir kravet på läromedel 
högt.35 När eleverna räknar på i sina böcker får de inte tillfälle att diskutera olika 
lösningsförslag eller att befästa begrepp. Undervisningen blir inte individualiserad vilket 
missgynnar både de starka och svaga eleverna.36 Eftersom inte alla elever är på samma 
kunskapsnivå är det svårt med gemensamma genomgångar. För de som redan förstår kan 
det bli tjatigt, och för de som inte förstår kan det bli för svårt.37 När eleverna arbetar 
självständigt kräver det också många individuella förklaringar. Eleverna vill att läraren ska 
förklara enkelt och inte med någon djupare diskussion. När eleverna får välja att räkna 
ihop med en kompis väljer de kompisar av sociala skäl. Tanken att diskutera tal 
tillsammans och få stöd av varandra blir istället till onödigt prat och ett hinder i arbetet.38 
Eleverna vill att läraren varierar undervisningen för att de ska bli mer intresserade.39 Det 
är av största vikt att eleverna får diskutera och argumentera på matematiklektionerna 
eftersom matematik är ett kommunikativt ämne.  
 
Säljö tar matematik som utgångspunkt och betonar starkt kommunikationens betydelse för 
tänkandet.40 Kommunikationen måste utgå från elevernas tankar. Om läraren frågar hur 
eleven tänker så kan läraren styra in eleven i matematikens begrepp och förklara så att 
eleven förstår. Att man ständigt förklarar i matteundervisningen innebär att eleven inte får 
chans att sätta ord på hur de tänker, eleven slutar till sist att lyssna och passiviseras i sin 
egen förståelseprocess.41 När eleven sätter ord på sina tankar och när de får lyssna till hur 
andra tänker ökar också den egna förståelsen och därför är det så viktigt att kunna ”tala 

                                                 
30 Skolverket (2001-2002).  
31 Löwing & Kilborn (2002).  
32 NCM (2004). 
33 Ahlberg, Ann (1995). Barn och matematik: problemlösning på lågstadiet. Lund; Studentlitteratur 
34 Skolverket (2001-2002).  
35 Löwing & Kilborn (2002).  
36 Nämnaren TEMA. Matematik –ett kommunikationsämne (1996). Göteborg: NCM 
37 Andersson, Malin (2002). 
38 Löwing Madeleine (2004) Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En studie av 

kommunikationen lärare elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Göteborgs universitet 
39 Skolverket (2004). Rapport 256. 
40 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Bokförlaget Prisma 
41 Spendrup, Conny (2001). Undervisning och tanke. Stockholm: HLS Förlag. 
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matematik”.42  Dysthe menar att elever inte gärna lyssnar på sina kamrater för de förväntar 
sig inte lära sig något av dem och de är mer koncentrerade på att få sitt eget sagt. Det är 
bra om läraren har öppna frågor eftersom det engagerar fler elever och frågor som får 
eleverna att tänka.43 
 
Klassrumsmiljö, självbild och grundläggande behov 
Förmåga att lära matematik kräver koncentration, eftertanke och reflektion som förutsätter 
arbetsro.44 Verksamheten påverkas av olika attityder och krafter som verkar i 
klassrummet, på lärare och elever. Mycket tid går åt till annat än undervisning och 
eleverna spelar en central roll för vad som är möjligt att genomföra.45 Brist på arbetsro och 
att matematik av eleverna beskrivs som ett stökigt ämne46 gör att Sverige placerar sig i 
topp bland länder med stökiga klassrum.47 Många elever kommer sent igång med sitt 
arbete på lektionerna och eleverna beskriver matematik som det mest stökiga ämnet 
medan lärarna ger en mer positiv bild.48 I klassrummet sker en mängd olika aktiviteter 
samtidigt och läraren ska se till att eleverna får ett ämnesinnehåll anpassat till var och ens 
bakgrund och behov samtidigt som läraren är begränsad av en rad ramfaktorer.49 
 
Matematikdelegationen visar att elevernas tilltro till den egna matematiska förmågan är 
relativt stor.50 Elever som alltid har rätt svar får ständigt bekräftelse på sin skicklighet 
medan elever vars svar inte alltid stämmer, påminns om sina misslyckanden vilket 
negativt påverkar deras självförtroende. Elever som får höra att de tänker fel slutar snart 
tänka själva och frågar istället hur de ska göra.51 Det är viktigt att tala med eleverna och 
inte till dem. När läraren tillrättalägger eleverna hämmas de och blir osäkra och otrygga. 
Vi lärare ska fungera som ledare och inspiratörer.52 En positiv självbild hos eleven ökar 
motivationen och gör att ämnet blir roligare. God arbetsmiljö i klassrummet kan innebära 
att kunna ge positiv respons och att kamraterna inte skrattar åt andras misslyckanden. 
Eleven måste också ta ett eget ansvar för att skapa ett väl fungerande samarbete.  
 

                                                 
42 Ahlberg, Ann (2001). 
43 Dysthe, Olga (1995). Det flerstämmiga klassrummet. Lund; Studentlitteratur 
44 NCM (2004)  
45 Bjerneby Häll, Maria (2006).  
46 Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan – matematik. Skolverket Rapport 251. 
46 Skolverket (2004). Rapport 256 
47 Skolverket (2003). En sammanfattning av TIMSS 2003. Skolverket Rapport 255. 
48 Skolverket (2004). Rapport 251. 
49 Löwing, Madeleine (2006). Matematikundervisningens dilemman. Lund; Studentlitteratur 
50 SOU 2004:97.  
51 Nämnaren TEMA. Matematik från början (2002). Göteborg: Nationellt Centrum för matematikutbildning. 
52 Johnsen Höines, M. (2000). Matematik som språk. Malmö; Liber 
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Psykologen Maslow har konstruerat en behovspyramid som bygger på fem grundläggande 
behov i hierarkisk ordning som en individ måste nå för sin överlevnad. Längst ner ligger 
de fysiologiska behoven följt på trygghet, gemenskap, uppskattning och högst upp 
kommer behovet av självförverkligande. Behoven längre ner måste vara tillgodosedda 
innan behoven högre upp kan nås. Längst ner i denna pyramid finns alltså de fysiologiska 
behoven, såsom hunger, törst och sömn och utgör det absolut mest livsnödvändiga.53 
Varför dessa grundläggande behov är intressanta i detta sammanhang återkommer jag till i 
min diskussion. 
 
Hänsyn till elevers olikheter 
Effektiva lärare har olika strategier till olika elever och anpassar dessa till elevers behov.54 
Matematiksvårigheter hos elever kan bero på lärarens attityd, arbetssätt eller arbetsformer 
och kan likväl vara outnyttjade möjligheter hos den enskilde individen. Om läraren tar 
hänsyn till olika elevers varierande förutsättningar så kan matematiken göras mer attraktiv 
och begriplig för eleverna.55 Ju större variation i matematikuppgifterna desto större är 
chansen att öka intresset för de ”svagpresterande”.56 När vi accepterar att barn är olika och 
att barn lär sig i olika takt och på olika sätt och att det inte är skolans uppgift att minska 
dessa olikheter, då har vi kommit en bit på väg.57  
 
En del elever tycker matematik är svårt samtidigt som det finns det en del elever som inte 
får tillräckligt med utmaningar. Det är viktigt att uppmärksamma dessa så att inte deras 
intresse avtar.58 Eftersom alla elever är olika är det omöjligt för alla elever att nå samma 
kunskapsmål.59 Olika elever har olika förkunskaper och därmed olika förmåga att lära. 
Olika elever uppfattar och förstår på olika sätt samtidigt som de har olika kapacitet och 
motivation för inlärning. Om läraren ska förklara så att eleven förstår måste hon också ta 
reda på hur eleven tänker.60 Om utbildningen kan anpassas efter elevens förmåga att lära 
kan man istället ta tillvara på olikheterna och dra nytta av dem. Hur elever uppfattar 
matematik och tilltro till den egna förmågan är av stor betydelse för den enskilde, likaså 
hur lärarna utformar undervisningen och vilka mål de har med sin undervisning. 
 

