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Hur lärarens arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på 

högstadiet 

En kvantitativ studie om sambandet mellan lärarnas arbetssätt och elevernas 

föreställning kring matematikämnet! 

 

 

Abstrakt 
 

Syftet med studien är att med kvantitativa metoder undersöka hur lärarens arbetssätt 

påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet. Arbetet baseras på en 

enkätundersökning som genomfördes bland elever i årskurs 7 på samma skola samt 

observerades deras matematiklektioner. Resultatet av studien visade att där läraren 

använder ett traditionellt arbetssätt, undervisningen som styrd av läroboken, tycker inte 

eleverna att matematikämnet är intressant. Däremot de elever som får en problemlösande 

och diskussionsbaserade matematikundervisning och upplever ett varierat arbetssätt, 

tycker att matematik är ett intressant ämne. Allt detta visar att diskussion, grupparbete, 

problemlösning och en varierande undervisning under matematiklektioner är avgörande 

när det gäller elevernas föreställning kring matematik.  

 

Nyckelord 
 
Arbetssätt, attityder, elever, högstadiet, matematik, matematikundervisning, lärare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nina Persson  

Antal sidor: 38  



  
 

iii 

 

Innehåll 
 

1 Inledning ____________________________________________________________ 4 

1.1 Syfte och frågeställning ........................................................................................ 4 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 5 

2.1 Attityd och beliefs ................................................................................................. 5 

2.2 Sambandet mellan undervisning och attityd...................................................... 6 

2.3 Styrdokument........................................................................................................ 9 

3 Metod _____________________________________________________________ 11 

3.1 Urval .................................................................................................................... 11 

3.2 Enkätundersökning med elever ......................................................................... 12 

3.3 Observation ......................................................................................................... 14 

3.4 Dataanalys ........................................................................................................... 14 

3.5 Forskningsetiska principer ................................................................................ 14 

3.5.1 Informationskravet......................................................................................... 14 

3.5.2 Samtyckeskravet............................................................................................. 15 

3.5.3 Konfidentialitetskravet................................................................................... 15 

3.5.4 Nyttjandekravet .............................................................................................. 15 

3.6 Validitet och reliabilitet...................................................................................... 16 

4 Resultat ____________________________________________________________ 17 

4.1 Enkätresultat ....................................................................................................... 17 

4.2 Observationsresultat .......................................................................................... 31 

4.2.1 Observationen av lärareL1, klassL1 ............................................................. 31 

4.2.2 Observationen av lärareL2, klassL2 ............................................................. 33 

5 Analys _____________________________________________________________ 35 

5.1 Sambandet mellan olika påståenden som har lika innehåll ........................... 35 

5.1.1 Elevernas attityd ............................................................................................ 35 

5.1.2 Lärarnas arbetsformer .................................................................................. 36 

5.2 Sambandet mellan olika påståenden som har olika innehåll ......................... 39 

6 Diskussion och slutsats _______________________________________________ 41 

7 Referenser__________________________________________________________ 44 

Bilaga 1 _____________________________________________________________ 46 

Bilaga 2 _____________________________________________________________ 47 

 



  
 

4 
 

1 Inledning 

 

Det har upplevts ett bristande intresse hos elever på olika skolor när det gäller matematik. 

Under matematiklektionerna pratar eleverna mest om andra saker, till och med deras 

fritid, rast och de frågar många gånger ”när slutar vi?”. Det är värt att fundera över 

anledningen till elevernas bristande intresse till matematikämnet och att leta samtidigt 

efter ett rimligt svar. Kan detta bero på arbetssätt eller undervisningsmetoder? Enligt 

Skolinspektionen (2009:5) håller skolornas undervisning ojämn kvalitet när det gäller 

nationella mål. Lärarnas undervisning är inte tillräckligt varierad. Enskilt arbete 

dominerar under matematiklektionerna och undervisning är stark styrd av läroboken. 

Vuxna har heller inte så positiva uppfattningar på grund av tidigare erfarenheter som de 

har från skoltiden. Efter att jag har varit hos olika lärare med olika undervisningsmetoder 

under mina praktikperioder tror jag att orsaken till detta kan bero på lektionssituationen 

eller rättare sagt det arbetssättet som eleverna har utsatts för kan vara avgörande. Enligt 

Samuelsson (2009) har undervisningsmetoden stor betydelse när det gäller attityden till 

matematik. Det sättet som lärare undervisar sina elever i problemlösning kan vara 

avgörande för elevens taluppfattning och också påverka matematiklärandet i stort. 

Problemlösningsmetod kan vara avgörande i taluppfattningsutvecklingen och verkar 

påverkande för lärandet i matematik. 

Undervisningssättet varierar på skolorna och det är därför jag vill undersöka sambandet 

mellan lärarnas arbetssätt och elevernas attityder till matematik. Det är därför att jag är 

nyfiken att undersöka detta. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

 

 

Syftet med mitt arbete är att med kvantitativa metoder undersöka hur lärarens arbetssätt 

påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet.  

• Hur påverkar lärarnas arbetssätt elevernas attityd till matematikämnet? 
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2 Bakgrund 
 

2.1  Attityd och beliefs  
  

Nationalencyklopedin förklarar ”Attityd” som en inställning till något, ett artspecifikt 

uttryck för känslor (Nationalencyklopedin, 2018). Enligt deras definition består attityd av 

kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Den kognitiva komponenten 

innehåller vad man tror eller vet om något. Den affektiva komponenten svarar för hur 

starkt en person tar ställning för eller emot, med andra ord kopplingen mellan individens 

föreställningar och hens känslor, det betyder att man kan värdera saker med känslorna. 

Den sista komponenten, den intentionella, är beredskapen att handla de ovannämnda 

komponenterna och man kan säga att individens handling kommer utifrån attityderna 

(Nationalencyklopedin, 2018).  

En attityd uppstår för att hantera informationen enklare och samtidigt bli ett slags mall 

för förståelsen av liknande vardagssituationer. En attityd som uttrycks av någon kan 

gynna att hos andra vidmakthåller en bild som stämmer överens med självuppfattningen. 

Olika attityder kan vara olika starka hos olika individer. De starka, viktiga och centrala 

attityderna i individens liv har visats sig vara mycket stabila (Nationalencyklopedin, 

2018).  

 

Enligt Christou och Philippou (2002) består beliefs av en kognitiv komponent och en 

affektiv komponent. Däremot nämner de inte den intentionella komponenten. Kognitiva 

komponenten är starkare när det gäller beliefs jämfört med attityd. Den affektiva 

komponenten har däremot större styrka när det gäller attityd. Beliefs kan vara mer stabila 

än attityder och det betyder att det inte är lika lätt att ändra attityder hos en person än 

beliefs. När man möts av nya informationer och upplevelser så kan beliefs förändras. 

Vidare beskriver de att olika attityder/beliefs eller samma attityd/belief men olika 

tillfällen kan förändras i styrka. De menar att olika attityder/beliefs kan ha olika styrkor 

och samma attityd/belief kan vara stark vid ett tillfälle men vara svag vid ett annat tillfälle. 

 

I min studie behövs det också den tredje komponenten, den intentionella. Den här 

komponenten kan vara avgörande när det gäller elevernas handling som kan komma 

utifrån deras attityd till matematik då betyder det att Nationalencyklopedin (2018) 

aspekter om attityd är närmare till min studie.  
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2.2 Sambandet mellan undervisning och attityd  

 

I det här arbetet beskriver matematiska normer de normer som förväntas i 

matematikklassrummet och under matematikundervisning (Skott, Jess, Hansen & 

Lundin, 2010). En del interaktionen som sker i ett matematikklassrum som leder till 

elevernas matematiklärande. 

 

Wilson och Cooney (2002) genomförde en studie om matematiklärandet. Deras forskning 

handlar om gemensamma definitioner om attityd bland grundskolan och gymnasienivå. 

De senaste rapporterna och forskningarna som hade haft innebörden om sambandet 

mellan matematikläraresförändring och attityd, blev deras studies grund. Deras studie 

baseras på tre olika internationella forskningsstudier mellan åren 1995–1999. De 

studierna beaktar attitydernas definition liksom andra innebörd för lärarförändring. 

Wilson och Cooneys (2002) forskning lyfter fram vikten av att tänka om tendensen att 

skilja på lärarens matematikkunskap och pedagogiska attityder.  

Wilson och Cooney (2002) belyser betydelsen av klassrummets sociala klimat. De märkte 

att läraren lyckades att skapa socio-matematiska normer hos sina elever genom att vara 

förberedd på att ta emot frågor och diskutera med eleverna under lektionen vilket 

stimulera deras matematiska ordförråd och en djupare förståelse för matematik. Deras 

studie sätter lärarens roll att lyfta fram en diskussion i klassrummets stämning hellre än 

att få ett rätt svar i fokus. Det undervisningssätt behöver att lärarens förmåga att kunna 

anpassa undervisningen efter elevernas frågorsnivå och funderingar. 

Enligt Wilson och Cooney (2002) har lärarna på gymnasienivå mest fokus på resultat och 

de ställer elevernas förmågor att kunna räknereglerna och formlerna är i centrum utan att 

ha något särskilt fokus på matematikförståelse. Ett rätt svar lägger i fokus under 

lektionerna och inga matematikdiskussioner. Deras förslag handlade om att lärarna måste 

undervisa på ett sätt som baseras mest på ett praktiskt sätt vilket blir lättare för eleverna 

att förstå matematik samt en undervisning som elevernas frågor och problem har tonvikt. 

