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Abstrakt

Som matematiklärare får man ofta höra att ämnet är ett av de tråkigaste som finns.

Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur attityden till matematik är på den

skola jag arbetar, vad som spelar roll för den attityd man har till ämnet och vad man

kan göra för att öka motivationen till att lära mer.

Med hjälp av en enkätundersökning och intervjuer av ett antal elever i årskurs 7 kom

jag fram till att attityden varierar, från dem som anser att matematik är tråkigt och

svårt, till dem som tycker det är roligt och lätt. Fler elever än jag hade räknat med var

relativt positiva till ämnet, men det finns fortfarande mycket som kan bli bättre.

Flera av de intervjuade eleverna kom med förslag på vad de anser behöver ändras i

matematikundervisningen för att göra den roligare. Undersökningen visade att

läroboken hade styrt matematiken på mellanstadiet och eleverna menade att variation

i undervisningen skulle vara positivt för dem och ge dem mer förståelse och lust att

lära.
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1  Inledning

Hur många gånger får jag som lärare höra att matematik är det tristaste och tråkigaste

ämnet i skolan? Allt för många skulle jag vilja säga.

När jag möter en ny klass som jag ska undervisa i matematik, har de olika

erfarenheter av vad matematik är just för dem. Därför brukar jag låta varje elev skriva

vad de tänker på och hur de känner sig inombords när de hör ordet matematik.

Övervägande delen av svaren är negativa. Det kan vara allt från ”Usch….jag får

magknip bara jag tänker på det, för jag tycker det är så svårt”, ”Tråkigt för det är

likadant hela tiden”  till ”Ett himla kul ämne ibland, men ibland är det urtrist”.

Efter att senast tagit emot en ny årskurs sju i höst, där merparten av klassens elever

gav negativa svar på min fråga om matematikämnet, så började jag återigen fundera

på varför så många elever tycker att matematik är tråkigt? Tycker verkligen så många

elever att det är tråkigt eller är det så man ska tycka när man börjat på högstadiet? Om

det är så många som inte gillar matematik, varför är det så? När börjar eleverna tycka

att det är tråkigt? Beror det på undervisningen och/eller arbetssättet? Är det elever

med svårigheter i matematik som tycker det är tråkigt eller är det de som har lätt för

ämnet som tycker det är kul?

Frågorna kan bli många och de har väckt mitt intresse, varför är det så här? Vad kan

man göra för att ändra på det?
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2  Syfte och problemställning

I många kommuners och skolors skolplaner/arbetsplaner finns lusten att lära med som

en vision, så även i min skolas arbetsplan. Västerviks kommuns ”slagord” är ”Lust att

lära, rätten att lyckas!”. Men lusten att lära matematik har tydligen försvunnit bland

många elever. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står det att:

”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära”

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.11). Hur ska man nå dit?

Forskare, till exempel Löwing och Magne har i böckerna Matematikundervisningens

dilemman (2006) och Att lyckas med matematik i grundskolan (1998), kommit fram

till att attityden till matematik är negativ bland många elever och de har även

presenterat vad det kan bero på. Attityd, lust att lära och motivation till ett ämne hör

ihop menar dessa forskare.

I rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (2003), utgiven av Skolverket,

tar man upp orsaker som kan påverka elevernas motivation till ämnet och därmed

deras attityder till det samma. Även i boken Lära och undervisa matematik –

internationella perspektiv (NCM, 2006), tar olika lärarutbildare och forskare upp

orsaker som påverkar attityden och lusten att lära matematik.

I detta arbete vill jag undersöka hur attityden till ämnet matematik är bland

högstadieelever på den skola jag arbetar. Samtidigt vill jag lära mer vad tidigare

forskning säger om detta och hur man kan arbeta för att öka motivationen och lusten

att lära.

De frågor som jag söker svar på i det här arbetet är:

� Vilken attityd har elever i början på högstadiet till ämnet matematik?

� Varför är en del elever så negativa och när började de känna det så?

� Finns det någon koppling mellan attityden till matematik och det arbetssätt

de är vana vid från mellanstadiet?

� Har elever olika attityder till ämnet beroende på om de har lätt eller svårt för

det?
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3  Teoretisk bakgrund

Många forskare, till exempel Löwing, Magne och Mouwitz, är överens om att

attityden till matematik hänger ihop med lusten att lära och motivationen till ämnet.

Är man inte motiverad eller har lusten, så blir attityden negativ. I Skolverkets rapport

Lusten att lära – med fokus på matematik, definieras begreppet lust att lära som ”den

lärande har en inre drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och

tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” (Skolverket, 2003, s.9). I

publikationen menar man vidare att många har en negativ bild av ämnet matematik,

där många har misslyckats i sina försök att förstå matematikens innebörd, och därmed

överfört sin negativa inställning på kommande generation. I en undersökning anser

nästan 80 % av de tillfrågade att matematik är ett viktigt ämne, men endast 57 % av

dem anser att ämnet är roligt (SOU, 2004, s.64).

Enligt Mouwitz, Bildning och matematik (2004), har många elever ett förhållande till

matematikämnet, positivt eller negativt. Det märker även jag som lärare när jag träffar

elever för första gången på högstadiet. ”Få människor förhåller sig neutrala till

matematikämnet: en del älskar det, andra inser i alla fall dess nytta, men många har

blockeringar och ångest inför ämnet. Ett misslyckande i matematik blir ofta

avgörande för en ung människas möjligheter till yrkeskarriär. Ämnets roll som

sorteringsinstrument kan vara en förklaring till ungdomars blockeringar och ångest.

När de blir vuxna tar sig dessa negativa attityder ibland uttryck i bristande

självförtroende, självcensur vad gäller vuxenstudier och skrinlagda framtidsdrömmar”

(Mouwitz, 2004, s.7).

De elever som känner lust för ämnet är de som har undervisats på olika sätt, med

olika innehåll och i olika konstellationer. Eleverna har givits tillfällen att diskutera

och reflektera sina olika lösningar tillsammans med lärare och andra elever. De har

getts tid att förstå hur man kan lösa olika problem. De har arbetat med väl valda

arbetsområden där de har fått målen och syftet tydliggjorda (Myndigheten för

skolutveckling, 2003, s.15).
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I PISA 2003 framkommer det att om eleverna är intresserade av matematik, presterar

de även bättre resultat än de elever som är mindre intresserade ( Skolverket, 2004,

s.72).

I Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) skriver författarna att sättet att

undervisa i matematik ändras under åren eleverna är i grundskolan. Till en början är

matematik ett av de roligaste ämnena, men någon gång under slutet av mellanstadiet

ändras elevernas attityd. De tycker inte längre att det är lika roligt och det beror enligt

författarna på att matematiken i den här åldern börjar övergå från att ha varit konkret

till att bli mer abstrakt. Läroböckerna får en mer och mer central roll. ”Det är vanligt

att de friare arbetssätten under de tidigaste skolåren relativt snart övergår till ett mer

formaliserat lärande framför allt i matematik…” (Skolverket, 2003, s.18). Forskning

och tidigare erfarenheter visar att attityden till matematik grundläggs redan innan och

precis vid skolstarten. Om man som elev inte har lyckats förstå matematiken, sjunker

motivationen och lusten att lära.

I Skolverkets publikation Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) står det

att, under grundskolans senare år dominerar en arbetsform, nämligen enskilt arbete.

Diskussionerna mellan elev – elev och/eller elev – lärare minskar och här ses glädjen

och lusten att lära matematik nästan helt ha försvunnit bland många elever. Antingen

tycker de att uppgifterna är för lätta och de ger ingen utmaning eller så förstå man

dem inte. ”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, 2003, s.20).