                                                 
53 Imsen, Gunn (2000). Elevens värld. Lund; Studentlitteratur 
54 Skolverket (2001-2002).  
55 Malmer, Gudrun (2002).  
56 Uhlin, Bengt (1988). Att finna ett spår, Motiv och metoder i matematikundervisningen. Stockholm: Liber. 
57 Persson, Bengt (2003). Elevers olikheter. Stockholm: Liber 
58 NCM (2004).  
59 Magne, Olof (1998). Att lyckas med matematiken i grundskolan. Lund; Studentlitteratur 
60 Löwing & Kilborn (2002).  
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4.6 Styrdokument 
I kursplanen fastställer Mål att uppnå vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar 
skolan. Mål att sträva mot däremot uttrycker inriktningen på skolans arbete och det sätter 
ingen gräns för elevernas kunskapsutveckling.61 Mål att uppnå är skolans ansvar medan 
mål att sträva mot kan innebära att ansvaret för att nå dit läggs på eleven.62  Staten sätter 
upp målen och lärarna tolkar läroplanens mål i de lokalt utarbetade kursplanerna. Skolan 
och lärarna har sedan stor frihet att välja innehåll och arbetssätt för att nå de uppsatta 
målen. Skolverket utvärderar skolornas verksamhet genom de nationella proven i år 5 och 
år 9. Syftet med de nationella proven är att öka måluppfyllelsen hos eleverna, förtydliga 
målen och visa på elevers starka och svaga sidor, konkretisera kursmål och betygskriterier, 
stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för hur 
kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.63

  

 
Utbildningen syftar till att:64  

utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera 
med matematikens språk och uttrycksformer.  …samt att uppleva 
tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

 
Matematik som ämne har fått en delvis ändrad karaktär. Numera betonas elevens förmåga 
till förståelse och att kunna kommunicera kring matematik medan räknefärdigheter inte 
längre har lika stort utrymme.65 Lärarna ska utveckla elevernas intresse så att de får 
uppleva tillfredsställelse och glädje i att förstå och kunna. 

 
I kursplanen66 framhålls vikten av att skolan i sin matematikundervisning skall: 

sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det 
egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda 
matematik i olika situationer. 

 
Om matematikundervisningen ska vara förankrad i läroplanen måste den vara mer inriktad 
på förståelse och enskild räkning borde då inte vara det dominerande inslaget på 
matematiklektionerna. Eftersom olika elever har olika med sig i bagaget måste man utgå 
från elevernas tankar för att göra matematiken betydelsefull för dem.67 
 

                                                 
61 Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (2001).  
   Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
62 Persson, Bengt (2003).  
63 Skolverket (2007). Det nationella provsystemet. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/sb/d/170  
64 Ibid 
65 Skolverket (2004). Rapport 251 
66 Skolverket (2006). Matematik – Kursplan. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.skolverket.se/sb/d/577  
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4.7 Sammanfattning 
Matematikutbildningen i skolan ska lägga grunden för privatliv och yrkesliv, för fortsatta 
studier och ett livslångt lärande. Bland de viktigaste faktorerna för att öka elevers 
inställning till matematik är att satsa tidigt med mer variation och mindre ”tyst räkning” i 
läroboken. När eleverna räknar på i sina böcker får de inte tillfälle att diskutera olika 
lösningsförslag eller att befästa begrepp. När man förstår är det roligt vilket ger en positiv 
självbild hos eleven som i sin tur ökar motivationen och gör att ämnet blir roligare. Därför 
är det viktigt att eleverna får förklara hur de tänker och sätta ord på sina tankar.  
 
Om matematiken är svår upplevs den som tråkig. Bland de som tycker matematik är 
tråkigt hör också de som har lätt för matematik vilket beror på att det är för mycket 
upprepningar och för lite utmaningar. Läraren har här en viktig roll att motivera och 
engagera eleverna. En viktig del i den rollen är att sätta in matematiken i vardagliga 
sammanhang. 
 
Bra klassrumsmiljö har stor betydelse för elevernas förmåga till koncentration och 
arbetsro. I och med att eleverna befinner sig på olika nivåer måste läraren ta hänsyn till 
elevers varierande förutsättningar och anpassa innehållet efter var och ens behov så att 
matematiken kan göras mer attraktiv och begriplig inte minst för de ”svagpresterande”. 
Lärarens betydelse är stor men eleverna har också en stor funktion för vad som är möjligt 
att genomföra i klassrummet. 
 
 
 

5. Metod 
Jag kommer i detta avsnitt att ta upp val av metod och varför jag valt den metoden i min 
undersökning. Därefter följer hur jag gjort mitt urval och hur genomförandet sett ut. 
Vidare på vilket sätt jag bearbetat data samt studiens tillförlitlighet och etiska 
överväganden. Slutligen en diskussion och tankar som kommit upp under arbetets gång.  
 
 
5.1 Studiens upplägg 
Jag kommer inte att ge en totalt uttömmande bild av vad alla elever tycker utan detta 
arbete visar endast riktningen på vad de utvalda eleverna anser. Mina intervjuer är med 
åtta elever och deras lärare i matematik i år 6. Skolan där jag gjort mina intervjuer är också 

                                                                                                                                                   
67 Ahlberg, Ann (1995).  



 14 

min VFU-skola. Den har ca 470 elever från F-6 och ligger i ett mångkulturellt område 
med stor social spridning i en mindre svensk stad. Jag tog kontakt med elevernas 
matematiklärare under min slutpraktik och berättade att jag skulle vilja göra en 
undersökning i hennes klass om elevers inställningar och attityder till matematik och att 
jag även skulle vilja intervjua henne för att balansera upp elevernas svar.  
 
Jag valde elever i år 6 dels för att jag kände till dem då jag gjorde min praktik i deras klass 
två år tidigare. Eftersom alla elever kände till mig så underlättade det min kontakt med 
dem. Jag tyckte också det kunde vara intressant att höra vad elever i år 6 tycker eftersom 
flera undersökningar visar att intresset för matematik avtar högre upp i år 7-9.68 Dessutom 
är jag själv utbildad inom skolår 1-6 så dessa elever ligger min inriktning. 
 
 
5.2 Metodval 
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, dvs att undersöka hur individer uppfattar 
och tolkar sin sociala verklighet.69 Jag har använt intervjun som metod för min insamling 
av data. Fördelen med intervju var att få ett mer beskrivande svar och personligare bild av 
den enskilde eleven. Det är individens uppfattningar och upplevelser av matematiken i 
skolan som jag valt att belysa. Jag valde att göra en semistrukturerad intervju dvs. att jag 
utgick från ett i förväg fastställt intervjuschema. Frågorna var öppna, dvs de saknade 
svarsalternativ, detta för att respondenterna skulle svara med egna ord och att det skulle 
kunna lämna utrymme till oförutsedda svar.70  På så sätt skulle jag kunna få fram svar som 
jag inte hade tänkt på, jag kunde ställa följdfrågor och jag kunde med min närvaro 
förtydliga eventuella missförstånd direkt. Följdfrågor kan dessutom ställas för att få 
djupare svar.71  
 
Frågorna till läraren utarbetade jag efter det att jag fått och sammanställt elevernas svar, 
detta för att bättre kunna anpassa frågorna till hur eleverna svarat. T ex. elevfrågan ”Vad 
är mest roligt på matematiklektionerna?” mot lärarfrågan: ”När upplever du att eleverna 
tycker att matematik är roligt?” Intervjun med läraren gjordes på telefon, med 
högtalarknappen intryckt, så att det var lätt och tydligt att spela in ljudet med Mp3-spelare. 
Detta för att det tog mindre tid i anspråk samt att resvägen var lång och det var ett billigare 
alternativ för mig. Läraren hade dessutom fått mina frågor några dagar i förväg och var 
således beredd på vad hon skulle svara.  

                                                 
68 Skolverket (2003). 
69 Bryman Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö; Liber ekonomi 
70 Ibid 
71 Stukát Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 
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5.3 Urval 
Mitt urval bestod av 4 flickor och 4 pojkar från samma klass i år 6 samt deras lärare i 
matematik. Fem elever hade svensk bakgrund72 och tre elever hade utländsk bakgrund73 
men de har bott i Sverige hela sitt liv. För att få könsbalans hade jag med lika många 
pojkar som flickor. Det var två elever som av fröken ansågs ha ”svårt”74 för matematik, 
två som ansågs vara ”normala” och två som ansågs ha lätt för matematik. Normalitet kan 
beskrivas som en social konstruktion eftersom synen förändras med tiden mellan det som 
betecknas normalt eller onormalt.75 Läraren fick göra den bedömningen eftersom det är 
läraren som bäst känner sina elever.  
 
I samtliga nivåer ingick en pojke och en flicka. Förutom de sex elever som läraren valde 
ut, valde jag själv ut två reservelever helt slumpmässigt, ifall någon skulle bli sjuk. Jag har 
valt att även ta med dessa två i min undersökning, eftersom jag fick så intressanta svar. 
Jag ville ha varierande svar som svarade mot klassens mångfald. Mitt syfte med detta 
urval var att resultatet skulle kunna representera en större grupp och därmed bättre spegla 
verkligheten. Utifrån vad eleverna svarade gjorde jag sedan frågor till deras lärare för att 
få hennes perspektiv på matematik och lärande. Läraren är utbildad lärare i Ma/No/Idrott 
och varit har verksam tio år, samtliga år på skolan.  
 