Wilson och Cooney (2002) lyfter fram att lärarnas undervisning är påverkad av deras 

inställning och pedagogik i stor utsträckning. Under studien fick lärarna att pröva 

praktiska material under undervisningen vilket ökade elevernas intresse i matematik. 

Ökningen i elevernas intresse var inte bara beroende av praktiska material utan att lärarnas 

undervisningsmetod och ståndpunkt spelade stor roll i det här läget.  
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Enligt Lloyd (2002) har lärarna utsatts för ett utbildningssätt som fokuserar på att 

memorera räkneregler. Lloyd betonar vidare att nu är det dags att lärarna uppdaterar sina 

kunskaper och försöka lära om matematiken på ett effektivare sätt som kan vara positiv 

för att eleverna kan förstå matematik bättre och djupare. Lärarna måste kunna diskutera 

om matematik och skapa och lösa matematiska problem med sina elever. Läraren ska med 

hjälp av sin känsla för varje elevs utveckling i matematik välja lämpliga uppgifter som 

kan vara lämpliga i elevernas utvecklingsprocess, man kan säga att lärarna ska anpassa 

uppgifterna efter varje elevs nivå i matematik eller skapa ny utmaning. När lärarna 

fortbildar sig i praktisk matematik kommer de att söka fler förklarningar inom 

matematiken istället att kunna räknereglerna, formlerna siffrorna utan till.  

 

Enligt Lloyd (2002) har lärare som gått sådana fortbildningar blivit mer intresserade av 

ämnet och större förståelse för att det finns mer än en lösning för ett problem i matematik 

som ger samma svar. 

 

Presmeg (2002) betonar i sitt kapitel hur hon som lärare strävade efter levande och 

intressanta lektioner för eleverna. Hon försökte knyta uppgifterna till verkligheten som 

blir enklare att förstå. En klass tas fram av henne med högantal invandrarelever som 

eleverna tyckte att matematik är bara siffror som är svårt att förstå. Hon införde 

problemlösning i klassen och eleverna observerade att matematik kan vara ord, diskussion 

och snack. Det är jätteviktigt för eleverna att kunna hitta ett samband mellan livets 

verkligheten och matematik. Presmeg (2002) är helt säker att det är nödvändigt för 

eleverna att känna verklighetsanknytningen när det gäller matematik, att matematik inte 

är bara en rad siffror utan att matematik kan vara praktisk. 

 

Skott (2001) menar att en förändring är nödvändig i lärarnas förhållningssätt till 

matematikundervisning, lärarna ska satsa mer på kommunikation i lektionerna och inte 

bara den matematik som ska läras ut. 

 

Ett traditionellt arbetssätt dominerar matematiklektionerna. Detta är ett arbetssätt där en 

lärare som lär ut en metod att lösa en uppgift till sina elever och eleverna ska lära sig 

innehållet. Eleverna får räkna liknande uppgifter i en lärobok (Boaler, 2011). Läroboken 

styr matematiklektionerna. Boaler (2011) beskriver vidare att ett traditionellt arbetssätt 

kan leda till att eleverna blir passiva och på grund av detta måste man komplettera den 
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metoden med andra metoder. Enligt henne ligger problemet i ett tyst matematikklassrum, 

en matematiklektion utan diskussion. Ett tyst klassrum kan vara en bra förutsättning för 

vissa lärare men utan diskussion förlorar eleverna möjligheten att diskutera matematik 

med varandra.    

 

Samuelsson (2009) beskriver att arbetssätt har en stor vikt för elevernas utveckling i 

matematik. Samuelsson genomförde en studie som skiljer sig den vanliga matematiska 

forskningen. Under studien delade han sex klasser i årskurs sju in i tre likvärdiga grupper 

och de eleverna fick undervisas på olika arbetssätt under 10 veckor. Arbetssätten som 

används var traditionellt, enskilt arbete och problemlösning. Varje klass fick undervisning 

enbart på ett av de arbetssätten. Traditionellt arbetssätt innebar lärarens genomgång vid 

tavlan och efterföljdes av enskild räkning i boken. Enskilt arbete handlade om att eleverna 

räknade i boken och kommunicerade individuellt med sin lärare. 

Problemlösningslektioner inledde två av tre lektioner med att lösa problem i grupp som 

sedan diskuterades i klassen. Lärarna roterades mellan olika klasser för att undvika 

påverkan av lärarfaktorn i resultatet. Eleverna fick göra ett test före studien och sedan 

nästan liknande test efter forskningsperioden, tio veckor. De testen utfördes med syftet 

att kunna utvärdera forskningen.  

Studien visade att genom att använda problemlösningssättet eller gemensamma 

genomgångar utvecklar elevernas taluppfattningsförmåga mer än enskilt arbetssätt. När 

det gäller attityderna utvecklade den gruppen som arbetade med problemlösningssättet ett 

större intresse, inre motivation, för matematik än de andra grupperna som jobbade enskilt 

och traditionellt. När det gäller tilltron till den egna förmågan visade den traditionella 

gruppen och problemlösningsgruppen mer utveckling än de som arbetade enskilt.  

Enligt Samuelsson (2009) är problemlösningsundervisning den bästa metoden när det 

gäller elevernas attityd och tilltro utveckling och till slut kan detta påverka elevernas 

resultat i matematik på ett positivt sätt. Han påpekar vikten av att lärarna är medvetna om 

de olika former av matematikkunnande eftersom utan kunskap riskerar lärare att bedöma 

elevernas kunnande på ett grovt sätt. 

 

Malmer (1997) beskriver en förklarning för varför en tradition styr matematiklektioner i 

skolor. Enligt henne är osäkerhet en anledning till det traditionen som dominerar. Hon 

menar att det traditionella sättet är bekvämare och tryggare. Många lärare är rädda att 

lämna läroboken. Hon förklarar vidare på ett tydligt sätt att ”Matematik är ett 
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högstatusämne och ”lilla jag” kan inte våga gå in och ha andra idéer, tänk om det blir 

fel…”  

 

2.3 Styrdokument 

 

I den här studien arbetssätt och arbetsfomer innebär likadana betydelser. Det kommer att 

växelvis används av arbetssätt och arbetsformer under arbetet.  

Skolverket (2011) lyfter fram betydelsen av att undervisningen ska variera i innehåll och 

arbetsformer i alla ämnen. Man kan läsa i Lgr2011 under rubriken elevernas ansvar och 

inflytande att ”läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer”. 

 

Skolverket (2011) rekommenderar en undervisning som baseras på kommunikation och 

dialog med eleverna. I kursplanen (Skolverket, 2011:54) för matematik står: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt 

och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges 

möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 

kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang.” 

 

Vidare påpekar skolverket (2011) att undervisningen ska inkludera problemlösning och 

samtidigt ska undervisningen formuleras på ett sätt som eleverna kan knyta vardagliga 

livet till deras matematiska kunskaper. I kursplanen (Skolverket, 2011:54) kan man läsa 

att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera 

och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och 

resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av 

matematikens uttrycksformer.” 

I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2001–2002) beskrivs 

med hjälp av enkäter och intervjuer som genomförds bland lärarna och eleverna från 

förskola till vuxenutbildning samt inspektörernas reflektioner och kommentarer är det 

enskilt arbete som dominerar matematiklektionerna under grundskolans senare år.  

Diskussion mellan eleverna och lärarna minskar och arbetsformer varierar inte. När 

lektionerna blir enahanda tappar man lust att lära. Glädjen att lära matematik finns inte 

längre bland eleverna och det är stimulans och motivation som saknas mellan eleverna. 
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Det som kan driva eleverna i grundskolans senare år är betyg och poäng. Observerade 

matematiklektionerna och intervjuerna visar vidare att i grundskolans senare år är 

elevernas omdömen om skolan och undervisningen mycket blandade. I år 9 är de positiva 

omdömena om matematik betydligt färre. ”Skillnaderna ökar markant mellan dem som 

förstår och får ökad självtillit och dem som inte förstår och så småningom förlorar både 

lust att lära och tilltron till sin förmåga att lära matematik”. (Skolverket, 2001–2002:14) 
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3 Metod  
 

I metod delen förklarar jag hur jag har lagt upp studien att samla in data som kan vara 

grund att kunna dra en slutsats i arbetet. Jag motiverar mina val av datainsamlingsmetoder 

och jag beskriver urvalet till mitt arbete.   

Enligt min forskningsfråga undersöker jag hur elevernas attityd till matematikämnet 

påverkas av två alternativa undervisningsmetoder. Jag har valt att undersöka detta för 

elever i grundskolans årskurs 7. De elever i årskurs 7 som vanligtvis undervisats i 

matematik där läraren och eleverna aktivt interagerar genom att läraren arrangerar 

gemensamma matematiska klassrumsaktiviteter, benämner jag population 1 (P1). P1 

kännetecknas också av att problemlösning är en relativt stor del av 

lektionsundervisningen. 