När den nya läroplanen, Lpo94 infördes, tryckte man på att eleverna skulle ta eget

ansvar för sitt lärande och läraren skulle ses som en handledare. Granskarna som

skrivit rapporten Lust att lära – med fokus på matematik menar att många elever har

förlorat sin motivation för och lust att lära matematik på grund av just det som Lpo94

trycker på. De menar att många elever själva inte klarar av att få den nödvändiga

förståelsen av olika begrepp inom matematiken och att de därmed heller inte kan

komma framåt i sin utveckling. Man kan inte lämna över allt ansvar för sitt eget

lärande till eleverna.
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I Skolverkets Kommentarer till kursplaner och betygskriterier står det att

förändringar från tidigare kursplaner varit relativt små (Skolverket, 2000, s.31).

Betygsystemet är mål- och kunskapsrelaterat och ska mäta kvalitéer hos eleverna,

men målen att uppnå för betyget godkänt i matematik mäter mera kvantiteten. VG-

och MVG-kriterierna är mer en bedömning av kvalitéer.

Att vi alla har olika attityder till matematiken, skriver Ingrid Olsson om i boken

Matematik från början (2000). Hon menar att en del ser matematiken som en skön

konst, medan de som ständigt misslyckas i sina försök att förstå ämnet, hamnar i en

ond cirkel och detta framkallar ångest, dåligt självförtroende och en negativ attityd

(Nämnaren TEMA, 2000, s.179). Även Olof Magne beskriver i sin bok Att lyckas

med matematik i grundskolan (1998) att motivation är en medveten vilja,

ansträngning och arbetsförmåga. Motivation kan delas upp i inre och yttre motivation,

där den inre motivationen är något som kommer från en persons behov och som leder

till en handling. Den yttre motivationen påminner om belöning – ”Om du gör detta så

får du….”. ”Elevens självförtroende och inre motivation för matematik påverkas av

framgång och misslyckande i matematik. På längre sikt inverkar lågt självförtroende

och låg inre motivation hämmande på matematikprestationerna. Här finns en ond

cirkel” (Magne, 1998, s.73).

I Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv (NCM, 2006) skriver ett

antal lärarutbildare och forskare olika artiklar om utveckling av

matematikundervisning. Lester och Lambdin skriver att förståelse är motiverande och

att den även påverkar attityder och föreställningar. Den sköna känslan när man

förstår, leder till ökad självkänsla och vilja att lära sig mer. Den som däremot inte

förstår, känner frustration, blir avskräckta och nedtryckta, vilket kan leda till att de

inte ens försöker lära sig. Victor Firsov ställer frågan om alla måste vara intresserade

av matematik?! Han menar att intresse leder till framgång, men för en del elever

kommer matematiken alltid att vara ointressant även om de lyckas i sitt lärande. ”Å

andra sidan blockeras intresset för ämnet hos en elev som misslyckas med att lära.

Men eftersom det är omöjligt att hoppa av en ”cylindrisk” skola, får barnet ändå sitta

med under avskydda lektioner och utveckla mindervärdeskomplex istället för tilltro

till de egna färdigheterna. (En ”cylindrisk” skola håller kvar eleverna, istället för att

låta dem hoppa av efter misslyckanden…) (NCM, 2006, s.159).
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NCM har i en rad rapporter beskrivit att attityder till matematikämnet hos föräldrar,

skolledare och beslutsfattare har stor betydelse för hur lyckad

matematikundervisningen kommer att bli. Om föräldrar, skolledare och beslutsfattare

inte anser att matematiken är viktig, kommer läraren inte att kunna utvecklas

framgångsrikt. Eftersom intresset för matematik grundläggs mycket tidigt, är det

viktigt att den positiva attityden bibehålls och utvecklas under hela studietiden

(NCM, 2001:1, s.3).

Trots att antalet elever som inte når betyget godkänt efter åk 9 ökar, så har man från

centralt håll endast satsat små belopp på utvecklingen av matematiken.

”Skolämnet matematik har framstått som färdigutvecklat, regelstyrt och

stressande för lärarna – problematiskt och tråkigt för eleverna. Många

elever har utvecklat en negativ syn på matematikämnet, något som blivit allt

mer påtagligt i de senare skolåren. Detta har medverkat till att många elever

saknar tilltro till sin förmåga att lära matematik och att de inte når de

uppsatta målen. Matematiklärarna har inte fått stöd och resurser att utveckla

en intresseväckande och stimulerande undervisning som möter dagens

elever och konkretiserar aktuella kursplaner, utan har fått förlita sig på

traditionella arbetssätt och hjälpmedel” (NCM, 2001:1, s.12)

I Grundskoletidningen (Nr 3/2006) beskriver ett antal skolor hur de arbetar för att öka

lusten att lära matematik. Artikelförfattaren Håkan Johansson menar att vi lärare

måste fråga oss om vi uppmuntrar nyfikenheten och lusten att lära genom att arbeta

på ett traditionellt sätt. Genom att arbeta med rika öppna problem, har motivationen

ökat på Fridaskolan i Vänersborg. Eleverna har varit mer aktiva och engagerade

jämfört med mer traditionellt arbete i läroboken. Här har man även arbetat mycket

med ämnesövergripande områden. Det har visat sig att eleverna har fått en ökad

förståelse och att de har kunnat visa vad de kan inom matematiken även om det inte

är en matematiklektion.

I NCM:s rapport Hur kan lärare lära? (NCM, 2001:2) beskrivs hur viktigt det är att

läraren utvecklas för att hålla elevernas intresse och motivation uppe. Lärare måste få

chansen till bra kompetensutveckling för att utveckla sina kunskaper. ”Det är inte

svårt att lära sig grundläggande matematik, det är inte heller svårt att lära sig
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grunderna om lärande. Att integrera dessa kunskaper och förvandla dem till

framgångsrik undervisning i klassrummet är dock en svår konst”(NCM, 2001:2, s.47).

Madeleine Löwing menar i sin bok Matematikundervisningens dilemman (2006) att

många högstadielärare har brister om elevernas förkunskaper. Under

lärarutbildningen studerar man inte något om den matematik som eleverna lär sig

under de tidigare stadierna. Inte heller finns det alltid en kommunikation mellan

stadierna om elevernas förkunskaper. Löwing menar att för att kunna förklara den

mer formella matematiken för eleverna och därmed förklara så att eleverna förstår,

kräver att läraren har en god didaktisk ämnesteori för matematikundervisningen

(Löwing, 2006, s.84). Hon menar vidare att matematikundervisningen inte alls

behöver ändras radikalt, utan att det egentligen räcker med små förändringar. ”Det

handlar i själva verket om att hantera undervisningens ramar på ett mer insiktsfullt

sätt (Löwing, 2006, s.239).
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4  Metod

För att nå syftet med detta arbete, om hur attityden är bland elever till ämnet

matematik, har jag valt att först genomföra en enkät (bilaga 1) bland tre klasser i

årskurs 7 på den skola jag arbetar. Därefter har jag använt mig av en intervjuguide

(bilaga 2) när jag intervjuade några av dessa elever. Jag begränsade mig till elever i

årskurs 7 för att de har sin mellanstadietid färskast i minnet och därmed skulle kunna

ge en bra bild av hur de hade arbetat. Jag ansåg även att antalet elever i de tre

klasserna skulle ge mig en bra bild av attityden till matematik.

