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Detta är en undersökning genomförd i två årskurs 1 klasser på naturbruksprogrammet.  
   Det som undersökts är vilka attityder som finns till ämnet matematik, vad dessa attityder beror 
på samt om det har skett någon förändring av dem sedan eleven började på gymnasiet. Om det 
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   Resultatet visar att de flesta eleverna tycker att matematik är ett viktigt ämne. De är inte lika 
överens om det är intressant och roligt. Eleverna tycker överlag att matematik är ett ganska svårt 
ämne. 
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och att de känner att svårighetsnivån är anpassad så att de förstår och klarar av de uppgifter som 
de räknar.  
  Mer än hälften av eleverna har blivit mer positiva till matematik sedan de började på 
gymnasiet. Detta uppger de beror på att nivån nu är mer anpassad till dem och att de tycker att 
de fått en bättre matematiklärare nu. 
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1. Inledning 
 
 
När jag tjänstgjorde som matematiklärare på högstadiet mötte jag ofta elever med negativ 
inställning till ämnet. När jag sedan fick en anställning som gymnasielärare i matematik såg 
jag att uppfattningen inte var annorlunda bland gymnasieelever.  
   Rektorn på denna gymnasieskola som även är matematiklärare har gjort till en vana att låta 
eleverna skriva mattebrev till honom. I dessa brev har eleverna fritt fått skriva och berätta vad 
de vill som har med matematikämnet att göra. I breven berättar eleverna om olika erfarenheter 
de haft av ämnet, undervisningen och sina matematiklärare.  
      Detta läsår är det två årskurs 1 klasser som läser matematik A kursen på skolan. Min 
kollega och jag undervisar i varsin av dessa. Vi lät båda klasserna skriva brev till oss. Trots 
elevernas olika bakgrund går det att urskilja att många är negativt inställda till ämnet.  
   Breven väckte intresse att veta mer om vad eleverna egentligen tycker om matematik. Vad 
är det som ligger bakom den negativa inställningen till ämnet? Det finns även elever som 
tycker att ämnet är roligt och intressant. Vad finns det för bakomliggande orsak till varför 
eleverna har så olika syn?     
   Jag blev också intresserad av att veta om denna inställning har förändrats sedan de började 
på gymnasiet och om den har det, vad beror det i så fall på? Att undersöka en inställning, en 
värdering eller ett förhållningssätt kallas i vetenskapliga sammanhang för att göra en 
attitydundersökning. Jag återkommer till begreppet i teoridelen där detta förtydligas 
ytterligare. 
   När eleverna skrev sina brev i augusti 2007 var inte tanken att de skulle användas till något 
annat än information till oss lärare därför visade det sig att de inte räckte till för att ge en bra 
bild av deras attityder. Jag valde därför att göra en enkätundersökning som kompletterades 
med elevintervjuer. Breven kunde tyvärr inte användas som informationskälla i denna 
undersökning men i den avslutande diskussionen återkommer jag till vilken nytta man som 
lärare kan ha av metoden att få information från sina elever med hjälp av brev. 
    Min undersökning blir intressant ur många aspekter. Jag får en möjlighet att veta mer om 
de elever som jag undervisar. Det gör att jag förhoppningsvis kan bli en bättre lärare. Men 
undersökningen blir också intressant för att den kopplas till andra större undersökningar. I 
jämförelsen ges möjlighet att reflektera över vilken inställning som finns till skolämnet 
matematik och vad inställningen beror på. Som matematiklärare finns det mycket lärdom att 
dra ur detta. Undersökningen visar också om det finns skillnader i inställning vid olika stadier 
vilket är av stor nytta för de lärare som ”tar över” när eleverna kommer upp på gymnasiet. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att se vilka attityder som finns till ämnet matematik hos 
gymnasieelever och vad dessa beror på. Jag vill även se om det går att dra några paralleller 
med de större svenska undersökningar som gjorts inom detta område och om det har skett 
någon förändring av inställningen till ämnet sedan eleven började på gymnasiet.  
 
Således är frågeställningarna för denna uppsats följande:   
 

• Vilken inställning till ämnet matematik finns hos de elever i årskurs 1 som går på den 
skolan där jag tjänstgör? 