 
5.4 Genomförande  
Jag berättade kortfattat inför klassen att jag höll på att skriva min slutuppsats i matematik 
och att jag var intresserad att höra några elevers röster om deras inställning till ämnet. Jag 
berättade att jag skulle spela in intervjun med ljud och att det endast var för att inte missa 
något i det de sa. Vidare berättade jag att det inte skulle stå några namn eller från vilken 
skola det var och att ingen skulle kunna känna igen någon på något sätt. Jag förklarade att 
jag endast behövde sex elevers medverkan och två i reserv och de som ville delta kunde 
räcka upp handen. Nästan alla elever räckte upp handen. Läraren antecknade och valde 
sedan ut sex stycken enligt de tre nivåerna. Jag skickade med ett brev hem där det stod 
vem jag var och vad jag hade för syfte. Likaså att jag tänkte spela in intervjun med 
ljudspelare och där målsman slutligen fick skriva under om det var OK att deras barn 
deltog (Bilaga 1). Intervjuerna genomfördes under min sista VFU-vecka men jag gjorde då 
min praktik i en annan klass på skolan. 

                                                 
72 Eleven är född i Sverige, och att minst en av föräldrarna är födda i Sverige. (SCB) 
73 Eleven är född i ett annat land än Sverige eller att båda föräldrar är födda i ett annat land än Sverige. 
(SCB) 
74 Elever med svårigheter – ex inte blir godkänd på nationella provet. 
75 Ahlberg Ann (2001).  
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Jag intervjuade eleverna en och en i ett grupprum i anslutning till klassrummet där vi 
kunde sitta ostört och där miljön kändes trygg för dem. Eleverna fick gå ifrån sin ordinarie 
matematik- eller No-lektion. Jag hade med mig en liten Mp3-spelare för att den är bra och 
den ser så betydelselös ut så att eleverna inte skulle fokusera på den. Ljudinspelningen 
hjälpte mig att fokusera på svaren utan att behöva anteckna. Tiden för varje intervju 
varierade mellan 10 – 15 minuter. Jag upplevde att eleverna tog det väldigt naturligt och 
verkade inte nervösa. Med den digitala inspelningen av ljudet kunde jag sedan koppla 
ljudet till datorn för transkribering. När jag hade sammanställt elevernas svar gjorde jag 
frågorna till läraren. Hon fick dem i förväg och kunde tänka ut hur hon skulle svara, något 
som inte eleverna fick. Intervjun gjordes på telefon och spelades in med ljud. 
 
 
5.5 Bearbetning av data 
Intervjuerna har transskriberats ordagrannt, dock har talspråk skrivits med skriftspråk. 
Utfyllnadsord, som ”typ”…”liksom”…och ”o så” har jag ej tagit med. Efter upprepade 
genomläsningar har jag tittat efter mönster i elevintervjuerna för att skapa en översikt med 
möjlighet att kunna kategorisera materialet för att finna likheter och skillnader i 
elevsvaren. Till varje fråga har jag samlat och skattat elevernas svar, dvs sett var 
tyngdpunkten av svaren har hamnat eller om något svar stuckit ut som gjort 
undersökningen extra intressant. Därefter har jag gjort en sammanställning där jag även 
valt att lyfta fram en del intresseväckande eller tänkvärda citat. Där jag bedömt som 
relevant har jag flikat in med lärarens svar.  
 
När jag hade en överblick över det samlade resultatet kom det svåra att hitta underrubriker 
som svarade mot mina frågor och som synliggjorde studiens syfte. Huvudrubrikerna som 
jag sedan valde att sortera efter har jag fått inspiration genom Skolverkets rapport Lusten 
att lära –med fokus på matematik.76 De kategoriserande svaren grupperades efter 
rubrikerna: Förståelse, Lärarens betydelse, Undervisning och kommunikationens 
betydelse, Klassrumsmiljö, självbild samt Elevers olikheter.  
 
 
5.6 Studiens tillförlitlighet 
Elevernas inställning bör ses som en nulägesbeskrivning, vad de ansåg under min intervju. 
Svaren hade möjligen varit annorlunda vid en annan tidpunkt, ex. i anslutning till 
nationella provens genomförande i år 5. I den utarbetade frågeguiden minimeras fel-
tolkning av frågor då jag lättare ser om respondenten har uppfattat frågan. Eftersom jag 
                                                 
76 Skolverket (2001-2002).  
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spelade in svaren har jag i lugn och ro kunnat transkribera svaren och därmed inte behövt 
missuppfatta svaren. I och med att vi satt i ett grupprum med stängd dörr har vi inte haft 
några yttre störningar. Eftersom jag gjorde de flesta intervjuer på eftermiddagen kan 
dagsformen ha påverkat svaren, då läraren sa att de ofta är trötta på eftermiddagen.  
 
Eftersom frågorna fokuserades på de områden som skulle undersökas anser jag att 
validiteten är god. Då jag kunde se att liknande svar återkom från samme elev i snarlika 
frågeställning tror jag att de svarat ärligt på mina frågeställningar. Det är dock viktigt att 
understryka att min undersökning vilar på en tämligen begränsad grund därför att den 
baserar sig på ett begränsat elevunderlag. Därmed ska resonemangen som framförs inte 
ses som allmängiltiga utan primärt relateras just till dessa elevers tankar och vad dessa 
elever tycker här och nu.  
 
Varje elev och varje klass är unik och vad som händer i en speciell klass är bl a beroende 
på klassammansättning och situation och kan inte lätt överföras till andra klasser. Det 
menar också läraren då hon säger att den andra grupp hon har är helt annorlunda. Om 
studien skulle inrymma även den andra klassen i år sex, eller den tredje klassen i år sex på 
skolan och även den andra läraren i den tredje klassen år sex, skulle naturligtvis 
variationen ytterligare öka. Dock kan min studie ge läsaren en viss vägledning och en 
förståelse för hur elever kan tänka angående sina attityder när det gäller matematik. 
 
 
5.7 Etiska överväganden 
Jag anser att jag har följt de grundläggande etiska principerna för svensk forskning när det 
gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.77 
Eleverna fick förhandsinformation om undersökningens syfte. Jag gick in i deras klass och 
förklarade mitt syfte, nämligen att försöka få reda på hur de tänker angående attityder till 
matematik. Detta för att jag som blivande lärare bättre ska kunna förstå och utforma 
undervisningen utifrån elevens perspektiv så att matematiken ska kännas mer meningsfull 
för dem. Jag berättade att det var frivilligt och att jag endast ville intervjua sex–åtta elever 
och att de som ville vara med fick räcka upp handen. Därefter skickades informationsbrev 
(bilaga 1) hem till målsman med de utvalda eleverna. Jag förklarade vem jag var, mitt 
syfte samt att deras barn ville vara med. Jag berättade att jag tänkte spela in intervjuerna 
med ljud och att ljudfilen efter arbetets slut skulle raderas samt att uppgifterna som 
framkom skulle förbli anonyma Vidare att det i mitt arbete inte skulle kunna läsas ut vem 
som svarat vad eller på vilken skola jag gjort min undersökning. Målsman fick aktivt 
                                                 
77 Bryman, Alan (2002).  
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kryssa i ja eller nej samt skriva under, varpå eleven lämnade underskriften till mig. 
Samtliga tillfrågade föräldrar svarade att det var OK att deras barn deltog.  
 
På samma sätt förklarade jag för läraren. Skillnaden för läraren var att hon fick sina frågor 
en vecka innan intervjun där jag förklarade att det vore mycket värdefullt för mig om hon 
ville ställa upp eftersom jag hade frågat hennes elever.  
 
Elevernas citat har fått beteckningen (F) eller (P) beroende om det är flicka eller pojke 
samt ett nummer i ordning som jag intervjuade dem och läraren betecknas (L). 
 
 
5.8 Metoddiskussion 
I arbetets syftesbeskrivning betonas vikten av att lyfta fram elevernas berättelser så att 
deras erfarenheter och reflektioner framträder. Därför valde jag intervju för att få djupare 
svar än vad en enkät kan ge. För att få en bättre förståelse som lärare är det viktigt att 
kunna sätta sig in i elevernas perspektiv vilket gjorde att jag ville utgå från dem. Om jag 
hade valt enkätform med fasta svarsalternativ kunde jag tagit med alla skolans tre år 6-
klasser och då hade jag fått ett betydligt större elevunderlag men då hade jag missat många 
intressanta och roliga svar samtidigt som jag inte hade kunnat ställa följdfrågor. Att jag i 
denna studie inte gjort fler intervjuer med ytterligare elever i andra klasser innebär inte att 
jag anser det vara oväsentligt utan ska istället ses som en avgränsning i främst tid. 
Anledningen till att jag valde år 6 var dels att jag trodde de var mer medvetna om sina 
tankar än de yngre eleverna och att jag kände till dem sedan min praktik två år tidigare i 
klassen.  
 