Med Population 2 (P2) benämner jag de elever som vanligtvis arbetar självständigt enligt 

läroboken större delen av lektionspassen och där läraren är aktiv under kort stund genom 

att räkna igenom ett eller två exempel på tavlan. Jag vet inte någonting om den relativa 

storleken av dessa populationer och jag vet inte heller hur de kan relateras till helheten. 

Självfallet finns det elever som "mer eller mindre" tillhör P1 eller P2, men jag har med 

denna studie inga ambitioner att strikt definiera gränserna mellan populationerna.  

 

 

3.1 Urval 

 

Jag har valt eleverna i årskurs 7 för att de har börjat på ett nytt stadium, de har sett ganska 

mycket nytt och allt som skiljer sig från mellanstadiet och viktigaste är att de har andra 

matematiklärare än förut, det betyder att de har haft möjlighet att uppleva en ny lärare 

med nytt arbetssätt.  

För att kunna ta reda på vilket samband som finns mellan lärarnas val av arbetsformer 

och elevernas attityd till matematik, har jag bestämt att använda mig av kvantitativa 

metoder. 

Ur populationerna P1 respektive P2 har jag gjort ett stickprov ur vardera populationen. 

Stukat (2005) kallar detta för en urvalsundersökning, en del av alla individer. Min 

ambition är att undersöka om stickproven skiljer sig från varandra med avseende på 

elevernas attityd till matematikämnet. Önskvärt vore givetvis att kunna generalisera till 

populationsnivå, men den tid och resurser jag har haft till förfogande tillåter inte detta. 
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Slutsatsen får bli till en hypotes som väntar på att bli prövad. Därför kan min studie snarast 

ses som en pilotstudie inför en kommande mer grundlig undersökning. 

All eleverna i båda klasserna inkluderades i underlaget för att ge en överblick av hela 

klassens attityd till matematik. Mina stickprov utgörs av två klasser i årskurs 7 som jag 

upplever som typiska representanter för respektive populationer P1 och P2. Den första är 

elever i årskurs 7 som får en traditionell undervisning och den andra är elever i årskurs 7 

som får en problemlösande undervisning. Elevunderlaget ser ganska lika ut i de båda 

klasserna. Antalet elever i klasserna är i stort sett lika, det är en jämn könsfördelning och 

eleverna har nästan samma socioekonomiska bakgrund. Provresultaten är relativt jämna, 

de har samma schema och nästan samma etniska bakgrund. Skolan är inte en 

mångkulturell skola. Dessa båda klasser är medvetet valda av mig då jag har varit 

närvarande under många lektioner under min praktikperiod. Den här skolan som jag har 

valt är en nybyggd skola som har god tillgång till olika matematiska 

undervisningsmaterial, exempelvis spel, kort, block, tärningar och så vidare. Eleverna har 

sina egna datorer. Jag anser därför att båda lärarna har ganska likadana och gemensamma 

förutsättningar på skolan. 

Här kommer en kortfattad beskrivning av respektive lärare för att tydliggöra de 

deltagande lärare som jag har observerat och med detta har jag skapat en fundamental 

grund för samtlig empiri i arbetet.  

Lärare (L1): undervisar matematik, fysik och idrott 7–9, legitimerad lärare, mer än nitton 

år erfarenhet i läraryrket, har läst lärarprogrammet, använder mest EPA (enskilt, par, alla) 

- modell och problemlösning arbetssätt 

Lärare (L2): undervisar matematik och teknik 7–9, legitimerad lärare, mer än fjorton år 

erfarenhet i läraryrket, hade läst ingenjörsutbildning och har kompletterat till 

lärarutbildning, har mest traditionellt (genomgång och att arbeta i boken) arbetssätt 

Klasserna får namn efter sin lärare, den klassen som har lärare (L1) döpas klassL1 och 

andra klassen som har lärare (L2) döpas klassL2.   

 

 

3.2 Enkätundersökning med elever 

 

För att kunna samla information om deras åsikter om matematik använde jag mig av en 

enkätstudie (bilaga1). På det här sättet kan man ta reda på vilka tankar eleverna har kring 

matematik. Med hjälp av enkäter fick varje elev att svara på frågor med sina egna åsikter 

utan påverkan av omgivningsfaktorer. Stukat (2005) beskriver i sin bok ”Att skriva 
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examensarbete inom utbildningsvetenskap” att man behöver använda kvantitativ 

datainsamlingsmetod för att kunna dra allmänna slutsatser. 

 

Jag började med att tydliggöra för eleverna vad min undersökning handlar om och hur de 

kan fylla i enkäten. Jag var med i varje klass under den tiden som eleverna fyller i enkäten, 

detta om det skulle uppkomma några frågor sedan delades ut enkäten till alla elever så att 

ingen känner sig utanför och de får själva välja om de vill delta eller inte. 

Att vara noggrann med frågeformuleringen är något som kan påverka resultatet. Stukat 

(2005) bekräftar att en enkät är ett bra tillvägagångsätt när man vill nå en större målgrupp. 

Dock eftersom huvudsaklig kommunikation är verbal så måste enkätskrivaren utöva stor 

försiktighet vid formuleringen för att resultatet inte ska bli missvisat eller irrelevanta. I 

den här enkäten som jag använde för min studie finns totalt tretton frågor som de första 

fem frågorna avser jag att mäta elevernas attityd till matematik och de andra frågor gäller 

hur de upplever lärarnas arbetsformer under matematiklektionerna. Påståenden innehåller 

fyra olika svarsalternativ vilket gör enklare för eleverna att utrycka sig.  

 

 

 

 
 

 

Figur 1 visar jag att från klass L1 fick jag in alla enkäter som jag lämnade och alla elever 

ville svara på enkäten, det finns inget bortfall i klass L1. Från klass L2 fick jag 25 stycken 

ifyllda enkäter och bara två elever ville inte svara på frågorna, det finns bara 2 bortfall i 

klass L2. Med tidigare erfarenhet hade jag bestämt mig att inte lämna enkäter till eleverna 

att ta med sig hem eftersom det finns risk att eleverna slarvar bort enkäterna. Att ha ett 

ganska högt antal deltagare är något bra för att kunna generalisera i klasserna.    

 

0

5

10

15

20

25

30

klass L1 klass L2
FIGUR 1: BORTFALL AV ELEVERNA 

bortfall

deltagande



  
 

14 

3.3 Observation 

 

För att kunna besvara frågeställningen använder jag, utöver enkätundersökning, av 

lektion observationer. Jag observerade två lärare i två olika klasser, dock i samma årskurs. 

Med den här metoden kan man börja att se vad som händer i klassrummet i verkligheten 

(Bryman, 2018). I det här sammanhanget fick jag se vilka arbetsmetoder som används av 

lärarna och hur mycket eleverna deltar i lektionen. Jag använde en observationsmall 

(bilaga 2) för en bättre syn på den som ska observeras. 

 

3.4 Dataanalys 

 

Mina data är såväl av kvalitativt som kvantitativt slag. I min studie är 

enkätundersökningen den kvantitativa metoden som åskådliggörs med hjälp av 

stapeldiagram, siffror som baserar på antalfördelningar. Samtidigt använder jag tabell för 

att tydliggöra resultatet av varje diagram som både antal och procent ingår i tabeller. 

Procent har valts på grund av olika antal elever som går i klasserna och att det var en del 

bortfall i en klass. Procentsatserna avrundas till heltal för att bli lättare att jämföra olika 

data. Varje diagram visar resultat av ett påstående i enkäten. Observationer är arbetets 

kvalitativa metod som presenteras med hjälp av två observationsmallar. Observationerna 

skriver jag ner i form av anteckningar under olika rubriker utifrån observationsmallarna. 

 

3.5 Forskningsetiska principer 

 

Innan en vetenskaplig undersökning genomförs måste den ansvariga forskare tänka på de 

möjliga risker i form av negativa konsekvenser för undersökningsdeltagare då det är 

därför att de etiska forskningsprinciperna måste tas hänsyn i en forskningsstudie 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag har tagit de fyra olika principerna i beaktande i mitt arbete 

som nedan kommer en kort redogörelse över de fyra.   

 
3.5.1 Informationskravet 

 

Stukat (2005) förklara att informationskravet innebär att de undersökningsdeltagarna ska 

få tydliga bakgrundinformationer om arbetet och studiesyfte. Man måste ge deltagarna en 

överblick om arbetet och meddela de att medverkan i arbetet är frivillig och förklarar hur 

resultatet kommer att användas i studien. Innan jag delade ut enkäterna till eleverna hade 

jag förklarat för dem om informationsuppgifterna som gäller arbetet och väldigt 

tydliggöra att deltagandet är frivilligt. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) skulle i vissa fall förhandsinformation äventyra 

undersökningens syfte kan man lämna in informationer i efterhand. Då jag inte 

informerade eleverna om att deras enkätresultat kommer att jämföras med resultatet från 

en annan klass i förhand för att undvika att påverka deras svar på något sätt. När jag 

samlade ifyllda enkäter då berättade jag om studiesyfte och att jag kommer att jämföra 

två olika resultat från två olika klasser.  