• Vad är det som påverkar denna inställning? 
• Har inställningen ändrats sedan eleven började på gymnasiet? 
• Om inställningen har förändrats, vad beror då detta på? 

 
   För att arbetet inte skall bli för stort har jag avgränsat till ovanstående fyra frågeställningar. 
När det gäller olika attityder till ämnet går det inte att undersöka alla, jag har därför valt att 
undersöka vad eleverna anser om ämnet när det gäller hur viktigt, intressant, roligt och lätt de 
tycker att det är.  
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3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1. Vad ryms inom begreppet attityd?  
 
På Nationalencyklopedins webtjänst ”ne.se” står följande: 
 
attityd  (fr. attitude 'hållning', av ital. attitudine, ytterst av senlat. aptitu´do 'lämplighet', 'lämpligt tillfälle'), 

kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.[...] Några är mer övergripande och 

speglar inställningen till företeelser som på olika sätt berör något centralt eller viktigt i individens liv.[...] 

Attityder varierar alltså i betydelse men också i styrka: från starkt positiva till starkt negativa. 
 

  I Patel och Davidson (1994) definieras attityd enligt följande: 
 
Med en individs attityd menas i vetenskapliga sammanhang en grundläggande värdering hos individen. Det 

betyder att individens attityd står för något mer än att individen ”tycker” något om någonting. 

 

Attityd kan beskrivas som en inställning eller ett förhållningssätt som en individ har till något 
som berör den. Attityder är således inte bara ett vanligt tyckande om vad som helst utan något 
som individen har anknytning till och därför kan värdera. Vad en individ tycker är högst 
personligt och kan således inte vara rätt eller fel. I arbetet alterneras mellan begreppen attityd, 
förhållningssätt och inställning. Alla som går i skolan i Sverige har läst skolämnet matematik 
varför det kan förutsättas att de har en åsikt om ämnet. Elevernas åsikter om ämnet har valts 
att behandlas som attityder och inte som ett allmänt tyckande. Allt som har med synen på 
ämnet matematik att göra har valts att inkluderas som attityd. I arbetet definieras attityd som 
allting som innebär att en person ger uttryck för en värdering som personen har om ämnet 
matematik. 
 

3.2. Är inställningen till matematiken något som tas upp i 
kursplanerna? 

 
Lpo-94 och Lpf-94 är i princip uppbyggda på samma sätt när det gäller att presentera varför 
elever i Sverige ska läsa matematik nämligen vad det är de ska lära sig och hur de skall lära 
sig det. Vad står det i styrdokumenten som kan relateras till elevers attityder till ämnet? 
Följande finns att läsa i Skolverkets läroplaner. 
 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna utvecklar sin tilltro till den egna förmågan 

att lära sig mera matematik, att tänka matematiskt och att använda matematik i olika situationer. Lpf-94 

 

Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och 

förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet och logik. Lpf-94 

 

Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband 

samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem Lpo-94 

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till 

det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer. 

Lpo-94 
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   Det är alltså inte bara så att det i styrdokumenten står vilka kunskapsmål eleverna skall 
uppnå i ämnet utan det finns formuleringar som uttrycker att det är viktigt att eleverna 
utvecklar ett intresse för ämnet och att det känner glädje och tillfredställelse när de utövar det. 
Skolornas uppdrag i ämnet matematik är att bland mycket annat att ge eleverna en positiv 
inställning till ämnet. 
 

3.3. Vilka är attityderna till matematik? 
 
Hur ser det då ut i Sverige när det gäller elevers attityder till matematik? För att ta reda på 
detta har två rapporter från skolverket granskats. Den första heter ”Lusten att lära- med fokus 
på matematik, rapport 221” (Skolverket 2003) och den andra heter ”Nationella utvärderingen 
av grundskolan, rapport 251”(Skolverket 2004).  Dessutom har tre olika examensarbeten vilka 
behandlar ungefär det samma som detta studerats. De tre granskade examensarbeten är 
Bagdadi och Fluur (2007), Isacsson (2007) och Örnstedt (2006). 
 