Eftersom läraren fick frågorna i förväg och hade kunnat förbereda sig på svaren fick jag 
snabba och tveklösa svar där jag missade spontaniteten och funderingarna kring frågorna. 
Jag gjorde det som en service för att spara tid för läraren men efteråt tycker jag att det var 
lite synd. Det hade också varit intressant att få reda på vilket sätt den andra klassen var 
helt annorlunda, men jag tyckte inte det var relevant just då när jag ändå inte frågade de 
eleverna.  
 
 
5.9 Tankar under arbetets gång 
Det har inte varit lätt att genomföra detta arbete. Dels var det svårt att utforma en fråge-
guide som svarade upp till det jag skulle undersöka och dels var det svårt att begränsa 
frågorna. Jag skulle kunna ha kommit djupare i frågorna och även observerat klassen 
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under ett par lektioner. Ju mer jag läst och arbetat med detta arbete desto mer frågor har 
dykt upp som hade varit intressant att få svar på. Jag hade gärna velat intervjua den andra 
parallell-klassen för att se hur resultatet hade varit med ett annat elevunderlag och 
synliggöra skillnaderna i de två klasserna med samma lärare på samma skola. Det hade 
också varit intressant att intervjua klassens speciallärare. Jag är ändå nöjd med de resultat 
jag fick och tycker det har varit väldigt intressant att arbeta med denna studie.  
 
 

6. Resultat 
Jag kommer nu att presentera resultatet av mina intervjuer om elevers attityder och 
inställning till matematik och vilka faktorer som påverkar deras attityder. Eftersom min 
ambition har varit att låta eleverna komma till tals har jag utgått från deras svar för att 
därefter ”väga upp” med lärarens syn på vad eleverna har för attityder till matematik som 
efterföljs av en kort sammanfattning. 
 
 
6.1 Förståelse 
Både roligt och tråkigt med matematik  

”Jag tycker det är roligt fast ibland kan det vara jättejobbigt och tråkigt.” (F8)  
 
Läraren säger att det är viktigt att eleverna får en förståelse och att de vet vad de gör så att 
de kan klara sig i framtiden. Förståelsen tränas genom att eleverna får förklara hur de 
tänkt.  
 
Vad är det som har påverkat elevens attityder?  
 

Jag vet inte, jag har alltid haft lätt för matte… (F2) 
Det är att jag kan mycket och att jag tycker matte är kul. (P4) 
När … man blir duktigare då blir det roligare. (F8) 

 
De flesta elever hade svårt att förklara vad som har påverkat dem till att tycka det de gör 
om matematik. Några tyckte att de hade lätt för matematik och när de kan mer så blir 
också mattematiken roligare. Matematik är roligt när man förstår och när det är lätt och 
tråkigt när det är svårt och när man inte förstår, vilket också Skolverkets rapport om Yngre 
elevers attityder till skolan visar.78 Samtidigt tycker en del att det är roligt när de får 
utmanande uppgifter som gör att de måste tänka. 

 
                                                 
78 Skolverket (2004). Rapport 256. 
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Roligt, det är rätt lätt fast ibland kan det vara svårt. (F8) 
Tråkigt, det är så många saker i matten t ex det finns olika matematiksaker, termer  
o sån´t, det är svårt att veta vad allting heter. (P3) 

 
Först sitter jag och tänker …och försöker klura ut den. Klarar jag inte det så ber jag 
om hjälp och då tycker jag det var enkelt. (P6) 

 Glädje är när de förstår, när polletten trillar när, när det helt plötsligt blivit väldigt lätt. (L) 
 
…kanske om man gör nå´t roligt, nå´n lätt uppgift som man kan. (P3) 
Det är mest när vi använder matteboken.  …när man får använda huvudet lite mer. (P4) 

 
När eleverna upplever att de kan, när det är lätt och går fort då blir det också roligt med 
matematik. När de känner att de lär sig då känns det bra och då stärks deras självkänsla. 
Nästan alla elever tycker att matematik är roligt men det kan av samma elever också 
ibland upplevas som tråkigt. En pojke svarade direkt att han tyckte matematik är tråkigt. 
Senare visade det sig att han hade svårt för matematik och han därför fick gå till 
specialläraren för extra stöd. Läraren säger att i början på terminen när eleverna är tillbaka 
efter lovet då är de pigga och tycker det är roligt. Däremot i slutet på terminen är de 
tröttare och då är det svårt att få något ordentligt gjort. Läraren understryker att det har 
med dagsformen att göra, när de är pigga och mår bra och att det inte har så mycket att 
göra med vad de håller på med. 
 
 
6.2 Lärarens och föräldrarnas betydelse 
De allra flesta elever tycker inte att läraren har en avgörande betydelse för vad de själva 
tycker om matematik men framhåller att en bra mattelärare ska kunna förklara lätt så man 
förstår samt kunna mycket matte. 
 
 Läraren ska vara glad och vilja hjälpa och inte va sur. (F2) 
 Om det är en bra fröken som våran då är det ju roligt och köra, men om det är en fröken 

som klagar och är lite arg och så, så är det ju inte lika roligt att få hjälp av den. (P3) 
 En bra mattelärare ska inte vara för snäll och förklara alla talen och avslöja svaren. Man måste 

kunna få tänka till lite på egen hand. (P5) 
 
Genomgående har alla svarat att en bra mattelärare ska vara snäll och hjälpsam. Samtidigt 
tyckte en del att läraren ska kunna säga åt dem som pratar och låta eleverna få tänka 
själva, dessutom att läraren ska vara glad och inte bli arg om eleven inte kan. Samtliga 
trivdes bra med sin mattelärare och en del berättade också att när de hade lärarstuderande 
som praktiserade i klassen blev matten både mer varierande och roligare. 
 

En av de viktigaste sakerna är föräldrarnas attityder, att dom tar del av läxor…  
…att dom visar hemma att det här är viktigt. (L) 
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Läraren sa att föräldrarna har mycket stor betydelse för elevernas inställning i matematik, 
vilket också syns i skolverkets rapport.79 Tyvärr frågade jag inte eleverna vilken betydelse 
deras föräldrar hade haft för deras inställning men när jag frågade dem vad som påverkat 
dem nämnde ingen att det var deras föräldrar.  
 
 
6.3 Undervisning och kommunikationens betydelse 
I klassen har de tre pass i veckan med matematik med vardera ca 60-70 minuter, ett 
morgonpass, ett pass före lunch och ett eftermiddagspass. Läraren använder matematik-
boken till grunderna och kompletterar sedan med mycket annat material. Först så inleder 
hon lektionen med lite prat och knyter an till det de gjorde gången innan och sedan räknar 
de på, antingen i boken eller med andra uppgifter. De sista 10 minuterna knyter läraren 
ihop lektionen och ifall något varit svårt så förklarar hon det. Om eleven behöver träna 
mer kopierar hon uppgifter till nästa tillfälle. Läraren uppskattar att eleverna räknar själva 
ca tre fjärdedelar av tiden, själva eller i grupp. 
 
 Oftast när de är igång och jobbar ordentligt, då är dom självgående. Ibland så är det bara 

färdigheter dom tränar på för det måste ju nötas in det också, men man kan inte göra det 
jämt…(L) 

  
 Någon gång brukar vi jobba i grupper, det är roligt och jag skulle vilja ha mer så´na 

lektioner. Vi räknar mycket i matteboken. (F1) 
 Man bara räknar hela tiden och det är inte så roligt. Mer variation… ja, det beror på vad 

det blir istället… (P3) 
 Ibland tar fröken upp nå´t nytt, annars så räknar vi i matteboken eller mattepapper. Jag 

skulle inte vilja ha mer varierande mattelektioner. (F8) 
 
Eleverna var samstämmiga när de berättade att det inte är så mycket variation och att de 
räknar mycket i matteboken eller med mattepapper på lektionerna. Hälften av eleverna 
ville ha mer varierade lektioner. Ett par tyckte det var bra som det var och ville inte ha mer 
variation och ett par visste inte riktigt eller som en av dem sa: ”Det beror på vad det blir 
istället…” 
 
Hälften av eleverna skulle vilja få mattepapper med olika uppgifter på att lösa om de inte 
räknar i matteboken. Andra förslag som kom upp var att de skulle få diskutera problem i 
grupp som de sedan löser gemensamt på tavlan eller att få göra egna uppgifter som de 
sedan byter med kompisarna.  
 