 
3.5.2 Samtyckeskravet 

 

Stukat (2005) förklarar vidare att i samtyckekravet informerar man deltagarna att 

deltagandet är frivilligt och de kan avbryta deras medverkan när som helst. Ibland behöver 

man föräldrarnas/vårdnadshavarnas samtycke om deltagarna är under 15 år. Min studie 

baserar på enkätundersökning som är helt anonym och består inte av frågor som man kan 

identifiera elevernas personliga uppgifter eller kan spåra till de deltagarna då behöver jag 

inte föräldrarnas/vårdnadshavarnas samtycke men ändå delade jag ett informationsbrev 

bland eleverna om mitt arbete och mitt syfte med arbetet som 

föräldrarnas/vårdnadshavarnas blev tilltalad i det här brevet.  

 
3.5.3 Konfidentialitetskravet 

 

Enligt Stukat (2005) ska alla informationer som gäller enskilda personer hanteras på ett 

sätt som det inte går att spåra till de personerna som har deltagit i arbetet. Jag informerade 

eleverna och deras lärare muntligt om att vad egentligen betyder anonym och försökte 

vara väldigt tydlig med detta. Samtidigt är det omöjligt att kunna spåra en enskild person 

med en ifylld enkät och det finns inga frågor som man kan koppla deltagarna till deras 

identitet.   

 
3.5.4 Nyttjandekravet 

 

Stukat (2005) förklarar att informationen som samlas vid en studie kan bara används i 

samband med studien och samtidigt som forskare får man inte utnyttja informationen som 

man har samlat in. Jag förklarade för eleverna och lärarna att hur de samlade data genom 

enkäter kommer att användas i studien och hur jag kommer att redovisa resultatet i mitt 

arbete.  
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3.6 Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Stukat (2005) handlar reliabilitet om hur pålitliga resultaten är och om resultaten 

stämmer med verkligheten. I min studie finns det bara en faktor som kan ha påverkat 

reliabiliteten och det är att eleverna inte svarade ärligt på frågorna. För att öka 

tillförlitlighet har jag sparat ifyllda enkäter som man återkomma till dem när det behövs. 

Det fanns inte så många bortfall i urvalet av den här studien vilket betyder att antal 

deltagande har varit på så sätt som man kan dra en pålitlig slutsats. Däremot kan man inte 

generalisera resultatet eftersom undersökningen har varit i en mindre utbredd studie. 

Enligt Christou och Philippou (2002) kan attityder vid olika tillfällen förändras i styrkan 

då kan man heller inte säga att om man delar ut samma enkät till samma elever får man 

samma resultat.  

 

Stukat (2005) skriver vidare att validitet gäller undersökningsgiltighet och att studien 

forskar det som ska forska.  Jag försökte att formulera påståenden i enkäten på ett tydligt 

sätt för att undvika olika tolkningar hos eleverna och att påståenden exakt skulle peka på 

det som studien är ute efter. De flesta påståenden i enkäten är konkreta och tydliga vilket 

innebär att de kan mäta det de avses.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 

4 Resultat 
 

I resultatdelen tar jag upp elevernas attityd till matematik och samtidigt lärarnas olika val 

av arbetsformer. Jag väljer att redovisa enkätresultatet först. Jag har bestämt att använda 

påståenden istället för frågor i enkäten. De första fem påståenden handlade om elevernas 

attityder till matematik och de andra åtta handlade om lärarnas arbetssätt under 

matematiklektionerna utifrån elevernas perspektiv.  Svarsalternativen som gäller för de 

olika påståenden är ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Ingen åsikt”, Instämmer inte 

alls” och eleverna skulle bara kryssa i ett av de svarsalternativen. Svarsalternativen 

redovisades med hjälp av en cirkel som varje elev kunde kryssa i cirklarna. Resultatet av 

varje fråga redovisas med hjälp av ett diagram som inkluderar både klasserna och antal 

svar för varje alternativ. Diagrammen visas på fördelning i antal och efter varje diagram 

gör jag en tabell som består av både antalelever och elevernas procent del som svarar på 

olika påståenden. Efter varje diagram och tabell kommer en förklaring för vad 

diagrammen och tabellen visar. I enkätundersökning tillhör den kvantitativa 

undersökningsmetoder som tal och siffror är i centrum av undersökningen. De två 

klasserna som deltog i undersökningen kategoriseras för att underlätta analyser av deras 

resultat och samtidigt att lättare kunna jämföra klassresultatet med observationsresultatet. 

Följaktligen har jag undersökt om det finns ett samband mellan lärarnas val av 

arbetsformer och elevernas attityd till matematik.  Jag fortsätter att redovisa resultatet av 

observationerna som jag gjorde i två olika klasser, klassL1 som har lärareL1 och klassL2 

som har lärareL2. Anledningen till att observationerna genomfördes är att kunna se 

lärarnas olika arbetsformer i varje lektion och se elevernas delaktighet. Till sist jämför 

jag observationsresultaten för varje lärare(klass) med hens klassenkätresultat för att hitta 

kopplingar mellan lärarnas arbetssätt och elevernas attityd till matematik. 

 

 

4.1 Enkätresultat  

 

Y-axeln i diagrammen visar antal elever och X-axeln visar två olika klasser, klassL1 och 

klassL2. Varje stapel visar ett svarsalternativ. Som exempel motsvarar den blåa stapeln 

svarsalternativ ”Instämmer helt”, den röda motsvarar ”Instämmer delvis”, den gröna 

motsvarar ” Ingen åsikt” och den lila motsvarar ”Instämmer inte alls”. Varje påstående 

skrivs nederst som diagrammets rubrik. Procentsatserna avrundas till heltal i min studie.  
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1. Matematik är roligt 

 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 0 0% 17 81% 1 5% 3 14% 

KlassL2 1 4% 7 28% 7 28% 10 40% 

(Tabell.1)  

 

Figur 2 visar att det är fler antal elever i klassL1 som tycker att matematik är ett roligt 

ämne än i klassL2. I KlassL1är den klassen där flest antal elever,81%, tycker matematik 

är roligt på grund av deras svar som höll mest med påståendet ”Instämmer delvis” och 

bara 3 elever som valde alternativet ”Instämmer inte alls”. Däremot i KlassL2 valde de 

flesta antal elever alternativet ”Instämmer inte alls” och bara 8 elever, 32% valde 

alternativ ”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis”. Sammanfattningsvis kan man säga 

att flertal elever i klassL1 tycker att matematik är roligt och samtidigt tycker färre elever 

i klassL2 att matematik är roligt. 
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2. Matematik är ett av mina favoritämnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 4 19% 12 57% 1 5% 4 19% 

KlassL2 0 0% 3 12% 7 28% 15 60% 

(Tabell.2) 

 

Figur 3 visar tydligt att det är fler elever i klassL1 som har matematikämnet som ett av 

sina favoritämnen i jämförelse med eleverna i klassL2. 76% av elever i klassL1 valde 

alternativen ”instämmer helt” eller ”Instämmer delvis” och bara 19% valde alternativ 

”Instämmer inte alls” vilket betyder att de flesta elever i klassL1 tycker om 

matematikämnet Däremot valde bara 12% av elever i klassL2 som de första alternativen 

och 60% av elever valde alternativ ” Instämmer inte alls” vilket betyder att för de flesta 

elever i klassL2 är matematik inte ett favoritämne. 
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3. Matematik är lätt att förstå 

 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 6 29% 11 52% 1 5% 3 14% 

KlassL2 1 4% 18 72% 2 8% 4 16% 

(Tabell.3) 

 

Figur 4 visar att på det påståendet svarade de flesta elever antingen alternativet 

”Instämmer helt” eller ”Instämmer delvis” i båda klasserna. 81% i klassL1 och 76% av 

elever i klassL2 valde alternativen ”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis”. Man kan 

säga det finns inte så stor skillnad mellan klassernas resultat och det ligger ungefär i 

samma nivå. Något som man kan reflektera på det här påståendet är att det finns mer antal 

elever i klassL1 som hade valt alternativet ”Instämmer helt” än klassL2. 

Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna i båda klasserna har snarlikt lika lätt att 

förstå matematik. Den mest tydliga skillnaden mellan de båda klasserna är att det finns 

mer elever som har valt alternativ ”Instämmer helt” i klassL1 vilket betyder att mer elever 

har lättare att förstå matematik i jämfört med klassL2. 
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4. matematik är intressant 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 6 29% 8 38% 4 19% 3 14% 

KlassL2 0 0% 6 24% 6 24% 13 52% 

(Tabell.4) 

 

Figur 5 visar väldigt tydligt att i klassL1 är det flest elever som tycker att matematik är 

intressant medan klassL2 har flest elever som tycker att matematik inte är intressant. Det 

finns fler elever, 67% i klassL1som valde alternativen ”Instämmer helt” och ”Instämmer 

delvis” i jämfört med klassL2 som bara 24% av elever valde alternativet ”instämmer 

delvis” och det betyder att matematik är ett intressant ämne bland elever i klassL1 än 

elever i klassL2. 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Klass L1 Klass L2

Figur 5: Matematik är intressant

Instämmer helt

Instämmer delvis

Ingen åsikt

Instämmer inte alls



  
 

22 

5. Jag tycket om att lära mig matematik 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 7 33% 6 29% 5 24% 3 14% 

KlassL2 1 4% 8 32% 5 20% 11 44% 

(Tabell.5) 

Figur 6 visar att fler elever i klassL1 tycker om att lära sig matematik och det är bara 14% 

av elever som valde alternativet ”Instämmer inte alls”. Däremot i klassL2 valde fler 

elever, 44% alternativet ”Instämmer inte alls” vilket betyder att det finns mer intresse att 

lära matematik i klassL1 i jämfört med klassL2. 