Genom att både göra en enkät och intervjuer kommer metoden som helhet att bli

kvalitativ. Enkäten ger både ett kvantitativt och kvalitativt resultat beroende på de

påståenden den är uppbyggd av. Här kan man även skilja ut om pojkar och flickor har

olika attityd till ämnet. Intervjuerna ger ett kvalitativt resultat där jag mer djupgående

kan fråga hur de upplever ämnet, hur de har arbetat inom matematiken på låg- och

mellanstadiet och där de själva kan komma med förslag på hur

matematikundervisningen kan ändras till det bättre.

Jag har inspirerats av fenomenografin, där det handlar om hur människor uppfattar

och upplever saker och ting. Inom fenomenografin ”söker man förstå de sociala

fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver världen sådan den upplevs

av subjekten och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar

att den är” (Kvale, 1997, s.54). Uppfattningen om och upplevelsen av ämnet

matematik är det jag hoppas få svar på genom denna undersökning.

4.1 Enkäten

Innan enkäten genomfördes i de tre klasserna, informerade jag dem om

genomförandet och dess syfte. Eftersom de elever som skulle svara på enkäten och

eventuellt senare intervjuas, är under 15 år, skickades ett informations- och

samtyckesbrev med dem hem för påskrift av vårdnadshavare (bilaga 3). Jag

poängterade för eleverna att enkäten var helt frivillig och att den var anonym, det vill

säga att inga av de intervjuades namn skulle nämnas.
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För att få ut så mycket som möjligt av svaren på enkäten, valde jag att noggrant tänka

igenom hur den skulle formuleras. Jag valde att inleda enkäten med att eleverna fick

svara på vilket kön de tillhör, allt för att jag senare skulle kunna se om det är någon

skillnad mellan kön och attityd till ämnet. De följande påståendena valde jag för att få

en så klar bild som möjligt av hur de upplever ämnet, hur de uppfattar att de arbetade

på mellanstadiet och om de anser att en bra lärare är viktigt för dem.

Enkäten genomfördes under ordinarie lektionstid i de tre klasserna. På grund av

sjukdom, annan ledighet eller att vårdnadshavare inte gick med på medverkan, fick

jag 60 stycken svar av 69 stycken möjliga från eleverna . Även om ett antal elever

inte svarade på enkäten, ansåg jag att de svar jag fått skulle räcka för att få en bra bild

av elevernas attityd till ämnet.

4.2 Intervjuer

I samband med enkätundersökningen frågade jag i respektive klass om det fanns tre

frivilliga elever som ställde upp för en intervju. I samtliga klasser var det fler än tre

som var villiga att ställa upp och det resulterade i att slumpen, genom lottdragning,

bestämde vilka som skulle medverka.   

Under intervjuerna använde jag mig av ett antal stödfrågor (bilaga 2). Vid

planeringen av dessa frågor försökte jag göra dem så öppna som möjligt och jag

fokuserade på vad-, hur-, på vilket sätt-, vem- och varför-frågor. Kvale (1997) menar

att det är viktigt att man som intervjuare har kännedom om det man ska intervjua om.

”Genom att hålla till i den miljö där undersökningen ska genomföras kommer man in

i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och maktstrukturerna och får därmed en

känsla av vad de intervjuade kommer att tala om” (Kvale, 1997, s.92). Trots att jag

personligen inte kände eleverna jag intervjuade, kunde jag lätt förstå vad de menade

vid vissa svar och därmed ställa en följdfråga. Detta ger enligt Kvale ett bättre resultat

och en bättre kvalitet på intervjun.

De sammanlagt nio intervjuerna, fem pojkar och fyra flickor, spelades in på band och

skrevs sedan ut i sin helhet. Bandinspelningarna gjorde att jag kunde koncentrera mig
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på vad eleverna sa istället för att behöva anteckna deras svar. Intervjuerna

genomfördes under elevernas planerings-/studietid och de tog mellan 15 – 20 minuter.

4.3 Validitet och reliabilitet

Med validitet menas giltigheten och sanningen i det man undersöker. Enligt Kvale

(1997) kan man ställa sig frågan om man mäter det man tror att man mäter, om

”undersökningen verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss?”.

Både enkäten och intervjuerna har gett mig svar på de frågor jag ställde mig innan jag

påbörjade den här undersökningen.

Reliabilitet eller tillförlitligheten visar om svaren på undersökningen går att lita på.

Ställdes det ledande frågor under intervjuerna? Är antalet personer i undersökningen

tillräcklig för att ge ett relevant svar på de frågor jag ville ha svar på? Jag tror inte att

tillförlitligheten på undersökningen hade blivit bättre om antalet enkätsvar ökats eller

om jag gjort intervjuerna med fler elever.

Genom att jag både har använt mig av en enkät och intervjuer i min undersökning,

anser jag att både validiteten och reliabiliteten är hög. Att undersökningen gjordes

bland elever som jag själv inte undervisar, ger enligt mig mer öppna och ärliga svar

då jag inte vet deras tidigare inställning till matematiken.
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5  Resultat och analys

Resultaten av undersökningen bland elever i årskurs 7 på Ludvigsborgsskolan i

Västervik redovisas på två olika sätt. Förutom de två första frågorna var enkäten

uppbyggd på ett antal påståenden. Svarsalternativen på de olika påståendena var

”Mycket bra”, ”Ganska bra”, Varken bra eller dåligt”, ”Ganska dåligt” och ”Mycket

dåligt” och eleverna skulle kryssa i hur väl de olika påståendena stämde på dem.

Enkätsvaren redovisas med hjälp av en ruta där svarsalternativen finns, antalet svar

för varje alternativ, dess fördelning i procent och för att åskådliggöra det hela, ett

stapeldiagram. Som avslutning gör jag en analys av enkäten.

5.1 Resultat av enkäten

Kön

Vad tänker du på när du hör ordet matematik?

Eftersom detta är en öppen fråga, kommer jag att redovisa en del av de svar jag fick.

Räknesätten – tal – att tänka – att räkna – huvudvärk – rätt kul – klurigt och roligt och

ibland tråkigt – kul men inte för ofta – uppställningar och tal – olika knep och knåp

och problem som ska lösas – tråkiga jobbiga mattetal – roligt – fy fan vad tråkigt –

vår gamla lärare som satt med fötterna på bordet och trodde att han ägde allt – rätt så

skoj – suger stenhårt – inte så roligt men ibland kul.

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Kille 35 58,3 % 
B  Tjej 25 41,7 % 
Summa: 60 100 % 
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Här förekommer ungefär lika mycket positiva som negativa svar. En del skrev den

känsla de får när de hör ordet matematik, medan andra skrev mera neutrala svar.

Matematik är ett roligt ämne

Här tycker övervägande delen av

eleverna att matematik är rätt så roligt, vilket är glädjande.

Matematik är ett ämne som är lätt att förstå

Staplarna visar att även vad man än tycker om ämnet, så tycker de flesta att det är lätt

att förstå.

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 6 10,0 % 
B  Ganska bra 28 46,7 % 
C  Varken bra eller
dåligt 15 25,0 % 

D  Ganska dåligt 7 11,7 % 
E  Mycket dåligt 4 6,7 % 
Summa: 60 100 % 

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 13 21,7 % 
B  Ganska bra 33 55,0 % 
C  Varken bra eller
dåligt 9 15,0 % 

D  Ganska dåligt 4 6,7 % 
E  Mycket dåligt 1 1,7 % 
Summa: 60 100 % 
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På mellanstadiet arbetade vi med praktisk matematik

Svaret på detta påstående gav ett relativt jämnt svar, det vill säga att ungefär lika

många ansåg att man hade arbetat med praktisk matematik som att man inte hade

gjort det.