…när vi har lärarstuderande så brukar vi få kort som det står multiplikationstal på…  
…sen kör man gångertabellen runt i klassen. Man kör det på tid. (F8) 

                                                 
79 Skolverket (2001-2002).  



 22 

När klassen har lärarstuderande kan det bli annorlunda och mer varierande uppgifter vilket 
jag tolkade som att denna elev tyckte var roligt. Lärarens syften med undervisningen är att 
eleverna ska nå målen för år 5 för att därefter arbeta med strävansmålen. Eleverna ska inte 
bara lära för stunden utan de ska också lära för livet. I år 6 jobbar därför läraren mycket 
med att ”kolla av” det som de faktiskt kunde för ett tag sedan men som ännu inte riktigt 
sitter till 100%. De elever som inte har nått målen inom ett speciellt område i läroboken 
får gå till specialläraren. Hans uppgift är att få de eleverna att nå just det målet i 
matematik. På frågan om alla i klassen kommer att nå målen svarar hon: 
 
 Nej, jag tror inte det. Jag tror inte förmågan finns fullt ut tyvärr. Hur mycket tid man än 

skulle lägga på det, hur mycket vilja det än finns så når inte alla barn målen i alla fall. (L) 
 
Elever med matematiksvårigheter tycker sällan att matematik är roligt och Gunnar Sjöberg 
skriver i sin avhandling att trots goda intentioner hos läraren så kommer dessa elever 
aldrig att uppleva matematik som positivt.80 

 
Ibland går jag hos spec.läraren, det är ganska bra för då lär man sig mer för vi är inte så 
många och då blir det inte så störigt och då kör vi inte så mycket i matteboken…  
…när lektionen sen är slut så får vi köra ett matematikspel… Vi kör två och två, det är 
roligt för man lär sig mycket matte på det. (P3) 
 
 

Matematiken och dess nytta 
De flesta elever tänker på matematik som siffror, mattebok, tal eller att räkna ut ett svar. 
Eleverna har kunnat se kopplingen mellan matematik i skolan och matematik utanför 
skolan och läraren tror det kan bero på att hon så ofta som möjligt försöker knyta an till 
verkligheten.  
 

Man måste ju alltid kunna matte. Om man får barn kan man ju hjälpa dom och när man  
söker jobb. (F2) 
… eller när man ska till banken och ta ut pengar så dom inte gör fel. (P4) 
Man vet aldrig när man behöver matte, det kan hända när som helst, det har man verkligen  
nytta av. (P5) 

 
Samtliga elever tar affären och att handla som exempel på när det kan vara bra att kunna 
matematik utanför skolan och många uttrycker att det är bra att kunna när man jobbar, 
betalar räkningar och för att klara sig i livet.  
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När det gäller att se nyttan av matematiken i andra ämnen blir det mer tveksamma svar.  
 
Ibland kanske, när man ska kunna räkna hur många länder det är. (F2) 
I historia när man ska kunna räkna ut hur många år det är mellan vissa årtal. (P3) 
Ja, svenska kanske. (F7) 

 
Eleverna såg inte lika klart matematikens nytta i andra ämnen och det kan förklaras med 
att fröken inte medvetet integrerar matematik i sina andra ämnen. Detta, samt att eleverna 
har andra lärare i andra ämnen och därför inte heller integrerar matematik, kan bero på att 
eleverna uttryckte sig mer tveksamt om matematikens nytta i andra ämnen. 
 
Yrkesval och vikten av att då kunna matematik 

Miljonär… nej innebandyspelare. För att kunna räkna ut hur mycket pengar man har lagt 
ut i månaden och försöka sänka det. Då kanske man har nåt bra jobb som man kan behöva 
räkna ut olika saker. (P3) 

 Delfinskötare, eller så vill jag bli servitris, min pappa äger en restaurang. Om jag blir 
delfinskötare då måste jag kunna räkna i kilogram mat. Om man blir servitris då kanske 
man står i baren och då måste man ju kunna räkna. (F8) 

 
Samtliga ungdomar visste vad de ville bli när de blir stora och de allra flesta sa sig behöva 
kunna matematik i sitt kommande yrkesval. Hälften av dem skulle vilja bli proffs inom 
den idrottsgren de utövar. Det var fotbollsstjärna, handbollsproffs och innebandyspelare. 
Andra yrken som nämndes var polis, advokat, delfinskötare eller servitris. 
 
 
6.4 Klassrumsmiljö, självbild och grundläggande behov 
Många elever upplever matematik som ett stökigt ämne med mycket prat. Läraren 
berättade att många elever kommer sent igång med sitt arbete på lektionerna annars 
förmedlar läraren en mer positiv bild än vad eleverna gör, vilket även stämmer överens 
med Skolverkets rapport.81  
 

När man har kommit igång, i mitten av lektionen för då har man redan massa tal i huvudet 
och då blir det lättare. (F2) 
Om jag jobbar med en kompis så brukar vi pratar bort lite tid. (P3) 
Det är rätt så pratigt. Massa killar som skrattar och håller på, larvar sig. (F7) 
Ibland jobbar jag bra men ibland kan jag sitta och prata nästan hela tiden. (F8) 

 
Endast två av de tillfrågade eleverna anser sig jobba bra på matematiklektionerna. En elev 
kan jobba bra när han sitter ensam, men behöver sitta i klassen eftersom han behöver 
mycket hjälp. De övriga jobbar bra ”ibland”, ”till största delen” eller ”om jag kommer 

                                                                                                                                                   
80 Sjöberg, Gunnar (2006).  
81 Skolverket (2004). Rapport 251 
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igång” och anger som främsta skäl att ”inte vara på humör” eller att ”vara trött” vilket i sin 
tur resulterar i att eleverna pratar mer på lektionerna.  
 
Elevernas attityder till ämnet beror också på hur situationen är i klassen, anser läraren. 
 
 Det här är en sån här grupp då det är väldigt bra på förmiddagstid. Oftast … alldeles för 

småpratigt på eftermiddagstid. Dom är lite småtrötta och flamsiga på eftermiddán. Det är 
stor skillnad på den här gruppen och den andra gruppen jag har. De är inte alls likadana. 
(L) 

 
Läraren menar att det mest grundläggande för undervisningssituationen i klassrummet och 
elevernas lust att lära är lugn och ro, det är A och O. 
 
Samtliga elever sa att det förekommer mycket ”prat” på lektionerna i matematik. Över 
hälften av de tillfrågade eleverna blir ofta störda av kamraternas prat på lektionerna. Både 
pojkar och flickor anser sig i lika hög grad bli störda. De som väljer att jobba i korridoren 
blir mer störda av kamraternas prat. I klassrummet blir eleverna inte lika mycket störda 
eftersom ”där säger fröken till”. Ett fåtal elever ansåg sig inte bli störda av kamraternas 
prat, dels beroende av att de sitter kvar i klassrummet eller på grund av att de kan ”koppla 
bort sån´t”. En elev som brukar få gå till specialläraren sa att ”det är ganska bra för då lär 
man sig mer för vi är inte så många och då blir det inte så störigt”. 
 

Lite småprat är ok, men det får inte ta överhand. De elever som pratar för mycket får 
tillsägelser och skulle de sedan ändå prata bort för mycket tid och inte hinna med det som 
man förväntat sig att de ska så är det hemarbete som gäller. (L) 

 
Elevers syn på om de stör 
På frågan om eleverna själva trodde sig vara störande svarade över hälften att de inte 
visste det och att det berodde på vad som ansågs som störande av andra.  
 

Ja, jag kan inte säga att jag inte gör det, men kanske inte… jo jag brukar störa. …. På 
rasten hinner man inte… för då spelar man fotboll. (P6) 
Jag vet inte om jag stör men jag tror att jag gör det ibland. Om man är trött då pratar man 
mer. (F8) 

 
Hälften av eleverna ansåg sig inte störa andra och hälften svarade med viss försiktighet att 
”vet inte vad andra tycker”, ”tror inte” eller att det ”kanske ibland” kunde förekomma.  
Elevens förhållningssätt i undervisningen, som koncentration och intresse eller leda och 
missnöje, kan ge ledtrådar om vad som påverkar elevens attityder.82 

                                                 
82 Ahlberg, Ann (2001).  



 25 

 
Elevens tilltro till sig själv 
De elever jag frågat har stor tilltro till sin förmåga vilket också matematikdelegationens 
rapport83  visar att eleverna i allmänhet har. Eleverna uttrycker följande: 

 
Sådär hyfsat, inte så jättebra men inte så jättedålig heller. (P3) 
Jag tycker att jag är duktig på matte. (P6) 
Jag är rätt så bra. (F7) 
 

Ingen av eleverna ansåg sig själva som dåliga i matematik. Läraren däremot anser inte att 
eleverna har tillräcklig tilltro till sin förmåga.  
 