 

 

De första fem påståenden gällde elevernas attityd till matematik. Skillnaden i attityden 

till matematik är ganska tydlig mellan klassL1 och klassL2 vilket framgår av 

diagrammens resultat (diagram 2–6). Nedanstående påståenden gäller lärarnas val av 

arbetsformer utifrån elevernas perspektiv i de två olika klasserna. 
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6. Min mattelärare har genomgång varje lektion 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 5 24% 12 57% 1 5% 3 14% 

KlassL2 15 60% 8 32% 0 0% 2 8% 

(Tabell.6) 

 

Figur 7 visar att största andelen, 92%, av klassL2 instämde i påståendet och det betyder 

att 92% av eleverna sade att deras lärare har genomgång varje lektion. Lite mindre andel, 

81%, av klassL1 höll med i påståendet jämfört med klassL2. 
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7. att räkna i boken tar stor del av mattelektioner 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 2 10% 7 33% 5 24% 7 33% 

KlassL2 14 56% 11 44% 0 0% 0 0% 

(Tabell.7) 

 

Figur 8 visar att eleverna i klassL2 instämde till 100% i påståendet ” att räkna i boken 

tar stor del av mattelektioner”. Alla elever i den här klassen deltog i undersökningen och 

i klassL2 visar resultatet endast 12 procentenheters skillnad mellan de två påståenden 

”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis”. Samtidigt visar figur 6 att största andelen av 

elever i klassL2 menar att deras matematiklärare har genomgång varje lektion. Betydligt 

mindre antal elever, 43%, i klassL1 höll med påståendet ” att räkna i boken tar stor del 

av mattelektioner” än eleverna i klassL2.    
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8. Jag diskuterar/pratar ofta med min kompis (pararbete) om matematik 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 5 24% 13 62% 2 10% 1 5% 

KlassL2 3 12% 7 28% 11 44% 4 16% 

(Tabell.8) 

Figur 9 visar att 86% procent av eleverna i klassL1 instämde i påståendet nummer 8. Det 

visar att eleverna har fått möjlighet att arbeta i par under matematiklektionerna och de 

kände igen begreppet ”pararbete”. Ganska stor del av elever i klassL2 valde påståendet 

”Ingen åsikt”. Figuren visar också att bara 40% av elever i klassL2 har upplevt arbetssättet 

pararbete.     
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9. Jag diskuterar/pratar ofta i grupp (grupparbete) om matematik 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 4 19% 12 57% 3 14% 2 10% 

KlassL2 0 0% 4 16% 6 24% 15 60% 

(Tabell.9) 

 

Figur 10 visar tydligt att 76% av elever i klassL1 instämde i påståendet ”Jag 

diskuterar/pratar ofta i grupp (grupparbete) om matematik” och endast 10% av alla elever 

instämde inte i det påståendet. Det som syns i figur 10 är att endast 16% av alla elever i 

klassL2 instämde delvis i påståendet och 0 elever som instämde helt i påståendet, 60% 

procent instämde inte alls i påståendet. 
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10. Hela klassen diskuterar/pratar ofta om matematik 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 5 24% 13 62% 2 10% 1 5% 

KlassL2 0 0% 4 16% 7 28% 14 56% 

(Tabell.10) 

 

Figur 11 visar ungefär samma sak som figur 10. 86% av elever i klassL1 höll med i 

påståendet ”Hela klassen diskuterar/pratar ofta om matematik” och bara en elev, 5% del 

av hela klassen som inte höll med i påståendet medan bara 16% av elever i klassL2 

instämde i påståendet. 56% av elever ansåg att hela klassen inte arbetar med matematik. 

Man kan säga att antal elever som valde påståendet ”Ingen åsikt” är ganska stort. Detta 

kan innebära att eleverna inte har tillräcklig erfarenhet om påståendet. 
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11. Vi löser problemlösning uppgifter i grupp 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 4 19% 14 67% 2 10% 1 5% 

KlassL2 0 0% 2 8% 8 32% 15 60% 

(Tabell.11) 

 

Figur 12 visar att 86% av elever eller rättare sagt största delen av klassL1 instämde i 

påståendet ” Vi löser problemlösning uppgifter i grupp” och bara en elev, 5% av hela 

klassen höll inte med i påståendet vilket betyder att större delen av klassen har fått 

möjlighet att lösa problemlösningsuppgifter i grupp. KlassL2s resultat skiljer sig ganska 

betydligt från klassL1s resultat. Figuren visar vidare att bara 2 elever, 8% instämde 

påståendet och 60% av elever höll inte med påståendet. 

Den stora skillnaden mellan två klasser syns väldigt tydligt i figurer 8 till 12, figurer som 

har stort fokus på arbetsformer. 
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12. Jag pratar ofta om något annat än matematik under matematiklektioner 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 2 10% 4 19% 11 52% 4 19% 

KlassL2 8 32% 8 32% 6 24% 3 12% 

(Tabell.12) 

 

Figur 13 visar elevernas fokus på matematik under lektionerna. Det som avviker är att en 

stor del av elever i klassL1 svarade ”Ingen åsikt”. De elever som instämde i påståendet 

”delvis” och de elever som inte höll med påståendet är lika många, bara 4 elever, och bara 

2 elever instämde helt påståendet i klassL1. Däremot 64% av elever i klassL2 instämde 

att de pratar ofta något annat än matematik under lektionerna och bara 3 elever, 12%, höll 

inte med påståendet. 
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13. Alla matematiklektioner ser likadana ut 

 

 

 

 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

 antal fördelning antal fördelning antal fördelning antal fördelning 

KlassL1 1 5% 4 19% 5 24% 11 52% 

KlassL2 3 12% 11 44% 8 32% 2 8% 

(Tabell.13) 

 

Figur 14 visar att största delen av klassL1, 52%, höll inte med att alla matematiklektioner 

ser likadana ut och bara 5 elever, 24%, tyckte att matematiklektionerna ser likadana ut 

medan 56% av klassL2 instämde i påståendet och endast 2 elever, 8%, tyckte att 

matematiklektioner ser annorlunda ut. Fler elever i klassL1 tyckte att 

matematiklektionerna inte ser likadana ut i jämfört med klassL2.   
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4.2 Observationsresultat  

 

Jag observerade två matematiklektioner i två olika klasser men på samma skola och i 

samma årskurs, årskurs 7. Första observationen gällde klassL1 som hade lärareL1 som 

matematiklärare och den andra observationen gällde klassL2 som hade lärareL2 som 

matematiklärare. Beskrivning av observationerna baseras på den struktur som lektionerna 

hade, de aktiviteter som pågick under en lektion, lärarnas arbetssätt under lektionen och 

elevernas deltagande. Nedan kommer resultatet av de båda observationerna. 

 

4.2.1 Observationen av lärareL1, klassL1 

 

Utifrån observationsmall som tillhör lärareL1(bilaga 2) fick jag en tydlig bild av vilka 

arbetsformer som används av läraren och elevernas delaktighet under 

observationslektionen. Observationslektionen var ca 45 minuter lång på förmiddagstid. 

Antal elever var 21. lärareL1 började med att skriva lektionsplaneringen på tavlan, tiden 

som lektionen börjar och slutar och allt som är planerat under lektionen. Hen skrev 

problemlösning och inom parantes (EPA- modell) något som jag tänkte direkt på att kan 

de eleverna redan vad EPA- modell innebär? Jag frågade lärareL1 om detta och hen 

svarade att de några gånger tidigare hade gått igenom den här modellen. Eleverna hade 

en särskild skrivbok bara för problemlösningsuppgifter som skiljer sig från den vanliga 

skrivboken med en annan färg. Eleverna tog fram sina skrivböcker som gällde 

problemlösningsuppgifter och sedan började hen att beskriva dagens lektion mer i detalj. 

Jag försökte att vara så neutral som möjligt och undvika att påverka lektionen eller någon 

elev.  

 

Enligt matematik kursplanen (skolverket, 2011:59) borde eleverna kunna: ”Strategier för 

problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av 

valda strategier och metoder.” 

 

Genomgång: Hen hade ingen genomgång under hela lektionen och undervisade inget 

nytt, däremot påminde hen eleverna lite om EPA- modellen genom att ställa frågor till 

eleverna om den. Hen förklarade problemlösningsuppgifterna som var 3 stycken för den 

här lektionen. Hen högläste frågorna och förklarade vidare om vad varje fråga handlar 

om. Eleverna fick tänka själva lite stund, ungefär 5 minuter, och enskilt försöker att hitta 

lösningar. 
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Fråga 1: Du ska såga en bräda i fyra lika stora delar.  

Brädan är 120 cm lång.  

a) Hur lång blir varje bit? 

b) Om en sågning tar 10 sekunder, och du pausar 5 sekunder mellan varje 

sågning: Hur lång tid tar det att såga de fyra delarna? 

De flesta elever försökte att rita brädan och rita skärningarna. Ett typiskt fel som eleverna 

gjorde var att de räknade 5 sekunder paus för den sista skärningen som det inte behövdes. 