På mellanstadiet arbetade vi med grupparbeten inom matematiken

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 8 13,3 % 
B  Ganska bra 19 31,7 % 
C  Varken bra eller
dåligt 

15 25,0 % 

D  Ganska dåligt 10 16,7 % 
E  Mycket dåligt 8 13,3 % 
Summa: 60 100 % 

Här ansåg många att man hade arbetat med grupparbeten, några färre att man inte

hade gjort det och stapeln i mitten visar de som var tveksamma till det.

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 8 13,3 % 
B  Ganska bra 14 23,3 % 
C  Varken bra eller
dåligt 8 13,3 % 

D  Ganska dåligt 17 28,3 % 
E  Mycket dåligt 13 21,7 % 
Summa: 60 100 % 
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På mellanstadiet diskuterade vi matematik tillsammans med varandra

Detta påstående visade sig att man ansåg att man diskuterat matematik i större

utsträckning än att man inte hade gjort det.

På mellanstadiet arbetade vi mest enskilt i matematikboken

Övervägande delen av svaren visade att arbete i matematikboken varit det mest

förekommande under mellanstadiet.

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 17 28,3 % 
B  Ganska bra 13 21,7 % 
C  Varken bra eller
dåligt 12 20,0 % 

D  Ganska dåligt 11 18,3 % 
E  Mycket dåligt 7 11,7 % 
Summa: 60 100 % 

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 30 50,0 % 
B  Ganska bra  16 26,7 % 
C  Varken bra eller
dåligt 6 10,0 % 

D  Ganska dåligt 5 8,3 % 
E  Mycket dåligt 3 5,0 % 
Summa: 60 100 % 
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Jag tycker matematik är ett lätt ämne

Ett fåtal av de intervjuade eleverna tyckte att matematik är ett svårt ämne, några

tyckte att det är svårt ibland och lätt ibland, medan ganska många anser att de har lätt

för matematik.

Jag har användning för den matematik vi lär oss i skolan i mitt dagliga liv

De allra flesta ansåg att de hade användning för matematiken man lär sig i skolan.

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 13 21,7 % 
B  Ganska bra 25 41,7 % 
C  Varken bra eller
dåligt 14 23,3 % 

D  Ganska dåligt 6 10,0 % 
E  Mycket dåligt 2 3,3 % 
Summa: 60 100 % 

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 20 33,3 % 
B  Ganska bra 22 36,7 % 
C  Varken bra eller
dåligt 16 26,7 % 

D  Ganska dåligt 2 3,3 % 
E  Mycket dåligt 0 0 % 
Summa: 60 100 % 



19

Matematiken är lättare på högstadiet än på mellanstadiet

De flesta eleverna tyckte att matematik var lika lätt eller svår som den varit innan,

några att den har blivit svårare och ganska många att den har blivit lättare.

Det är viktigt att läraren kan förklara matematiken på ett bra och lätt sätt

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 47 78,3 % 
B  Ganska bra 13 21,7 % 
C  Varken bra eller
dåligt 

0 0 % 

D  Ganska dåligt 0 0 % 
E  Mycket dåligt 0 0 % 
Summa: 60 100 % 

Här var eleverna rörande eniga, läraren är viktig för matematiken.

Svarsalternativ Svar Fördelning
A  Mycket bra 10 16,7 % 
B  Ganska bra 17 28,3 % 
C  Varken bra eller
dåligt 19 31,7 % 

D  Ganska dåligt 7 11,7 % 
E  Mycket dåligt 7 11,7 % 
Summa: 60 100 % 
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5.2  Analys av enkäten

Om man tittar på enkäten som helhet, ser man att attityden till matematik inte är så

negativ. Här kan nämnas att svaren varierade en hel del mellan klasserna, någon klass

var som helhet mycket positiv, medan en annan hade en helt annan uppfattning. Trots

att en del tycker att matematik är tråkigt, verkar de flesta ändå tycka att ämnet är lätt

att förstå, det var endast 5 elever av 60 som tyckte det var svårt att förstå. Av dessa 5

var det fler flickor än pojkar som tyckte det var tråkigt och svårt att förstå.

På de påståenden som handlade om hur de uppfattat att de hade jobbat på

mellanstadiet, så verkar det som om de flesta elever inte är vana vid att arbeta med

praktisk matematik. Om man är van vid att arbeta med grupparbeten inom

matematiken, visade sig att en del ansåg att de hade gjort det. Samma sak gäller

påståendet om man diskuterade matematik tillsammans med varandra. Här svarade

många elever att det stämde ”Mycket bra” eller ”Ganska bra”. Påståendet om man

arbetade mest i matematikboken under lektionerna på mellanstadiet, gav de flesta

svaret att det stämde bra. Läroboken styr tydligen en hel del på de tre

mellanstadieskolor som våra elever kommer ifrån och det bekräftar det som

författarna i Skolverkets publikation Lusten att lära – med fokus på matematik (2003)

kommit fram till. På samtliga påståenden om hur de har arbetat på mellanstadiet, var

det mest pojkarna som angav alternativen ”Ganska dåligt” och Mycket dåligt”.

När eleverna själva fick fylla i om de har lätt för matematik, så tycke de flesta att de

var okej inom ämnet. Det var endast två flickor som tyckte att det var svårt. Om man

kombinerar ihop påståendena om eleverna tycker matematik är ett roligt eller tråkigt

ämne, med om de anser att ämnet är lätt eller svårt, får man en datatabell och ett

diagram som ser ut så här:

 Tråkigt
Varken tråkigt eller

roligt Roligt

Lätt 3 % 15 % 45 %
Varken lätt eller

svårt 5 % 10 % 8 %

Svårt 8 % 2 % 3 %
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Diagrammet visar att många tycker att ämnet är roligt och lätt, medan några tycker

det är tråkigt och svårt. Genom att kombinera ihop påståendena om attityden till

ämnet med hur eleverna upplever det, skulle man kunna få ett svar på den fjärde

frågan i problemställningen; ”Har elever olika attityder till ämnet beroende på om de

har lätt eller svårt för det?”. Detta gav inget helt entydigt svar eftersom det fanns

några elever som tyckte ämnet var lätt men tråkigt och en del som tyckte det var svårt

men roligt.

De allra flesta såg också nyttan av den matematik de lär sig i skolan, så även om

ämnet för en del är tråkigt eller svårt, så har man användning för den. Detta bekräftar

undersökningen som finns publicerad i Att lyfta matematiken – intresse, lärande,

kompetens (SOU, 2004). I den undersökningen ansåg 80 % att matematik är ett

viktigt ämne, men det var drygt 50 % som tyckte det var roligt. I undersökningen jag

gjorde på min skola var det mest pojkarna som ansåg att de har användning av

matematiken de lär sig.

Några elever, ungefär lika många pojkar som flickor, ansåg att steget över till

högstadiet och dess undervisning i matematik har blivit svårare än vad den var på

mellanstadiet. Av dem som har svarat att påståendet stämmer ”Mycket dåligt”, ansåg

de flesta att matematiken är lätt att förstå och att de har relativt lätt för ämnet. Att de

ändå sätter alternativet ”Mycket dåligt” borde då bero på att steget mellan stadierna

känns stort. Här tror jag att vi som jobbar som lärare på mellan- och högstadiet, måste

träffas oftare för att få veta mer om vad eleverna har arbetat med tidigare och vad som

Lätt Varken
lätt eller

svårt

Svårt

Tråkigt
Varken tråkigt eller roligt

Roligt
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förväntas av dem när de kommer till högstadiet. Det var just detta som Madeleine

Löwing påpekade i som bok Matematikundervisningens dilemman (2006), att

kommunikationen mellan stadierna inte alltid finns.