De skulle kunna ha det men de tror inte på sig själva tillräckligt mycket. Det är sånt 
där som man får pränta in i dom. Fråga inte direkt! Tro på dig själv! Tro att det du 
gjorde nu var rätt! Det bör man nog nöta in…redan från första klass. (L) 

 
Det finns några i klassen som frågar fast de inte behöver hjälp, för att få bekräftat att de 
räknat rätt, eller som fröken säger att ”Det är bara för att man ska se dom ibland också”. 
 
Om eleven behöver hjälp 
När eleven behöver hjälp tillfrågas läraren i första hand men även hjälp från 
kompisar förekommer, främst om det tar lång tid. Ofta pratar de med kompisar i 
väntan på hjälp. Både läraren och eleverna är överens om att läraren hinner med att 
hjälpa alla. 
 

Ju mer man känner dom … då vet man på ett ungefär vad som krävs för att dom ska 
klara av att jobba på egen hand. Det finns 2-3 st i klassen som man får gå och sätta 
sig bredvid direkt för att lotsa* igång precis i början på ett nytt arbetsområde. (L) 
 

*Lotsning – När läraren ofta i tidsbrist förklarar enkelt och lägger orden i munnen på eleven som 
härigenom hindras att tänka själv.84 
 
Om det är många elever som ber om hjälp och läraren måste hinna med att hjälpa alla är 
det lätt att ta till lotsning.85 
 
 
 
 
 

                                                 
83 SOU 2004:97.  
84 Löwing & Kilborn (2002).  
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Matteläxa 
Enligt läraren får eleverna matteläxa varje vecka för att befästa det nya som de jobbar 
med. En del får uppgifter att träna mer på och gör då inte den ”ordinarie” läxan. Läxan är 
också för att visa föräldrarna vad de håller på med i matten och göra föräldrarna mer 
delaktiga i arbetet. En matteläxa ska inte ta mer än 30 minuter att göra, annars är den för 
svår eller omfattande. För de elever som pratar bort mycket tid och inte hinner med det 
som förväntas är det hemarbete som gäller. Men de som inte pratar bort tid, jobbar på och 
gör så gott de kan fastän de inte får så mycket gjort, har ändå gjort sitt bästa och behöver 
inte arbeta hemma. 
 
 Jag är ganska slarvig med läxor över huvud taget. (F2) 
 Oftast, ibland kanske jag glömmer den, men vi har inte haft nån matteläxa den här 

terminen. (P3) 
 Vi har inte fått så många i 6:an. (P6) 
 Jag gör alltid matteläxan. Om det är svårt hjälper mamma mig. (F7) 
 
Eleverna sa att de inte har fått matteläxa så ofta i 6:an men när de får det så gör nästan alla 
den. I de flesta fall behöver de ingen hjälp hemma men ibland kan en förälder eller 
storasyskon hjälpa till. Någon enstaka gång kan elever ha frågat läraren dagen därpå. 
 
Lättast att räkna hemma eller i skolan 
Det beror på hemförhållanden, om det finns syskon som stör eller om det finns föräldrar 
som kan hjälpa. 
 
 I skolan är det mycket lättare att räkna. Det är mer arbetaranda i klassrummet än vad det är 

hemma. (P5) 
 Hemma sitter man ju själv och jobbar och då blir man ju inte störd, då går det enklare. 

(P6) 
 
Över hälften anser att det är lättare att räkna i skolan. Som skäl anger de att de bättre kan 
fråga om hjälp, att de inte blir störda av syskon, att det känns naturligt. De elever som 
tycker att det går lättare att räkna hemma säger att det är lugnare där. 
 
 
6.5 Elevers olikheter 
Olika elever lär sig på olika sätt och det är en utmaning för läraren att se till varje elevs 
behov, speciellt som det varierar beroende på dagsform. När på lektionerna lär sig eleven 
bäst? 

Om jag jobbar i matteboken ensam, för då kan jag ibland göra ganska många sidor. 
(P3)  

                                                                                                                                                   
85 Spendrup, Conny (2001).  
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Mitt på dagen ungefär vid klockan 11 när man har vaknat, då hänger man med. (P6) 
 
Hälften av de tillfrågade eleverna säger att de lär sig bäst och att det är roligt när de får 
räkna i matteboken eller med mattepapper. Inte för tidigt på morgonen och när de har 
kommit igång och det är tyst och lugnt i klassrummet. Någon elev tyckte det var bra när 
läraren pratar och en annan elev tyckte hon lärde sig mest i diskussion med kompisar. En 
del tycker det är positivt när de utmanas i sitt tänkande och får använda hjärnan.  
 
Matematik upplevs som tråkigt 
Läraren och eleverna är helt ense om varför matematiken ibland upplevs som tråkig. När 
det är svårt och när de själva börjar jämföra sig med sina kamrater och upptäcker att man 
kanske inte fixar det här på samma sätt som dom andra gör. Känslor som kan uppkomma 
när eleven stöter på svårigheter kan vara att det känns jobbigt, pinsamt, nervöst eller 
stressande. Eftersom läraren också undervisar i No så byter de ämne om hon märker att 
eleverna är trötta på matte.  

 
Matte kräver att de är fokuserade och tänker och är med i hjärnan och sist på en 
eftermiddag så gör dom inte det. När de är trötta… om de upplever att det är alldeles 
för svårt… då kan dom ta lite No-uppgifter istället, men dom ska ändå veta vilket mål 
dom har och vad som krävs av dem i slutändan. (L) 

 
När eleverna är trötta, när de får vänta på hjälp, eller när det är svårt så tappar många 
koncentrationen och motivationen och det blir ”pratigare” på lektionerna.  
 

Problem kan vara att när man som lärare känner att man inte räcker till. (L) 
 
När det är massa genomgångar. Det är långtråkigt att sitta och höra på när folk pratar. (F2) 
När jag inte är på humör för då är det jobbigt att tänka. Det kan vara på morgonen när jag 
är trött … (P4) 
Om jag inte är koncentrerad, när man är trött och ska ha matte då är det verkligen tråkigt. 
Jag brukar vara morgontrött. (P6) 

 
Några elever säger att det är jobbigt att sitta och höra på genomgångar. Antingen beroende 
på att de redan förstått eller att de kan ha svårt att förstå. Hälften av de tillfrågade eleverna 
anger trötthet som främsta orsak till att matematiken blir ointressant och tråkig. En del är 
trötta på morgonen och en del är trötta efter lunch.  
 
 
6.6 Sammanfattande resultat 
Eleverna menar att när de kan mer så blir matematiken roligare vilket också visar att 
förståelsen är viktig för deras inställning till matematik. Även läraren poängterar vikten av 
förståelse och hon vardagsanknyter så ofta hon kan för att öka förståelsen så att de kan 
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klara sig i framtiden i fortsatt utbildning och i ett livslångt lärande, som också poängteras i 
kursplanen.86 När eleverna upplever att de kan blir det också roligt med matematik och då 
stärks även självkänslan. En pojke som sa att matematik var tråkigt visade sig också ha 
matematiksvårigheter vilket också Sjöberg menar att elever med matematiksvårigheter 
tycker sällan att matematik är roligt.87 Eleverna framhåller att en bra mattelärare ska vara 
snäll, hjälpsam och förklara så de förstår men de ansåg inte för övrigt att läraren hade 
någon avgörande betydelse för deras inställning till matematik vilket går stick i stäv mot 
vad Bjerneby-Häll kommit fram till. Hon menar att läraren har en väsentlig inverkan på 
elevers föreställningar.88 Likaså skriver Löwing och Kilborn att lärarens roll är betydelse-
full.89 
 
Eleverna var eniga om att det inte är så mycket variation på mattelektionerna utan de 
räknar mest i matteboken eller med mattepapper vilket också stämmer med vad deras 
lärare sa. Många elever ville ha mer varierande lektioner men en del tyckte också att det 
var bra som det var. Skolverkets rapport om yngre elevers attityder till skolan visar också 
att eleverna anser lärarens förmåga till variation vara viktigt för hur intresserade de blir för 
ett ämne.90 
 

Det främsta målet som läraren har med sin undervisning är att eleverna ska nå målen för  
år 5 för att därefter arbeta med strävansmålen. För att eleverna inte bara ska lära för 
stunden arbetade läraren därför mycket med repetitionsövningar. 
 