Fråga 2: På en fest skakar alla hand med varandra. 

Hur många handskakningar blir det om det är: 

a) 6 personer på festen 

b) 10 personer på festen 

c) 20 personer på festen 

Hen förklarade att två personer inte kan skaka hand mer än en gång, hen försökte att 

hjälpa eleverna med tankesättet. En del elever försökte att lösa problemet med hjälp av 

bild och grafer, och en annan del försökte resonera med hjälp av siffror utan algebraiska 

uttryck. Till exempel att en person ska skaka hand med 5 personer. 6 personer ger 6∙5=30 

handskakningar, men varje handskakning räknas 2 gånger och det är därför måste man 

dela med två. De båda grupperna försökte generalisera svaret för a-delen till b och c-delar. 

De förstod att samma räkneprincip gäller för alla uppgiftsdelarna.     

Fråga 3: summan av tre (olika) udda heltal, som följer på varandra, är 57. 

Vilka är talen? 

Hen repeterade att vad menas med ”udda heltal”. De flesta elever började att pröva olika 

tal. En annan del av elever delade 57 med 3 som blev 19. 19 blev talet mellan, då adderade 

och subtraherade de 19 med 2 för att ta reda på de andra talen.   

 

Att jobba i boken: Eleverna jobbade inte i boken och tog inte ens fram sina matteböcker 

från skåpet. 

 

Att diskutera i par: Efter 5 minuter enskilt arbete fick eleverna diskutera med sina 

kompisar i par om problemlösningsuppgiften. Den här delen av lektionen tog ungefär 2–

3 minuter för varje uppgift. De fick jämföra sina svar med varandra och försökte att hjälpa 

varandra om någon av dem inte hade förstått uppgiften. Nästan alla elever försökte att 
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engagera sig i en diskussion med den bestämda kamraten eller med en annan elev som de 

brukar samarbeta.   

 

Att diskutera hela klassen:  Efter pararbetet blev alla elever tysta. Det var lärareL1 som 

tog initiativet och frågade eleverna om gällande uppgift. Alla elever fick delta i 

diskussionen och motivera sina svar. Ibland försökte de att övertyga varandra om ett rätt 

svar med hjälp av sina matematikkunskaper. LärareL1 förklarade rätt svar för varje 

uppgift med hjälp av elevernas svar och försökte att förklara olika möjliga sätt eller tankar 

om att lösa en uppgift. Hen hade mycket fokus på att det finns mer än ett rätt svar och 

olika metoder kan leda till samma svar. Den diskussionen för varje uppgift tog ungefär 

mellan 7 till 9 minuter.  

 

Elevernas delaktighet: Eleverna var väldigt delaktiga under lektionen. Vissa elever var 

mer delaktiga än andra. När man tänker på elevernas olika personligheter, deras förmåga 

att delta i diskussioner och deras kunskapsnivå i matematik så är det inte så konstigt att 

delaktighetsnivån varierar i en klass med 21 elever. Lärarens frågor som ställdes till 

eleverna under lektioner var till stor hjälp för att eleverna skulle våga delta i 

diskussionerna. 

 

 
4.2.2 Observationen av lärareL2, klassL2 

 

Utifrån observationsmall som tillhör lärareL2(bilaga 2) fick jag en tydlig bild av vilka 

arbetsformer som används av läraren och elevernas delaktighet under 

observationslektionen. Observationslektionen var ungefär 45 minuter lång på 

förmiddagen. Antal elever var 27. LärareL2 började med att skriva lektionsplaneringen 

på tavlan, tiden som lektionen börjar och slutar och det som var planerat för aktuell 

lektion. Först ska hen ha genomgång om ett område som är fortsättning av ett kapitel i 

matematikboken som ska ta ungefär 10 minuter av hela lektionen. Därefter ska eleverna 

få jobba enskilt i boken, förtydligar vilka sidor i boken som gäller lektionsgenomgången. 

Eleverna sprang runt för att ta fram sina matteböcker och skrivböcker. 

 

Enligt matematik kursplanen (skolverket, 2011:58) borde eleverna kunna: ”Centrala 

metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, 

huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. 

Metodernas användning i olika situationer.” 
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Genomgång: Innan att hen börja med sin genomgång frågade en elev ”ska vi ha 

genomgång igen?” och hen svarade att hen ska ha en kort genomgång och sedan kan de 

räkna i boken. Hen började att repetera föregående lektion som handlade om ”tal i 

bråkform”. Hen skrev två exempel på tavlan. Ett exempel handlade om ”blandad form”, 

att skriva ett bråk i blandad form och ett annat exempel handlade om att subtrahera två 

bråk. Eleverna var ganska tysta och alla visade att de har förstått exemplen.   

Hen fortsatte därefter med det nya avsnittet i samma kapitel som handlade om ”tal i 

decimalform”. Hen gick igenom ”positionssystemet” med två olika exempel. Slutligen 

frågade hen om eleverna hade några frågor. Hens genomgång tog ungefär 15 minuter. 

Eleverna var ganska tysta igen.  

 

Att jobba i boken: Efter lärarens genomgång fick eleverna jobba i boken. Vissa elever 

som inte hade hunnit att räkna färdigt till det nya avsnittet fick fortsätta och räkna klart 

det tidigare avsnittet, ”tal i bråkform”. De elever som hade räknat klart fick räkna vidare 

i boken, ”tal i decimalform”.  

 

Att diskutera i par: Eleverna fick sitta bredvid sin favoritkamrat eller en annan elev som 

de brukar räkna matematik med. De fick diskutera och prata om matematik men inte högt. 

De diskuterade om olika uppgifter och försökte att övertyga varandra. Pararbetet var helt 

frivilligt, var inte ett måste från lärare.  Medan eleverna räknade i boken gick lärareL1 

runt i klassen och försökte att hjälpa eleverna med sina frågor om bokens uppgifter. 

Pararbete för den delen av elever som satt själva var noll minuter men däremot för de 

elever som satt bredvid sina kompisar blev det nästan en halvtimme. 

 

Att diskutera hela klassen: Det blev ingen diskussion om matematik som hela klassen 

fick möjlighet att delta i. 

 

Elevernas delaktighet: När läraren hade genomgång var eleverna ganska passiva och 

tysta. De försökte att lyssna och lära sig så mycket som möjligt. När de räknade i boken 

var deras delaktighet väldigt svag, bara de elever som satt i grupp eller par kunde 

diskutera lite. 
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5 Analys 
 

I analyskapitel kommer jag att besvara frågeställningen genom att klassificera insamlade 

data, till tre olika delar. Första delen handlar om elevernas attityd, andra delen handlar 

om lärarnas olika arbetsformer. Tredje delen handlar om sambandet mellan olika 

påståenden i resultat delen. 

 

 

5.1 Sambandet mellan olika påståenden som har lika innehåll 

 

Olika påståenden som har lika innehåll kan undersökas samtidigt för att resultaten blir 

smidigare och enklare att förstå och analysera.  

 

5.1.1 Elevernas attityd  

 

De första fem påståenden handlar om elevernas attityd till matematikämnet som mättes 

med hjälp av enkäten. Innehållet av de fösta fem påståenden är ganska likartade därför 

bestämde jag att slå samman de första fem påståenden under rubriken ” elevernas attityd 

till matematik”. resultatet visar i ned stående tabellen. Svarsalternativen ”Instämmer helt” 

och ”Instämmer delvis” slås ihop och döps till ”Positiv attityd” och svarsalternativet 

”Instämmer inte alls” döps till ”Negativ attityd”. Svarsalternativet ”Ingen åsikt” kommer 

inte att analysera här eftersom elevernas anledning att välja det här alternativet inte är 

tydligt.  

 

Elevernas attityd till matematik 

 Positiv attityd Negativ attityd 

Fördelning(procent) Fördelning(procent) 

KlassL1 73% 15% 

KlassL2 36% 42% 

(Tabell.14) 

 

I Tabell.14 presenterar jag medelvärdet av de första fem tabellerna, som gäller elevernas 

attityd detta visas i form av procentenhet. Jag undviker att använda data i form av antal i 

den här tabellen på grund av det olika antalet elever som deltog i varje klass. Procentenhet 

visar tydligare skillnader mellan klasserna. 
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Tabell.14 visar att 73% av klassL1 som enligt observationen fick en problemlösande 

undervisning hade en positiv attityd till matematik och bara 15% hade en negativ attityd. 

I klassL2 visade fler elever en negativ attityd till matematik. Jag observerade att klassen 

fick en traditionell undervisning. Man kan säga att flertalet av eleverna i klassL1 hade en 

positiv attityd till matematik. Samtidigt flertalet av eleverna i klassL2 hade en negativ 

attityd till matematik. Tabell.14 visar att nära nog dubbelt så många elever i klassL1 visar 

en positiv attityd till matematik jämfört mot klassL2. Tittar vi på den negativa aspekten 

av tabellen så visar den att det finns en nära nog tre gånger så stor andel av eleverna i 

klassL2 som har en negativ attityd till matematikämnet än eleverna i klassL1.  