Det sista påståendet om läraren är viktig för deras matematikundervisning, visar

verkligen hur viktigt det är med utbildade lärare. Inte bara att de har läst en massa

matematik, utan att de även kan den didaktiska delen, den metodiska delen och hur

man lär ut till eleverna. Detta skriver Löwing om i Matematikundervisningens

dilemman (2006). Många av de lärare som undervisar på mellanstadieskolorna har

kanske inte fått så mycket matematikdidaktik och metodik i sin utbildning, utan

behöver en bra kompetensutveckling för att lyckas hålla lusten och motivationen

uppe. Detta gäller även högstadielärare, och det visar att det är viktigt att politiker och

tjänstemän inom kommunerna verkligen satsar på kompetensutveckling för

matematiklärarna. I slutänden skulle det ge resultat i betygsstatistiken.

5.3  Resultat och analys av intervjuerna

De nio intervjuer med elever som jag gjorde, kommer jag att redovisa med hjälp av de

stödfrågor jag hade under intervjun. Jag kommer att citera deras svar under respektive

fråga, ange om svaret var från en kille (K) eller tjej (T) och avsluta med en analys

kring varje fråga.

Beskriv hur du upplever ämnet matematik.

(T): ”Det är kul, men det beror lite på vad man gör…..Om man räknar i boken så är

det lite så där, men annars är det kul”.

(T): ”Det är både svårt och lätt. Om det är lätt så är det kul, men är det klurigt så blir

man så där….då orkar man inte”.

(K): ”Ganska kul ibland…..när det är tal som man får tänka lite på….men det är

tråkigt när man jobbar med sånt man kan hela tiden….och när jag är trött”.

(T): ”Jag är inte så bra på matte och då blir det inte så roligt. Läraren är inte så

jättebra heller och jag blir så stressad ifall jag inte förstår och så där och då blir jag

bara sur. Jag måste få förklarat varför jag måste göra så och varför det blir så, men det

fattar dom inte här”.
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(K): ”Orka! Det suger! Det är egentligen ganska lätt, men det är drygt. Man måste

nöta hela tiden”.

(K): ”Det är rätt så kul. Jag har nog alltid tyckt att matte är rätt så roligt”.

(T): ”Rätt så roligt….fast det beror på vad det är för uppgifter. Om man håller på med

sånt man inte riktigt fattar så är det botten….och sen beror det på hur jag mår och

vilket humör jag är på. Och idag är jag sur och har huvudvärk!”.

(K): ”Nu i sjuan tycker jag det är rätt roligt, men förr var det inte det, i sexan. Vi hade

en så tråkig bok och en tråkig lärare”.

(K): ”Sådär. Jag tycker inte det är så skoj”.

När eleverna svarade på den första frågan, visade det sig att jag hade täckt hela

spektret, från dem som tycker det är tråkigt med matematik till dem som tycker det är

roligt. Eftersom de inte hade handplockats, utan valts via lottdragning, hade jag

kunnat få en ensidig blick på hela undersökningen. Det positiva i många av svaren var

att ett antal av eleverna tyckte att matematiken hade blivit roligare än den varit på

mellanstadiet. För en del berodde förändringen på byte av läromedel och/eller lärare.

Svaren visade också att det som är stimulerade och roligt för en elev, till exempel

problemlösningar, kan vara svårt och jobbigt för en annan.

Har du alltid tyckt så om matematiken eller har det förändrats under låg-

mellan- och högstadiet?

(T): ”Jag har alltid tyckt att det har varit tråkigt, men nu när jag har börjat i sjuan så

var det roligt. Det som har blivit bättre är böckerna”:

(T): ”Jag har aldrig varit bäst på matte och heller inte sämst. På mellanstadiet var det

kul…men jag har nog aldrig tyckt att matte varit jättetråkigt”.

(K): ”Ja, det har ändrat sig nu i sjuan. Det är bättre nu än förut. På mellanstadiet var

det ganska tråkigt”.

(T): ”På lågstadiet var det jättekul, men sen blir det bara svårare och svårare och då är

det inte lika roligt. Det finns roligare ämnen, men det finns också tråkigare”.

(K): ”Inte i trean, men sen….Det kom på mellanstadiet ….berodde kanske på att det

blev svårare”.



24

(K): ”Jag kom till Sverige när jag gick i fyran eller femman och i mitt gamla hemland

hade vi kommit längre än här. Så matten på mellanstadiet här i Sverige tyckte jag var

ganska lätt”.

(T): ”Jag har aldrig tyckt att det var tråkigt, men det är inte världens roligaste ämne,

men det är ändå okej”.

(K): ”På lågstadiet var det jättekul, sen fick vi den där tråkiga boken på

mellanstadiet…. Fast egentligen var hela mellanstadiet tråkigt, inte bara matten”:

(K): ”Jag kommer inte ihåg”.

För de flesta av de intervjuade eleverna var matematiken jätterolig på lågstadiet, men

började bli tråkig på mellanstadiet. Det är precis det som författarna tar upp i

Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003). Två av

pojkarna kom själva med förslag varför de tyckte matematiken var tråkigt på

mellanstadiet, ”….berodde kanske på att det blev svårare” och ” sen fick vi den där

tråkiga boken på mellanstadiet….”. Författarna till ovan nämnda rapport skriver just

att matematiken på mellanstadiet övergår från konkret till abstrakt och att läroboken

får en mer central roll.

Tänk tillbaka till mellanstadietiden. Hur var matematiken då? Hur arbetade ni?

(T): ”Bara i böckerna…och det var tråkigt. Det var jättetråkigt, så man tappade typ

intresset då…och då blev det inget kul!”.

(T): ”Någon gång var vi ute och gjorde matte, men mest i böckerna. Det blev

enformigt och tråkigt och så hade vi en tråkig lärare också”.

(K): ”Ibland var vi ute, men det var inte ofta. Det blev mest boken”.

(T): ”Det beror sig på…. Jag var ju i två grupper, både i klassen och i en liten grupp

som fick extrahjälp. I femman var jag bara med klassen och där jobbade man bara i

boken. Där lärde jag mig inte mycket, men i sexan var jag i den lilla gruppen, och där

lärde jag mig jättemycket. För när jag kom till lilla gruppen kunde jag knappt minus

eller någonting, men sen i slutet kunde jag räkna ut svåra tal, såna som vi har nu i

sjuan. I den lilla gruppen körde vi en del i böckerna, men en del saker hoppade vi

över. Om man kunde till exempel division, men behövde träna mer på minus, så

gjorde man det”.
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(K): ”Bara i böckerna. Ibland fick vi läxa och då var det på ett papper. En gång var vi

ute och då skulle vi gå 100 meter…..alltså, vi skulle uppskatta hur långt 100 meter var

och så mätte vi sen”.

(K): ”Som vanligt. Mest i böckerna och ibland några löspapper. En gång satt vi i

grupper och löste problem”.

(T): ”Vi jobbade i boken och vår lärare pratade och hade genomgångar och vi gjorde

typ massor av saker”.

(K): ”Oftast matteboken. Ibland någon mattelek”.

(K): ”Vi gjorde mest i matteböckerna, men ibland andra grejer, som häften och någon

gång satt vi tillsammans och löste problem…..men det var inte ofta”.

När eleverna fick tänka tillbaka på hur de hade arbetat på mellanstadiet, visade det sig

att matematikboken hade dominerat. Visst hade man gjort andra saker någon gång då

och då, men det var sällan. Även detta bekräftar det författarna i Lusten att lära – med

fokus på matematik (2003) kommit fram till. Om man sedan som elev tycker att

boken är trist och har tråkiga uppgifter, så blir inte attityden till matematiken

positivare. Killen som kommit till Sverige i fyran eller femman, svarade att han

upplevde att man jobbade som vanligt och vanligt för honom var att arbeta med

uppgifter i boken. Han hade gjort så från sin skolstart och tyckte att det var rätt så

okej.