När eleverna hör ordet ”matematik” tänker de flesta på siffror, mattebok, tal eller att räkna 
ut ett svar. De kan alla se nyttan av att kunna matematik utanför skolan och läraren tror det 
kan bero på att hon ofta anknyter till verkligheten. De allra flesta sa sig behöva kunna 
matematik i sitt kommande yrkesval. Matematikens nytta i andra ämnen var inte lika 
tydlig för eleverna vilket läraren tror kan bero på att varken hon eller andra lärare 
medvetet integrerar matematik i andra ämnen. 
 
Många elever kommer sent igång med sitt arbete på lektionerna vilket också Skolverkets 
rapport91 visar och alla elever beskriver matematik som ett ämne med mycket ”prat”, som 
även läraren stämmer in i och som också fler rapporter visar.92 En del blir mycket störda 

                                                 
86 Skolverket. (2006). 
87 Sjöberg, Gunnar (2006).  
88 Bjerneby Häll, Maria (2006).  
89 Löwing & Kilborn (2002).  
90 Skolverket (2004). Rapport 256 
91 Skolverket (2004). Rapport 251 
92 Ibid  
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men en del bryr sig inte. Det kan vara samma elev som blir störd av andra som vid ett 
annat tillfälle stör själv. Ofta beror ”pratet” på att de sitter bredvid en kompis som de trivs 
ihop med. Det kan också bero på att de upplever matematiken som svår och därmed tråkig. 
De flesta elever anger trötthet som orsak till att de inte orkar räkna vilket gör att de istället 
pratar mer. Läraren beskriver klassen som väldigt bra (inte pratiga) på förmiddagarna men 
alldeles för pratiga på eftermiddagarna. Hon säger att det är stor skillnad på den här 
gruppen och den andra gruppen hon har. Samtidigt tillägger hon att det mest 
grundläggande i klassrummet för elevernas lust att lära är lugn och ro. 
 
I Matematikdelegationens rapport93 liksom även i Skolverkets rapport94 visas att eleverna  
i allmänhet har stor tilltro till sin förmåga vilket även de tillfrågade eleverna tycker att de 
har. Läraren däremot anser inte att det stämmer och tycker inte att de har tillräcklig tilltro 
till sig själva. De flesta ber läraren om hjälp och frågar inte så ofta en kompis.  
 

De elever som pratar bort mycket tid på lektionerna får ta hem och ”räkna ikapp”. Ibland 
får eleverna ”matteläxa” antingen för att befästa det nya eller för att träna mer. Det var 
flera elever som sa att de inte brukade få så mycket matteläxor. En del elever tycker att det 
är lättare att räkna i skolan för att de bättre kan få hjälp eller att de inte blir störda av 
syskon medan några andra tycker det går lättare att räkna hemma för det är lugnare där. 
 

 
7. Diskussion och slutsats 
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på elevers attityder och inställningar till 
matematik för att få en djupare förståelse över de faktorer som påverkar dem. När är 
matematiken rolig och när upplevs den som tråkig? Hur stämmer lärarens syn på elevernas 
attityder överens med elevernas syn?  
 
Min undersökning visar att eleverna tycker matematiken är rolig när de kan, när de förstår 
eller när det går ”fort och lätt”. När de inte förstår, när de sitter och väntar på hjälp eller 
när de är trötta upplevs matematiken som tråkig. Läraren säger att förståelsen är A och O 
och medger också att elevernas dagsform har en avgörande betydelse. En och samma elev 
kan uppleva matematiken både som rolig och tråkig beroende på situation och dagsform. 
Jag fick den uppfattningen att läraren ”kände” sina elever väl och kunde ge dem anpassade 

                                                                                                                                                   
92 Skolverket (2004). Rapport 256 
92 Skolverket (2003). 
93 SOU 2004:97.  
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uppgifter och därmed rätta sig efter elevernas olika behov och situation. Det är en stor 
utmaning för läraren att ”känna av” och stimulera alla elever. En bra lärare är lyhörd för 
elevernas varierade behov och möter dem där de befinner sig. Eftersom alla elever i min 
undersökning tyckte om sin lärare tolkar jag det som att de därför tog lärarens roll för 
självklar och på grund av detta ansåg de inte lärarens roll som betydelsefull. Läraren 
menade att föräldrarna också har stor del i vad eleverna tycker om matematik och pratade 
om vikten av att de tar del av sina barns läxor och visar att det är viktigt. 
 
Samtliga elever upplever att det inte är så mycket variation på lektionerna vilket även 
läraren håller med om. Enligt läraren är läroboken det centrala i undervisningen då tre 
fjärdedelar av tiden ägnas åt ”tyst räkning” där eleverna får räkna i egen takt och på sin 
nivå. Risken som detta kan medföra är att färdighet prioriteras på bekostnad av 
förståelsen. Hur mycket utvecklas eleverna om de till övervägande delen av lektionerna 
jobbar tyst i en bok?  Flera elever ville ha mer variation på matematiklektionerna men det 
som förvånade mig var att trots att den mesta lektionstiden ägnades åt ”tyst räkning” ville 
många elever inte ha mer variation. Av de svar jag fått fram tolkar jag det som att de som 
har svårare för matematik vill ha mer variation medan de som har lättare för matematik 
gärna fortsätter räkna i boken. Det skulle kunna bero på att de som har svårt för matematik 
blir lättare uttråkade när de måste träna mer på det som är svårt. De som har lättare för sig 
jobbar på och det går ”fort och lätt” och då blir det också roligt. Viktigt att ge även dessa 
elever utmanande uppgifter så de får ”tänka till” för att de också ska vänja sig vid att det 
kan bli jobbigare längre fram och att det då inte ska komma som en överraskning för dem. 
 
Eftersom många elever ibland kommer igång sent med sitt arbete på lektionerna är det 
viktigt att inte avbryta med något annat just bara för att få variation utan det gäller för 
läraren att vara lyhörd för vad som är gångbart för tillfället. För att ge eleverna variation 
kan man som lärare införa en lektion i vecka till ”pratmatte”. Då får eleverna träna sig i att 
både lyssna och tala, samtidigt som förståelsen prioriteras.95 Bra då om samma uppgifter 
kan ges till alla men med innehåll i stegrande nivå och gärna där de får samarbeta i 
grupper. 
 

                                                                                                                                                   
94 Skolverket (1995). Resultat från en kunskapsmätning, Utvärdering av grundskolan. Skolverket Rapport 
139. 
95 Wyndhamn, Jan. Riesbeck, Eva. Schoultz, Jan. (2000) Problemlösning som metafor och praktik. LiU. 



 31 

Att förstå nyttan med matematik är kanske inte så lätt i år 6 men jag fick ändå det intryck 
att samtliga elever anser att matematiken är både viktig och nyttig vilket även läraren 
ansåg att eleverna tagit till sig. Där det är möjligt bör läraren integrera matematik med 
andra ämnen för att visa på olika sätt vad matematik kan användas till men många gånger 
kanske läraren bara har matematik som enda ämne i klassen. Ju äldre eleverna är desto 
mer ökar förståelsen för matematikens nytta i andra sammanhang men det är ändå viktigt 
att läraren från första början kopplar matematiken till verkligheten och vardagen, vardagen 
runt eleverna. 
 
Eleverna ansåg sig ha stor självkänsla i matematik vilket däremot inte deras lärare tyckte 
att de hade. T ex tyckte eleven som fick hjälp hos specialläraren inte att han var direkt 
dålig när han sa att han var ”inte så jättebra men inte så jättedålig heller”. Det kan bero på 
att lärarens uppmuntrande till ”svaga” elever får dem att känna större tilltro till sin 
förmåga och att även de får känna sig duktiga. Att elevernas självkänsla inte 
överensstämmer med lärarens tro på dem kan också bero på att eleverna inte har lika höga 
krav på sig själva som läraren har. 
 