 

5.1.2  Lärarnas arbetsformer 

 

Påståenden 8,9,10 0ch 11 infattar en form av arbete som baseras på diskussion och 

problemlösning. Innehållet av de fyra påståenden är lika. Därav slås de påståendena ihop 

och analyseras samtidigt för att det ska bli lättare och smidigare att läsa och förstå 

slutsatserna av arbetet. De påståendena får rubriken ”EPA- modell”. Resultatet visar i 

tabell.15. Svarsalternativen ”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis” slås ihop och döps 

till ”Positiva svar” och svarsalternativet ”Instämmer inte alls” döps till ”Negativa svar”. 

Svarsalternativet ”Ingen åsikt” kommer inte att analysera här eftersom elevernas 

anledning att välja detta svarsalternativ inte är tydligt.  

 

EPA-modell 

 Positiva svar Negativa svar 

Fördelning(procent) Fördelning(procent) 

KlassL1 83% 6% 

KlassL2 20% 48% 

(Tabell.15) 

 

Tabell.15 påpekar medelvärdet av tabellerna 8,9,10 och 11 i procentform. Detta gäller 

lärarnas arbetsformer som baseras på diskussion och problemlösning. Jag undviker även 

här att använda data i form av antal i tabellen.  

Tabell.15 visar att största andelen, 83%, av klassL1 höll med om att de ofta får 

undervisning i EPA former eller undervisning som baseras på diskussion och 

problemlösning. Bara en väldigt liten andel, 6%, höll inte med om dessa påståenden. 
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Vidare visar tabell.15 att nästan hälften av elever i klassL2 tyckte att de sällan får en 

undervisning som är diskussions och problemlösningsbaserad. Bara 20% svarade positiv 

till påståendena. Observationernas resultat stämmer överens med elevernas svar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att betydligt fler elever i klassL1 tyckte att de ofta får 

problemlösande undervisning än elever i klassL2. Detta var väldigt tydligt under de två 

observationerna som jag gjorde. LärareL1 använde en undervisning styrd av EPA-

modellen under hela lektionen. LärareL2 undervisade däremot på ett traditionellt sätt. 

Enligt tabell.14 och tabell.15 visade eleverna i klassL1 som fick undervisningar som 

baseras på problemlösning och diskussion högre positivattityd till matematik än klassL2 

som fick traditionella matematikundervisningar.  

 

Påståenden 6 handlar om lärarnas genomgång, ”Min mattelärare har genomgång varje 

lektion”. Figur 7 och tabell.6 visar att större delen av både klasserna höll med om det 

påståendet. 81% av klassL1 och 92% av klassL2 tycker att deras mattelärare har 

genomgång varje lektion. Deltagarnas svar kan bero på deras olika tolkningar av ordet 

”genomgång”. Elevernas uppfattning av ordet ”genomgång” är olika. Vissa elever tycker 

att genomgång betyder allt som mattelärare pratar om under en lektion och det betyder 

att de eleverna tycker att deras mattelärare har genomgång varje lektion. Jag borde ha 

tydliggjort skillnaden i detta påstående för eleverna.  

Påstående 7 handlar om traditionellt arbetssätt. Detta innehåller elevernas enskilda arbete 

i boken. Figur 8 och tabell.7 visar tydligt skillnaden mellan de två utvalda klasserna. 

Intressant med elevernas svar är att hela klassL2 instämde i påståendet ”Att räkna i boken 

tar stor del av mattelektionerna” således anser eleverna i klassen att det är att räkna i 

boken som styr matematiklektionerna. Det här sättet av undervisning ingå i det 

traditionella arbetssättet. Observationsresultat av klassL2 visade att lärareL2 använde ett 

traditionellt arbetssätt under hela lektionen. Ett betydligt mindre antal av eleverna, 43%, 

i klassL1 tyckte att räkna i boken tar stor del av mattelektioner jämfört mot eleverna i 

klassL2. Inget samband upptäcks mellan påståendet 7 och andra påståenden. det här 

påståendet är viktigt och avgörande i undersökningen.  

Enligt tabell.7 tyckte elever i klassL2 att räkna i boken tar stor del av mattelektioner och 

enligt tabell.14 visade eleverna sämre attityd till matematik än eleverna i klassL1. Allt 

detta betyder att attityd till matematik är påverkad av undervisningssätet som baseras på 

att räkna i boken, traditionellt sätt. 
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Innehållet av påståenden 12 och 13 är ganska lika och de handlar om tristess under 

matematiklektionerna. Jag slog samman dessa påståendena och analysera dem 

tillsammans. Rubriken ”Tristess” är lämplig för påståenden 12 och 13. Svarsalternativet 

”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis” slås ihop och döps till ”Högnivå” och 

svarsalternativet ”Instämmer inte alls” döps till ”Lågnivå”. Som innan kommer 

svarsalternativet ”Ingen åsikt” inte att användas.  

 

Tristess 

 Högnivå Lågnivå  

Fördelning(procent) Fördelning(procent) 

KlassL1 26% 36% 

KlassL2 60% 10% 

(Tabell.16) 

 

Tabell.16 visar medelvärdet av tabellerna 12 och 13 i procentform. Jag undviker att 

använda data i form av antal i den här tabellen också på grund av det olika antal elever 

som deltog i varje klass. Procent visar tydligare skillnader mellan klasserna. 

Tabell.16 understryker att större del ut av eleverna som svarade på ett av de 

svarsalternativen i klassL1 tyckte att lektionerna inte ser likadana ut och de kan 

koncentrera sig på lektionernas innehåll (lågnivåtristess). Däremot tyckte större del av 

klassL2, 60%, att de pratar om något annat under mattelektionerna och mattelektionerna 

ser likadana ut (högnivåtristess).  

Sammanfattningsvis kan man säga att tristess som pågår i klassL1 står på en lågnivå på 

grund av ett varierande arbetssätt, samtidigt kan man säga att tristess i klassL2 ligger på 

en högnivå på grund av ett traditionellt arbetssätt, något som jag observerade under de 

två lektionerna hos de olika klasser.  

Enligt Tabell.14 och tabell.16 visade större andel av elever i klassL1 en lågnivåtristess 

och hög positivattityd till matematik men däremot visade eleverna i klassL2 

högnivåtristess och hög negativattityd till matematik. Allt detta betyder att tristess i 

matematiklektioner kan påverka elevernas attityd till matematik.    
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5.2 Sambandet mellan olika påståenden som har olika innehåll  

 

För att kunna ha ett bättre perspektiv av sambandet mellan elevernas attityd och lärarnas 

arbetsformer kan man undersöka olika påståenden som har olika innehåll med varandra 

men deras samband kan vara svaret på arbetets frågeställning.   

Studien består av två huvudbegrepp, elevernas attityd till matematik och lärarnas 

arbetsformer. Påstående 4 mäter hur intressant är matematikämnet hos eleverna i klassL1 

och klassL2 och påstående 7 gäller det arbetssättet som baseras på att räkna i matteboken, 

det traditionella arbetssättet samtidigt har vi påstående 11 som handlar om 

problemlösnings arbetssätt som baseras på diskussion i grupp. Jag undersöker hur stor 

andel av eleverna som tyckte att matematik är intressant, de som svarade ”Instämmer 

helt” eller ”Instämmer delvis” på påstående 4, och svarade ”Instämmer helt” eller 

”Instämmer delvis” på påstående 7 i jämfört med de eleverna som tyckte matematik är 

intressant och svarade ”Instämmer helt” eller ”Instämmer delvis” på påstående 4, och 

svarade ”Instämmer helt” eller ”Instämmer delvis” på påstående 11. 

 

 ”Matematik är intressant” 

och ”Att räkna i boken tar 

stor del av mattelektioner” 

”Matematik är intressant” 

och ”Vi löser 

problemlösningsuppgifter i 

grupp” 

Fördelning(procent) Fördelning(procent) 

KlassL1 24% 62% 

KlassL2 20% 4% 

(Tabell.17) 

 

Tabell.17 visar att större del, 62%, av elever i klassL1 tyckte att matematik är intressant 

samtidigt tyckte att de löser problemlösningsuppgifter i grupp. Ungefär en tredje del av 

den första elevgruppen tyckte att matematik är intressant samt att räkna i boken tar stor 

del av mattelektioner. Tabell.17 visar vidare att 20% av klassL2 tyckte att matematik är 

intressant och att räkna i boken tar stor del av mattelektioner, deras positiva attityd till 

matematik kan bero på andra faktorer som inte har undersökt i det här arbetet.  Bara en 

elev som blir 4% av klassL2 tyckte att matematik är intressant samt att de löser 

problemlösningsuppgifter i grupp. Sambandet som framträder tydligt är att antal elever 
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som visade en positiv attityd till matematik även fick problemlösande undervisning i 

grupp är betydligt fler än de elever som visade en positiv attityd till matematik även fick 

en traditionell undervisning. Det här sambandet stämmer inte för klassL2 eftersom de inte 

har upplevt problemlösande undervisning ofta, enligt tabell.11 är bara 2 stycken elever 

som valde ”Instämmer delvis” när det gäller påståendet ”Vi löser problemlösning 

uppgifter i grupp” och bara en av de två elever visade en positiv attityd till matematik.  