Som en följdfråga på elevernas svar ville jag få dem att förklara vilka uppgifter i en

matematikbok som de tycker är tråkiga och vilka som är roliga. Eleverna fick titta på

momentet om ”Enheter” i Mattestegen B (Rosenlund, 1995). Den boken används på

en av de tre mellanstadieskolor som eleverna kommer ifrån. Här fick jag olika svar

från eleverna. En del tyckte att uppgifter där man endast skulle ge snabba svar, till

exempel omvandla 2 kilo till gram, var de roligaste, medan några andra tyckte att

dessa var tråkiga och hellre vill arbeta med uppgifter där det fanns text till och där de

fick klura lite mer. Det som nästan samtliga elever kom fram till var att de tyckte att

det blev för många liknande uppgifter och att det blev tråkigt i längden. Efter att ha

gjort omvandlingar med viktenheter, fortsatte man på samma vis med volymenheter

och sedan längdenheter.

Läroboken Mattestegen är uppbyggd på olika ”steg”. Innan varje moment får eleverna

göra en fördiagnos som visar vilket ”steg” de ska börja på inom respektive moment.

Därmed utgår man från det de redan kan och bygger vidare därifrån. I Mattestegen B
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finns fyra olika ”steg” inom momentet ”Enheter”. Varje ”steg” innehåller liknande

uppgifter där det går ut på att omvandla från en enhet till en annan. Det är inte så

mycket variation på uppgifterna och svårighetsgraden är nästan den samma på

samtliga uppgifter. En del uppgifter kan lösas på olika sätt, antingen med

uppställningar och uträkningar av talen, eller genom att rita bilder och komma fram

till en lösning. De fyra ”stegen”, 47 sidor i boken, innehåller endast fyra uppgifter där

det står att man ska arbeta i par eller i grupp. Varje ”steg” har några uppgifter där man

som elev kan se när man använder respektive enheter, till exempel volymenheterna i

olika recept. Då blir inte uppgifterna något som mekaniskt ska omvandlas, utan där

ser man när man har nytta av dem. Varje ”steg” innehåller dessutom två hemläxor

och slutligen en diagnos för att testa om eleverna kan till exempel omvandla

viktenheter. Trots att det förekommer både uppgifter med mekaniskt räknande och

”lästal”, så tycker många elever att det i längden blir likadana uppgifter och det tråkar

ut dem till slut.   

Hur viktig är läraren för vilken attityd du har till matematikämnet?

(T): ”Det är ganska viktigt, det är det. Det är bra att dom förklarar på ett bra sätt

annars förstår man inte och då blir det inte bättre”.

(T): ”Det betyder mycket hur läraren är. Den lärare vi har nu i sjuan är mycket bättre

på att förklara än den som vi hade på mellanstadiet”.

(K): ”Om läraren är tråkig, så blir matten tråkig. Och om läraren kan förklara bra, då

är matten roligare”.

(T): ”Det är viktigt. Dom måste kunna förklara bra. Jag är bra på vissa saker inom

matten och så, men jag behöver speciellt stöd….och det tycker jag inte att jag får nu

när jag är med i klassen och läraren inte hinner till alla som vill ha hjälp”:

(K): ”Läraren är viktig. I alla fall den som var på min förra skola. Han satt ibland med

fötterna på bordet och det var ju inte speciellt bra”.

(K): ”Det är faktiskt rätt viktigt. Om man hade haft en lärare som inte kunnat förklara

för en, då hade det nog varit tråkigare. Och sen får inte läraren vara allt för sträng”.

(T): ”Den är ju jätteviktig. Om man inte förstår så måste den ju kunna förklara för en.

Det hjälper att ha genomgångar. Fast alla lärare är ju egentligen viktiga, inte bara i

matten…de har ju specialiserat sig på sitt ämne och kan det ju bra”.
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(K): ”Det är viktigt och den vi har idag är bra på att förklara. Sen måste läraren kunna

göra olika saker…jag menar att vi inte bara räknar i boken och så”.

(K): ”Mycket viktig. Det har blivit bättre nu än på mellanstadiet…jag menar, läraren

nu är bättre på att förklara och ha genomgångar och sånt”.

Att läraren är viktig för vilken attityd man har till matematiken, var alla intervjuade

elever rörande eniga om. Många av eleverna påpekade också att gruppstorleken har

betydelse. Är man i en grupp där allt för många behöver hjälp hela tiden och man får

sitta och vänta innan läraren kommer, så sjunker lusten att lära sig och det blir stökigt

i klassrummet istället. I NCM:s rapport Hög tid för matematik (2001) påtalas detta då

man skriver att: ” Matematiklärarna har inte fått stöd och resurser att utveckla en

intresseväckande och stimulerande undervisning som möter dagens elever och

konkretiserar aktuella kursplaner, utan har fått förlita sig på traditionella arbetssätt

och hjälpmedel”.

Om du skulle sätta ett värde mellan 0 – 10 på hur roligt matematikämnet är,

vilken siffra skulle du sätta då?

(T): ”En 7:a”.

(T): ”7 – 8”.

(K): ”En 7:a”

(T): ”Är 10 roligast? Då skulle jag sätta…det beror lite på vad man gör…det är inte så

roligt att jobba i boken, så då skulle jag nog sätta en 2:a…men om man gör något

annat skulle det nog bli en 4:a”.

(K): ”Typ 6”

(K): ”Åtta och en halv”

(T): ”Idag skulle jag nog sätta en 5:a för jag har ont i huvudet, men annars skulle det

nog bli en 8:a eller 9:a”.

(K): ”7 eller 8”

(K): ”En 4:a”.

På denna fråga fick eleverna sätta ett värde på hur rolig de tycker matematik är och

detta svar bekräftade egentligen det de sagt på i första frågan. Det visar också samma

sak som enkäten, att många tycker att matematik är relativt roligt, men att det finns ett
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antal elever som inte tycker så. Denna fråga var med i intervjun, så att jag lätt kunde

komma in på nästa.

Vad skulle behöva ändras i matematikundervisningen för att ditt värde skulle

höjas minst ett steg?

(T): ”Man skulle typ kunna ha lite olika matte, typ gå ut och göra saker för att förstå

vad man behöver matten till och det skulle vara roligare. Man skulle kunna göra lekar

där man står på rad och alla får en siffra och sen kan man gångra eller plussa liksom”.

(T): ”Det är ju rätt så kul oftast, men om man var mindre grupper och fick hjälp

fortare, så skulle det nog bli ännu roligare. Och så tycker jag att lärarna ska ge beröm

oftare, även om man inte är den bästa i klassen och så”.

(K): ”Jag vet inte. Kanske mindre grupper så att man slapp vänta så länge på att få

hjälp. Just nu är det många som behöver hjälp samtidigt och då blir det stökigt i

klassrummet”.

(T): ”Göra mycket annat, inte bara boken. Göra aktiviteter. En gång var vi ute och tog

reda på bilarnas hastighet och det var roligt. Göra sånt som man förstår att man har

nytta av. Det är ju inte ofta man har med sig en mattebok i vardagen. Så jag tror att

det skulle bli bättre om man gjorde olika aktiviteter. Dom behöver ju inte alltid vara

ute, men om läraren kunde titta på det kapitel vi ska jobba med och sen se hur man

kan göra det på ett praktiskt sätt”.