Eleverna beskriver alla matematik som ett ämne med mycket ”prat”. Om eleverna sitter 
bredvid en kompis blir det mer ”prat” och grupperingar av sociala skäl kan därför inte vara 
bra för lärandet. Ska grupparbete vara bra för lärandet borde det vara grupper där eleverna 
har samma förkunskaper och där de arbetar i samma takt. När eleverna får vänta på hjälp, 
eller när det är svårt så tappar många koncentrationen och motivationen och det blir  mer 
”prat” på lektionerna. Många elever anger också trötthet som orsak till att de inte orkar 
räkna vilket gör att de istället pratar mer. Här kommer Maslows behovspyramid in. 
Förutom att äta, hör att vara utvilad till de mest grundläggande behoven. Först när de mest 
grundläggande behoven är tillfredsställda kan ytterligare mål nås som t ex att tillägna sig 
kunskap. Det är därför av största vikt att eleverna kommer utvilade och pigga till skolan 
och att vi lärare tar upp detta med föräldrarna. Som en av min handledare i skolan sa till 
sina elevers föräldrar: ”Om ni bara ser till att era barn kommer mätta och utvilade till 
skolan, så sköter jag resten!” Samtidigt som det är lärarens ansvar för att skapa en god 
arbetsmiljö och förmedla kunskap till eleverna så är det också elevernas ansvar att inte 
störa kamrater.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom matematik anses som det stökigaste ämnet hade det också varit intressant att 
lägga mer fokus på de elever som är mest ”stökiga och pratiga” och endast intervjuat dem 
för att bättre få reda på bakomliggande orsaker och vad de själva tror är bäst för en lugnare 
och inspirerande matematikmiljö där alla elever lär. Det hade också varit intressant att 
intervjua de elever med lågt intresse för matematik för att bättre förstå vad som rör sig i 
deras huvud och hur man som lärare skulle kunna ändra deras inställning till en mer 
positiv sådan. 
 
 
7.3 Avslutande ord 
Det är många faktorer som påverkar elevernas attityder och inställningar till matematik. 
Några erfarenheter jag tar med mig till min kommande profession som pedagog är att ska 
elevernas lust för matematik öka måste läraren våga lägga undan matteboken mer och 
kunna variera, kommunicera och problematisera ytterligare på lektionerna. Mer variation 
för att eleverna ska få omväxling och inte känna sig så trötta, mer kommunikation för att 
se hur andra kan tänka och öka förståelsen samt mer praktisk problemlösning med 
utgångspunkt från deras erfarenhetsvärld där eleverna får sätta ord på sina tankar genom 
att förklara hur de tänker. Det är viktigt att alla svar värderas lika och att lyfta fram det 
positiva hos var och en på ett sådant sätt att varje elevs självkänsla stärks så att de får en 
mer positiv attityd till matematiken.  
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Föräldrabrev 
 
Hej föräldrar! 
 
Jag går nu sista terminen på lärarutbildningen vid Linköpings Universitet där jag läst 
Ma/No för år 1-7. Jag gör just nu min slutpraktik på skolan och kommer därefter att skriva 
mitt examensarbete inom ämnet matematik. Mitt syfte med arbetet är att försöka få reda på 
hur eleverna tänker angående attityder till matematik. Detta för att jag som blivande lärare 
bättre ska kunna förstå och utforma undervisningen utifrån elevens perspektiv så att 
matematiken ska kännas mer meningsfull för dem. 
 
Eftersom jag var i ert barns klass i år 4 och jag ”känner till” eleverna tycker jag det vore 
värdefullt för mig att fråga några av dem. Dessutom har elever i år 6 mer erfarenhet av 
matematik och olika sätt att lära. Ert barn ville gärna bli utfrågat och nu undrar jag om det 
även är OK från er föräldrar. 
 
Undersökningen kommer att ta ca 15-20 min då jag spelar in elevens svar, för att på så sätt 
inte missa något och att jag kan koncentrera mig på frågor och svar. Alla uppgifter som 
kommer fram förblir anonyma och ljudfilen kommer efter arbetets slut att raderas. Det 
kommer inte heller i mitt arbete att kunna läsas ut på vilken skola jag gjort min 
undersökning. 
 
Med vänlig hälsning  
Kerstin Forslöw 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Ta med och lämna snarast till Matteläraren! 
 
 
 
 Det är OK att mitt barn är med. 
 
 
 Det är inte OK att mitt barn är med. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..  
 förälders namnteckning 

Bilaga 1 
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Elevfrågor 
 
Vad  tänker du på när du hör ordet matematik? 
(Hur tänker du då? På vilket sätt? Varför?) 
 
När har du nytta av att kunna matematik? 
Har du nytta av att kunna matematik även inom andra ämnen? Om ja, vilka? 
 
Hur känner du inför en matematikuppgift som du inte kan? Vad är svårt? 
Hur känner du inför en matematikuppgift som klarar av lätt? Vad är lätt? 
 
Vad är mest roligt på mattelektionerna? 
Vad är minst roligt på mattelektionerna? 
När på lektionerna tycker du att du lär dig bäst? Varför? 
 
Tycker du att matematiklektionerna och undervisningsmetoderna är omväxlande 
(problemlösning, laborativt med olika material, undersöka, mäta, väga, diskutera, övande, 
grupp, par, enskilt) 
Skulle du vilja ha mer varierade lektioner? 
 
Hur skulle du vilja att ni räknade matte om ni inte hade boken? Kan du utveckla 
 
Vilken betydelse har läraren för vad du tycker om matematik? 
På vilket sätt. Hur är en bra mattelärare? (om du tänker på de du haft) 
 
Jobbar du flitigt på mattelektionerna?  
Behöver du hjälp på mattelektionerna? Om ja, vem hjälper dig? 
 
Hur upplever du gruppklimatet i klassen på mattelektionerna? 
Blir du störd av andra?  
Stör du dina kamrater? Om ja, varför? 
 
Gör du alltid matteläxan? Om nej, varför? 
Behöver du hjälp med matteläxan? Om ja, vem hjälper dig? 
Kan den som hjälper dig hemma förklara så att du förstår? 
 
Var går det lättast att räkna, hemma eller i skolan? 
Vad beror det på? 
 
Är matematik något som alla har nytta av? (vuxen som barn). Varför? 
Har du nytta av att kunna matematik utanför skolan? När? 
 
Vad vill du bli när du blir stor? 
Tror du att du kommer att behöva kunna matematik när du blir stor? Om ja, till vad? 
 
Hur upplever du dig själv (att du är) i matte? Varför? 
 
Vad tror du är det som påverkar, vad en elev har för attityd till (inställning till) matematik? 
Vad tror du är det som har påverkat dig (vilka orsaker)? 

Bilaga 2 
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Lärarfrågor 
Vilken lärarutbildning har du? Ämnen? 
Hur länge har du arbetat som lärare? På skolan? 
Hur tycker du det är att undervisa klassen i matematik?  
Vad anser du är det viktigaste som eleverna behöver kunna i matematik? 
Hur tränar ni den förståelsen? 
Glädje och problem i matematikundervisningen 
När upplever du att eleverna tycker matte är roligt? 
När upplever du att de mår bra? 
Har det med dagsform att göra? 
När upplever du att eleverna tycker matte är tråkigt? 
Har du fått uppfattningen att dina elever har insett nyttan med matematik? 
Hur förmedlar du nyttan av kunna matematik? 
Brukar du integrera matematik i andra ämnen? 
Vad tror du är grundläggande för undervisningssituationen i klassrummet och elevernas 
lust att lära? 
Tycker du att dina elever är intresserade och engagerade?  
Har dina elever tilltro till sin förmåga? 
Är det många som frågar dig då fast de inte behöver hjälp? 
Hur motiverar du trötta elever? 
Vad har du för mål med din undervisning? 
Stämmer dina egna intentioner med matteundervisningen överens med de verkliga 
lektionerna? 
Hur individualiseras undervisningen? 
Begreppsförståelse kontra färdigheter. Hur står dom mot varandra? 
Hur varieras matematikundervisningen? 
Undervisningens ramar vilka är de? 
I klassrummet? Är det någon ram? 
Hur mycket styr läroboken?  
Hur mycket av lektionerna använder eleven till ”tyst räkning”? 
Hur anser du att eleverna utnyttjar tiden att öva färdigheter? Hur är arbetsklimatet i på 
lektionstimmarna? 
Vad beror det på? 
Upplever du att du hinner med alla som behöver hjälp? 
Hur tänker du om elever som pratar (inte matte) på lektionerna? Vilka åtgärder? 
Spec. lärarens uppgift – (träna mer eller räkna ifatt)? 
Så det kan variera? 
Kommer alla att nå målen i den här klassen? 
Hur många elever kan det röra sig om i den här klassen? 
Hur ofta får eleverna matteläxa? Varför? 
Hur tänker du om att eleverna ska uppfylla målen? 
Påverkar nationella proven din utformning av undervisningen? 
Ni tränar inte extra? 
Hur viktig är elevernas inställning och attityd till ämnet för deras lärande i matematik? 
Vad tror du påverkar elevernas inställning och attityder till ämnet matematik? 
Något mer? 
När anser du att det uppstår situationer som leder till att eleven tappar intresset? 
Är det mycket jämförande när de räknar? 
Vilken betydelse har läraren för vad eleverna tycker tror du? 
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