 

Två andra påståenden som kan tänkas ha ett samband med elevernas attityd till matematik 

och undervisningsmetod är påståendena 4 och 13. Påstående 4 handlar om elevernas 

synpunkt om matematik ”Matematik är intressant” och påstående 13 gäller arbetssätt som 

leder till tristess bland eleverna ”Alla matematiklektioner ser likadana ut”.  Jag 

undersöker hur stor andel av eleverna som tyckte att matematik är intressant och alla 

matematiklektioner inte ser likadana ut. De elever som svarade ”Instämmer helt” eller 

”Instämmer delvis” på påstående 4 och svarade ”Instämmer inte alls” på påstående 13 

undersöks.  

 

 ”Matematik är intressant” och inte ”Alla 

matematiklektioner ser likadana ut” 

Fördelning(procent) 

KlassL1 52% 

KlassL2 4% 

(Tabell.18) 

 

Tabell.18 visar tydligt att mer än hälften av elever i klassL1 tyckte att matematik är 

intressant och har upplevt varierande matematikundervisningar och när man tittar på 

tabell.4 ser man att 67% av elever i klassL1 tyckte att matematik är intressant. Detta 

betyder att 78% av elever i klassL1 som tyckte att matematik är intressant tyckte också 

att alla matematiklektioner inte ser likadana ut. Tabell.18 visar vidare att bara en elev i 

klassL2, 4%, tyckte att matematik är intressant och samtidigt har upplevt varierande 

matematikundervisningar och enligt tabell.4 finns det 24% av elever i klassL2 som tyckte 

att matematik är intressant. Allt detta betyder att 17% av elever i klassL2 som tyckte att 

matematik är intressant tyckte också att alla matematiklektioner inte ser likadana ut. 

Sammanfattningsvis kan säga att undervisningsvariation kan påverka elevernas attityd till 

matematik. 
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6 Diskussion och slutsats 
 

Detta kapitel visar förhållandet mellan denna studies resultat och analys, och tidigare 

forskning och undersökning.  

När jag samlade ifyllda enkäter och observerade två klasser såg jag ett tydligt samband 

mellan elevernas attityd till matematik och lärarnas arbetssätt. Den läraren, lärareL1, som 

använde en problemlösande undervisning och ett diskussionsbaserade arbetssätt hade de 

högsta antal elever som visade positivattityd till matematik (tabell.14). Eleverna i klassL1 

som hade lärareL1 bekräftade i enkäten det som jag observerade under lektionerna 

(tabell.15). Däremot hade den läraren, lärareL2, som använde en traditionell undervisning 

hösta antal elever som visade negativattityd till matematik (tabell.14). De eleverna 

bekräftade också i enkäten det som jag observerade i klassL2, som de ofta får en 

traditionell undervisning.  

 

Wilson och Cooney (2002) lyfter farm vikten av diskussion under matematiklektionerna 

som kan vara avgörande för elevernas förståelse för matematik. Ju högre förståelse för 

matematik desto högre attityd till matematik. I den studien visar alla deltagande i sina 

enkäter att det som Wilson och Cooney (2002) beskriver stämmer helt.  

Enligt Wilsons och Cooneys (2002) studie ökade elevernas intresse för matematik när 

lärarna ändrade undervisningssätt och började med praktiska material. Deras 

undersökning visade att elevernas intresse inte ökade enbart på grund av nya material utan 

också lärarens nya undervisningsmetoder vilket är tydligt i min studie.   

 

Lloyd (2002) belyser vikten av lärarnas fortbildning i praktisk matematik. Lloyd menar 

att när lärarna uppdaterar sina kunskaper kommer de att söka fler förklarningar inom 

matematik istället att räkna matematik utantill och får större förståelse att det finns mer 

än en lösning för ett problem. Allt detta kan leda till att eleverna förstå matematik bättre 

och djupare. Det som min studie visar stämmer överens med Lloyd studie, en lärare, 

lärareL1, som påpekar att det finns mer än ett sätt att lösa problemlösningsuppgifter.   

 

Pressmeg (2002) betonar hur viktigt det är för eleverna matematikintresse att hitta ett 

samband mellan livets verklighet och matematik. Hon är säkert att det är väldigt viktigt 

för eleverna att känna att matematik inte är bara siffror utan att matematik kan vara 

diskussion och ord. Min studie bekräftar hennes åsikter så här att eleverna som har 
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lärareL1, en lärare som diskuterar om matematik och löser problem om matematik, som 

matematiklärare visar större intresse för matematik än eleverna som har lärareL2, en 

lärare som har ett traditionellt arbetssätt som baserar på enskildräkning, som 

matematiklärare. 

 

Mitt studieresultat håller med Skott (2001) undersökning angående att lärarna ska satsa 

mer på kommunikation i lektionerna och inte bara den matematiken som ska läras ut för 

att öka elevernas intresse för matematik. 

 

Tystnaden som Boaler (2011) nämner i sin bok syns tydligt i klassL2 som har lärareL2. 

Elevernas lågdelaktighet i klassL2 visar en passivitet i klassrummet som enligt Boaler 

kan bero på den traditionella metoden som saknar diskussion. 

 

Enligt Samuelsson (2009) är problemlösningsundervisning den bästa metoden, den 

metoden kan utveckla både attityder och tilltro och till slut kan detta påverka elevernas 

resultat i matematik på ett positivt sätt. Resultatet av min undersökning stämmer överens 

med Samuelssons studie (2009). Eleverna i klassL1 som har LärareL1 som baserar 

matematiklektionerna på ett problemlösande och inkluderande arbetssätt, visar en högre 

nivå av positivattityd till matematik.  

 

Ifyllda enkäter och observerade lektioner visar att lärarnas arbetsformer kan påverka 

elevernas attityd till matematik. De elevernas som fick uppleva problemlösande 

undervisning och diskussionsbaserade lektioner visade mer intresse för matematik. Detta 

bekräftar det som kommer i rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (2001–

2002). 

 

Sammantaget kan man säga att den studies resultat styrker de resultaten från tidigare 

studier. Likheterna mellan min studie och tidigare studier kan skapa trovärdighet och 

visar att de metoder som har valts är passande och lämpliga. Allt som observerades under 

lektionerna stämmer överens med elevernas svar på visa påståenden som gäller lärarnas 

olika arbetsformer vilket gör arbetet mer trovärdigt. En del av påståenden i enkäten kunde 

slå ihop för att bli enklare för eleverna att svara på, till exempel de första fem frågor kunde 

krympa till ungefär tre. Påståendet 11 ”Vi löser problemlösningsuppgifter i grupp” skulle 

kunna tas bort eftersom enkäten har redan ett påstående, påståendet 9 ” Jag 
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diskuterar/pratar ofta i grupp (grupparbete) om matematik” som peka på grupparbete. 

Svarsalternativet ”Ingen åsikt” skulle kunna tas bort eftersom i många fall ger eleverna 

en möjlighet att strunta i att leta efter ett rätt svar och att välja det svarsalternativet är det 

enklaste och snabbaste sätt att svara på påståendena.  

Önskan var att man kunde generalisera till populationsnivå, men min undersökning är en 

mindre studie och den tid och resurser tillåter inte. Den här undersökningen är en minder 

studie som man inte har möjlighet att generalisera slutsatser. Slutsatsen får bli till en 

hypotes som väntar på att bli prövad. Därför kan min studie snarast ses som en pilotstudie 

inför en kommande mer grundlig undersökning. En mer fortsättande kvalitativ-kvantitativ 

studie ur elevernas och lärarnas perspektiv vore värdefullt, en studie som innebär 

intervjuer med både lärare och elever. En annan möjlighet för framtida forskning kan vara 

att undersöka olika faktorer som påverkar elevernas attityd till matematik.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning om lärarnas val av arbetsformer och elevernas 

attityder till matematik 

 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Ingen åsikt Instämmer inte 

alls 

1. Matematik är roligt 

 

 

    

2. Matematik är ett av 

mina favoritämnen 

 

    

3. Matematik är lätt att 

förstå 

 

    

4. Matematik är intressant 

 

 

    

5. Jag tycker om att lära 

mig matematik 

 

    

6. Min mattelärare har 

genomgång varje lektion 

 

    

7. Att räkna i boken tar 

stor del av mattelektioner 

 

    

8. Jag diskuterar/pratar 

ofta med min kompis 

(pararbete) om matematik 

 

    

9. Jag diskuterar/pratar 

ofta i grupp 

(grupparbete)om 

matematik 

 

    

10. Hela klassen 

diskuterar/pratar ofta om 

matematik 

 

    

11. Vi löser 

problemlösningsuppgifter i 

grupp 

 

    

12. Jag pratar ofta om 

något annat än matematik 

under matematiklektioner 

 

    

13. Alla 

matematiklektioner ser 

likadana ut 
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Bilaga 2: Observationsmall  

 

Lärare(L1)  

 

Arbetsformer Händer? Ja eller 

nej 

Hur länge? 

Genomgång 

 

  

Jobba i boken 

 

  

Diskutera i par 

 

  

Diskutera hela 

klassen 

  

Elevernas 

delaktighet  
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Lärare(L2) 

 

Arbetsformer Händer? Ja eller 

nej 

Hur länge? 

Genomgång 

 

  

Jobba i boken 

 

  

Diskutera i par 

 

  

Diskutera hela 

klassen 

  

Elevernas 

delaktighet  

  

 

 