(K): ”Typ mer spel eller lekar. Vi gjorde något förra mattelektionen, något som hette

”Plump”. Man slog två eller tre träningar och så fanns det 1 till 30 på en spelplan och

så fick man ta vilket räknesätt som helst och så skulle man fylla alla rutorna. Det var

kul och man kunde vara två och två eller fyra och fyra om man hellre ville det”.

(K): ”Det var svårt! Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag skulle vilja ändra på”.

(T): ”Jag tycker faktiskt det är rätt så bra som vi har det nu. Härom veckan var vi ute

och gjorde stapeldiagram med bilar, ibland är det genomgångar, ibland har vi häften,

ibland tränar vi på gångertabellen på tid på skoj. I gång i veckan har vi halvklass, då

har den andra halvan musik och så byter vi lektionen efter. Det är bra. Vissa stimmar

och stökar på lektionerna och då är det bra att vi kan vara i halvklass….och så går en

del till specialundervisning. Kanske skulle man kunna ha lite mer grupparbeten, men

det är faktiskt rätt okej som det är”.
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(K): ”Det vet jag inte riktigt, matte är inte mitt favoritämne, men jag vet ändå inte vad

man skulle behöva ändra på”.

(K): ”Roligare uppgifter i matteboken. Mera lästal, inte bara siffror som ska plussas

ihop eller liknande. Lite mer kluriga uppgifter där det inte står vilket räknesätt man

ska använda utan man får försöka tänka ut det själv”.

Här skulle eleverna själva komma med förslag hur man kan ändra undervisningen för

att den skulle bli roligare och ge mer lust till att lära sig. En del tyckte att det var rätt

bra som de hade det nu och om man frågade dem vad de menade med det, så sa de att

undervisningen var rätt så varierande. Det man kan läsa ut av svaren är att de flesta

vill ha ännu mer variation i undervisningen, allt från lekar och spel, till uteaktiviteter

där de förstår vad man har för användning av matematiken. Myndigheten för

skolutveckling tar upp just detta i Baskunnande i matematik (2003). I den rapporten

menar man att de som har lyckats med att öka lusten att lära sig matematik, är de som

har undervisats på olika sätt och där man har diskuterat matematik tillsammans.

Hur skulle den perfekta matematikundervisningen se ut om du fick bestämma?

(T): ”Det skulle vara det jag sa innan. Mera praktisk matte skulle vara roligare. Bara

man förstår det man gör så brukar det vara roligt”.

(T): ”Mindre prat på lektionerna och mer beröm från lärarna och så eftersom jag är

bra på att lyssna, så bra genomgångar gör det bättre för mig. Och så skulle man vara i

smågrupper oftare så att slapp sitta och vänta så länge när man behöver hjälp”.

(K): ”Jag har ingen aning! Kanske mer variation”.

(T): ”Att andra inte brydde sig om att jag är flera sidor efter som i boken. Och så de

sakerna som jag sa på förra frågan”.

(K): ”Mer blandat. Kanske inte hela tiden, men ibland det och ibland boken”.

(K): ”Den är rätt så perfekt nu, så jag vet inte direkt hur den skulle se ut”.

(T): ”Kanske varva med olika saker, precis som jag sa i förra frågan”.

(K): ”Matte går ju an och så som vi har det nu är okej. Det har ju i alla fall blivit

mycket bättre nu än det var på mellanstadiet”.

(K): ”Mer variation. Och det har det ju blivit sen vi började här. Vi har inte gått här så

länge än, så om du hade frågat mig när jag gick i 9:an, så hade jag kanske kommit på

något mer”.
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Den sista frågan hade en del av eleverna svårt att svara på, för de tyckte att de redan

gett ett svar på det. Några hänvisade till föregående fråga och några förtydligade den

mer eller mindre.

De nio intervjuade eleverna, fem killar och fyra tjejer, kom alla från de tre

mellanstadieskolorna i södra stadsdelen. De gav en bra bild av hur man har arbetat på

mellanstadiet och om man kan se någon skillnad på skolorna. Eleverna gav ärliga svar

och hade många bra förslag på saker man kan ändra på.
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6  Diskussion och slutsatser

Syftet med detta arbeta var att undersöka hur attityden till ämnet matematik är på

skolan där jag arbetar. Genom att göra enkäten och intervjuerna tycker jag att

problemställningen har besvarats.

Attityden till matematik var inte så negativ som jag från början befarade. Det finns ett

antal av de medverkande eleverna som tycker att matematik är riktigt tråkigt, men det

var nästan 60 % som tycker att det är rätt så roligt. Jag trodde inte den siffran skulle

vara så hög efter att ha låtit min egen sjua svara på vad de tänkte och kände inför

ämnet. Trots denna relativt höga procentsiffra, finns det mycket mer man kan göra för

att attityden ska bli bättre. Det är ändå mer än 40 % av de tillfrågade eleverna som

inte tycker att matematik är speciellt roligt. Att det ändå är så många elever som säger

att de tycker matematik är tråkigt, kan bero på den allmänna negativa attityden som

en del elever har i början av tonåren. Man ska åtminstone säga att saker och ting är

tråkiga. När jag genomförde enkäten i de olika klasserna, märkte jag att några av dem

som jag senare intervjuade var riktigt högljudda och missnöjda. När jag senare

träffade dem på tumanhand, hade de inte alls samma negativa attityd.

När jag intervjuade de nio eleverna kom det fram att attityden hade ändrats på

mellanstadiet. Då hade man blivit mer negativ till matematiken och några tyckte att

det berodde på att det hade blivit svårare, att läromedlet hade varit tråkigt och/eller att

deras dåvarande lärare inte hade kunnat förklara så bra som de velat. På lågstadiet

tyckte många däremot att matematiken varit jätteroligt och att de hade sett fram mot

dessa lektioner. Detta bekräftar det som författarna kom fram till i rapporten Lusten

att lära – med fokus på matematik (2003).

Enkäten och intervjuerna gav svar på hur man uppfattade arbetssättet på

mellanstadiet, och här tror jag att eleverna uppfattade påståendena om arbete i grupp

och om man hade diskuterat matematik på ett annat sätt än vad jag egentligen

menade. Enkätsvaren gav en bild av att man till stor del hade arbetat en del med detta,

medan intervjuerna visade att man sällan gjorde det. Kanske trodde eleverna att

grupparbete är att sitta ihop med någon och räkna och diskutera samma uppgifter i
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läroboken. Grupparbete är enligt min mening inte detta, utan att till exempel arbeta

med ett problem och tillsammans komma fram till en tänkbar lösning. Samtidigt som

man hade svarat positivt på påståendena om grupparbete och diskussion tillsammans,

så visade övervägande delen att man arbetade enskilt i matematikboken. Detta

stämmer inte riktigt överens med varandra.

Intervjuerna gav mig en mer klar bild av hur man hade arbetat på mellanstadiet och

här hade alla elever en åsikt om det. De ansåg att man nästan alltid arbetade i boken

och att det blev tråkigt i längden. I publikationen Lusten att lära – med fokus på

matematik (2003) skriver författarna att arbetet i läroboken är dominerande och att

glädjen och lusten att lära matematik nästan har försvunnit. De få gånger de

intervjuade eleverna hade arbetat på något annat sätt, hade varit mycket uppskattat

och man önskade att det kunde ske oftare. Det gäller även hur arbetet skulle ske nu

när de går på högstadiet. Samtidigt kom det fram att det som passar en del elever, till

exempel att räkna uppgift efter uppgift i boken, inte passade någon annan som hellre

ville jobba med problemlösningar.