3.3.1. Skolverkets rapporter. 

 
Skolverkets rapporter är skrivna med lite olika fokus. Den första, rapport 221, är en 
kvalitetsgranskning av hur lusten att lära väcks och hålls vid liv ute i skolorna. I granskningen 
har 41 olika kommunala och 16 fristående huvudmän deltagit. Information till rapporten har 
inhämtats från intervjuer, observationer, relevanta dokumentationer och en enkätundersökning. 
Alla verksamheter har granskats från förskolor till grundskolor, gymnasieskolor och komvux.   
Den andra, rapport 251, är en nationell utvärdering vars syfte var att skapa en gemensam 
utgångspunkt för statliga insatser genom att ge ett helhetsperspektiv på grundskolans 
måluppfyllelse och de faktorer som påverkar denna. Den nationella utvärderingen 2003, 
rapport 251, är en uppföljning av en liknande utvärderingen som gjordes 1992. I rapporten 
samlades informationen in delvis från resultat på nationella prov men också från frågor om 
ämnet och undervisningen som ställdes i enkäter till både lärare och elever. År 2003 deltog 
ungefär 6000 elever från årskurs nio i undersökningen.  
   Dessa båda rapporter behandlar något olika områden men då det gäller mitt syfte går det att 
använda dem bägge.  
   I rapport 221 ligger fokus på lusten att lära som definieras med ”att den lärande har en inre 

positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra 

söka och forma ny kunskap”. I rapport 251 är det mer klart att det är attityder som undersökts. 
   Resultatet från rapport 221 visar att elevernas attityder till ämnet är positiva i de yngre 
årskurserna. Eleverna känner stor lust att lära fram till årskurs 4-5. I årskurs 5 finns det 
en ”intressetopp” där flest elever tycker att matte är kul. Efter denna årskurs mattas intresset 
av. Så här uttrycks det i rapporten ”I grundskolans senare år är elevernas omdöme om skolan 

och undervisningen mycket blandade. Glädjen har mattats och lusten att lära har hos många 

förvandlats till djup skoltrötthet”.  När det gäller gymnasieelevernas uppfattning om 
skolämnet matematik är skillnaderna stora. De flesta elever på NV och TE programmen 
tycker att matematik är ett viktigt, intressant och ganska roligt ämne som de kommer att ha 
mycket nytta av i livet. På övriga program är inställningen negativare. 
   I en del av rapport 251 ställdes eleverna inför ett antal påstående de skulle rangordna 
skolämnena efter. Många av dessa har med vilken attityd som eleverna har. Matematik 
hamnade på första plats när det gällde vilket ämne som eleven lärde sig mest i, tyckte var 
svårast, arbetade mest självständigt i, kände att han/hon egentligen hade kunnat mycket bättre 
om de velat och hade mest prov och läxor i. Matematik kom på andra plats när det gällde 
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vilket ämne där lektionerna gick långsammast, där det är stökigast och bråkigast på men också 
det ämnet eleverna ville lära sig mer i. Matematik kom på sjätte plats när det gällde vilket 
ämnet som var roligast. Det ställdes också frågor om matematikämnet utan att det jämfördes 
med andra ämnen. Då framkom det att 91 % ansåg att det är ett ämne det är bra att ha 
kunskaper i, 58 % svarade att det är ett ämne som intresserar mig och 48  % svarade att det är 
ett svårt ämne. 
 