En av problemställningarna jag ville få svar på var om man hade olika attityd till

ämnet beroende på om man har lätt eller svårt för ämnet. Där visade min

undersökning inget entydigt svar. Av dem som på enkäten svarat att de tycker att

matematik är ett tråkigt ämne, så hade ändå de flesta svarat att ämnet var lätt att förstå

och att de ansåg att de hade relativt lätt för det. Det fanns enstaka som tyckte det var

tråkigt, att det var svårt att förstå matematiken och att de hade svårt för det. En av

pojkarna som jag intervjuade tyckte just att ämnet var tråkigt bara för att man hela

tiden ska ”nöta” in det, men han ansåg själv att matten egentligen var rätt lätt. I

rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) kommer författarna fram

till samma sak. De menar att elever kan ha en negativ attityd till ämnet även om man

har lätt för ämnet. Detta kan bero på just det en av de intervjuade pojkarna sa, att man

”nöter” matematik och inte får utmanande uppgifter att arbeta med.

Trots att de flesta av de intervjuade eleverna var rätt så positiva till matematik, kom

de med många bra förslag på vad som kan ändras i undervisningen. Det var kanske

inte en så lätt fråga att få fram ett snabbt svar på, men mer variation i undervisningen

dominerade bland svaren. Här tror jag att man måste komma bort från att vara så
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läromedelsberoende, inte bara på mellanstadiet, utan även på högstadiet och varför

inte på gymnasiet. Det upplever jag med min egen son, att läromedlet och inget annat

styr matematikundervisningen.

I Lpo94 står det: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk

och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). Här vill jag påstå att skolan misslyckas. När

man individanpassar undervisningen i matematik, så brukar det vara att eleverna har

samma läromedel men räknar olika uppgifter. Vad gäller elevernas behov, så kan det

vara begåvade elever som inte får tillräcklig utmaning och mindre begåvade elever

som behöver mindre undervisningsgrupper och mer tid för att lyckas. Tid och resurser

saknas. En av de intervjuade flickorna påpekade just detta. Hon hade under delar av

mellanstadietiden fått arbeta i en liten grupp och där känt att hon faktiskt kunde en hel

del. Detta saknade hon nu när hon kommit till högstadiet. Mindre grupper var ett

önskemål bland flera av de intervjuade eleverna. I en av klasserna förekom att man en

gång i veckan hade halvklass och det uppfattades av dem som mycket positivt. Enligt

mig behöver man inte alltid ha undervisningen i halvklass, men det är stor skillnad att

ha en grupp på 18 – 20 elever, mot en annan på 25 – 27.

I den litteratur jag har läst, framkom det att just varierad undervisning ger en mer

positiv attityd till ämnet. När man som elev får målen och syftet tydliggjort, arbetat i

olika konstellationer och fått diskutera ihop, har gett positiva resultat på lusten att

lära. I PISA 2003 framkom att man presterar bättre inom matematiken om man är

intresserad av ämnet, men ändå lyckas man inte väcka intresset helt. Trots att många

forskare påpekar vad som behöver ändras, så verkar matematikundervisningen till

stor del fortsätta i ”samma gamla hjulspår”. Det finns dock exempel på skolor som

har kommit en bit i utvecklingen att ändra matematikundervisningen, till exempel på

Fridaskolan i Vänersborg (Grundskoletidningen, Nr3/2006).

För att uppnå en mer varierad undervisning som eleverna tyckte att man skulle ha,

och därmed öka lusten att lära sig matematik, behöver de undervisande lärarna en

gedigen utbildning. Man måste inte bara kunna en hel del matematik och didaktik,

utan det behövs mer metodik enligt mig. Här tror jag att lärarutbildningen kan bli

bättre. Av de snart 60 poäng matematik som jag själv har läst, har det inte förekommit
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mycket metodik. Det anses att man ska få en del metodik under sin VFU-period, men

eftersom de flesta lärare fortfarande mest arbetar i matematikboken, så lär man sig

inget nytt. Detta säger även Madeleine Löwing i sin bok Matematikundervisningens

dilemman (2006). Hon menade att man under sin utbildning till lärare, inte studerar

den matematik eleverna lär sig på de lägre stadierna. För redan färdigutbildade lärare,

måste politiker och tjänstemän inom kommunerna inse att kompetensutvecklingen är

mycket viktig. Det går inte att hela tiden spara in pengar på sådant och samtidigt säga

att skolan och dess lärare måste ändra på undervisningen för att få en mer positiv

attityd och få fler behöriga elever till ett nationellt program på gymnasiet. I Lpo94

står det bland annat att: ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och

främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i

samhället” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.7). Hela samhället har ett gemensamt

ansvar för att fostra goda samhällsmedborgare och då måste alla behärska

grundläggande matematik.
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8  Bilagor

Bilaga 1

Enkät årskurs 7  ”Elevers attityd till matematik”

Kön?

Kille �

Tjej �

Vad tänker du på när du hör ordet matematik?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hur stämmer följande påståenden på dig? (Kryssa i ett av alternativen)

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
Bra bra eller dåligt dåligt dåligt

Matematik är ett � � � � �

roligt ämne

Matematik är ett ämne � � � � �

som är lätt att förstå

På mellanstadiet arbetade � � � � �

vi med praktisk matematik

På mellanstadiet arbetade � � � � �

vi med grupparbeten inom
matematiken

På mellanstadiet � � � � �

diskuterade vi matematik
tillsammans med varandra

På mellanstadiet arbetade � � � � �

vi mest enskilt i
matematikboken

Jag tycker matematik är � � � � �

ett lätt ämne

Jag har användning för � � � � �

den matematik vi lär oss
i skolan i mitt dagliga liv



Matematiken är lättare  � � � � �

på högstadiet än på
mellanstadiet

Det är viktigt att läraren � � � � �

kan förklara matematiken
på ett bra och lätt sätt

Tack för din medverkan!  Annica



Bilaga 2

Stödfrågor vid intervju av elever

1. Beskriv hur du upplever ämnet matematik

2. Har du alltid tyckt så om matematiken eller har det förändrats under låg-, mellan- och
högstadiet?

3. Tänk tillbaka till mellanstadietiden. Hur var matematiken då? Hur arbetade ni?

4. Hur viktig är läraren för vilken attityd du har till matematikämnet?

5. Om du skulle sätta ett värde mellan 0 – 10 på hur roligt matematikämnet är, vilken
siffra skulle du sätta då?

6. Vad skulle behöva ändras i matematikundervisningen för att ditt värde skulle höjas
minst ett steg?

7. Hur skulle den perfekta matematikundervisningen se ut om du fick bestämma?



Bilaga 3

Hej!

Jag heter Annica Johnsson och arbetar som matematik- och SO-lärare i arbetslag 1
på Ludvigsborgsskolan.
Just nu håller jag på att skriva en C-uppsats vid Växjö universitet och den handlar
om ”Elevers attityd till matematik”. Jag har tänkt undersöka hur attityden till
matematik är på vår skola och kommer därför att genomföra en enkät i tre klasser
och en av klasserna är där er dotter/son går. Vidare kommer jag att intervjua 3
slumpmässigt utvalda personer från varje klass.
Enkäten och intervjun är frivillig och helt anonym.

Om ni har frågor kan ni maila eller ringa till mig.

Med vänlig hälsning

Annica Johnsson
Ludvigsborgsskolan

annica.jonsson@vastervik.se

Tel. arbetet: 0490-881 41

Lämna tillbaka denna lapp till klassföreståndaren senast måndag 20 november

� � Ja, vår dotter/son får delta i enkätundersökningen och intervjun

� � Nej, vår dotter/son får inte delta i enkätundersökningen och intervjun

_________________________ ________________________

Elevens namn Vårdnadshavares underskrift



Matematiska och systemtekniska institutionen
SE-351 95 Växjö

Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04



http://www.vxu.se/msi/