3.3.2.   Granskade examensarbeten. 

 
I de tre examensarbeten som granskats framkommer liknande resultat som Skolverket har 
formulerat dock med några undantag. Examensarbetena är utvalda eftersom de sammantaget 
behandlar attityder från årskurs 0 upp till och med årskurs 3 på gymnasiet. De är alla aktuella 
och grundar sig på attitydundersökningar som gjorts max två år innan denna undersökning 
gjordes. Examensarbetena är olika i sina syften men attityden till ämnet har undersökts i alla 
tre, det är vad de kommit fram till i den frågan som tas upp här. Bagdadi och Fluur (2007) har 
granskat en 0 - 9 skola och genomfört drygt 500 enkäter i alla årskurser. I denna undersökning 
framkommer en positiv bild av matematikundervisningen. Omdömena om ämnet är positiva 
och många tycker att det är ett roligt, intressant och viktigt ämne. Skolan där undersökningen 
gjorts nämns inte men det framkommer att skolan ligger i en kommun som utsetts till en av 
Sveriges bästa skolkommuner. Den tendens som har kunnat urskiljas och som stämmer 
överens med Skolverkets rapport 221 är att intresset minskar och är allra minst när eleverna 
slutar i årskurs 9. Helhetsbilden från Bagdadi och Fluur (2007) är att de flesta är positiva till 
ämnet.  
   Isacsson (2007) har undersökt attityder med enkäter hos elever i årskurs 4, 5, 6, 7 och 9. 
Sammanlagt besvarades cirka 80 enkäter. Då frågeställningen var mycket öppen är det svårt 
att fullt ut utvärdera resultatet. Det som går att urskilja är att attityden är positivare i årskurs 4, 
alla som besvarade hennes enkät tyckte att matematik var roligt i den årskursen, i årskurs 7 
och 9 blir bilden mer varierad. Ämnet anses inte längre lika roligt men det framkommer att 
många anser att matte är ett viktigt ämne. Detta stämmer överens med resultaten från 
Skolverkets rapport 251 där en mycket stor del av eleverna i årskurs 9 ansåg att matematik var 
viktigt även om det inte var varken roligt eller intressant.  
   Örnstedt (2006) har undersökt gymnasieelevers attityder till matematik med en enkät. Drygt 
100 elever deltog och det fanns med elever både från yrkes- och studieförberedande program. 
I Örnstedts undersökning visar det sig att de allra flesta elever tycker att matematik är ett 
viktigt ämne. Denna inställning skiljer sig inte mycket mellan de olika sorternas program. Det 
som skiljer är intresset och den allmänna inställningen. De yrkesförberedande programmens 
elever har en klart negativare syn på ämnet än vad motsvarande elever på de 
studieförberedande har. Även om eleverna tycker att ämnet är viktigt är det så tråkigt att de 
inte orkar anstränga sig i det. Detta stämmer väl överens med den bild som gavs i rapport 251. 
Öhrnstedt (2006) visar att inställningen till ämnet matematik skiljer sig mellan olika 
gymnasieprogram, samma resultat som framkom i rapport 221.   
 

 3.3.3.  Sammanfattning av vilka attityder som finns. 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet från de genomgångna undersökningarna att intresset för 
matematik är stort i de lägre årskurserna. De flesta eleverna på låg och mellanstadiet tycker att 
matematik är både roligt och viktigt. Denna inställning ändras då eleverna kommer upp på 
högstadiet. Eleverna tycker fortfarande att det är ett viktigt ämne men de tycker inte längre att 
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det är speciellt roligt. Intresset dalar och är som lägst i årskurs 9. På gymnasiet skiljer det sig 
mellan de studieförberedande och de yrkesförberedande programmen. Fortfarande anser 
gymnasieelever att matematik är ett viktigt ämne. De elever som går på studieförberedande 
tycker dessutom att det är roligt vilket de som går på de yrkesförberedande generellt sett inte 
gör. 
 

3.4. Vad beror attityderna till ämnet på? 
 
Detta är inte någon lätt fråga att besvara. Attityd definierades tidigare till en högst subjektiv 
individuell åsikt. Ur individsynpunkt kan orsaken till varför man tycker som man gör variera.  
   I rapport 221, Skolverket (2003), skyller man den avtagande lusten att lära sig matematik 
bland annat på undervisningsmetoderna. På högstadiet och gymnasiet dominerar en 
undervisningsmodell vilken utgörs av tyst egen räkning. Så här beskrivs den i 
rapporten ”Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, 

alternativt prov. Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt. Planerat elevsamarbete 

är relativt ovanligt, gemensamma samtal mellan lärare och elever kring matematiska problem 

och lösningsstrategier eller laborationer i matematik likaså. Det är en undervisningsform som 

innehåller få inslag av variation vad gäller såväl innehåll som arbetssätt.” Att enskild tyst 
räkning är vanlig bekräftas i Emanuelsson et al. (1996). Det skiljer några år mellan dessa båda 
publikationer och det verkar inte skett någon större förändring från 1996 till 2003. I rapport 
221 skriver man att när lektionerna blir för enahanda blir det svårt att förstå vad meningen är 
med räknandet och motivationen tappas lätt.  
   Löwing och Kilborn (2002) bekräftar även de att enskild räkning är den vanligaste 
undervisningsformen, de ger också en bakgrund till varför den blivit så vedertagen i skolan. 
Med lgr62 och lgr69 dök det för första gången upp att matematiken skulle individualiseras. En 
metod som då valdes var att låta eleverna välja allmän och särskild kurs. Med lpo-94 togs 
denna möjlighet bort eftersom det inte medförde att det blev lättare att individualisera. När 
den nya läroplanen infördes skulle alla läsa samma kurs. För att lärarna skulle lösa 
individualiseringen tog de till läroboken. Problemet med detta framkommer i rapport 221, 
nämligen att undervisningen blir enformig och att eleverna då tappar intresset. Löwing och 
Kilborn (2002) ser också problem med att det som skolorna vill kalla individualisering i själva 
verket är en differentiering där eleverna delas in i olika nivågrupperingar. Då stoffet inte 
anpassas till elevernas förmåga och förkunskaper blir detta ingenting annat än en 
hastighetsindividualisering.  
   I rapport 251, Skolverket (2004), går det att se några attityder som kan kopplas till den 
enskilda tysta räkningen. Matematik var ett ämne där man sällan arbetade tillsammans med 
någon annan, ett ämne där eleverna kände att de inte kunde påverka så mycket och ett ämne 
där diskussioner var ovanliga men prov och läxor desto vanligare. I rapport 251 framgick det 
att de ämnena som hamnade högt i denna rangordning upplevdes roligare och intressantare. 
Det nämndes tidigare att matematik hamnade på 6:e plats bland ämnena när det gällde att 
rangordna efter hur roligt det var.  
   En annan undersökning som gjorts om matematikattityder är en som genomförts av 
Matematikdelegationen. Den heter ”Attityder till matematik”(2004). Detta var en 
undersökning som utfördes på begäran av regeringen. Syftet var att ” utarbeta en 

handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för 

matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen”.  Undersökningen gjordes med 
telefonintervjuer bland drygt 1500 individer i åldrarna 25 till 74 år. Denna undersökning 
handlar egentligen om elevers attityder till matematik men Matematikdelegationens 
undersökning är intressant för att se vad attityderna beror på. De som intervjuades i den har 
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fått distans till sin skolgång och därmed haft tid att fundera över varför de tycker som de gör. 
De som är mitt uppe i en utbildning kanske har svårt att förklara varför de tycker som de gör, 
därför har även denna undersökning inkluderats. En av frågorna som ställdes till de 
responderande i undersökningen var vad de trodde hade påverkat dem mest till att tycka som 
de gjorde om matematik. När det gällde positiv påverkan var det föräldrar och övriga bekanta 
som angavs som de viktigaste faktorerna. På tredje plats och därefter kom lärarna som i denna 
undersökning delades upp efter vilket stadie de undervisade på. Gymnasielärarna uppgavs 
vara de som hade påverkat mest sedan följde högstadielärare och därefter mellan- och 
lågstadielärare. Det ställdes också en fråga om vad som hade påverkat dem mest i negativ 
riktning. Här kom högstadielärarna på första plats följda av gymnasielärare därefter kommer 
mellan och lågstadielärare. Efter lärarna kommer övriga bekanta, syskon, kompisar och 
föräldrar.  
   Att föräldrarna är viktiga tas upp i Emanuelsson et.al (1996). Där redovisas delar av en 
amerikansk undersökning i vilken föräldrarnas inställning till matematik har jämförts med hur 
deras barn presterar. Det visar sig här att föräldrarnas inställning har stor inverkan på sina 
barns självförtroende och prestationer när det gäller bland annat matematik.  
   Sammanfattningsvis beror attityderna till matematik bland annat på undervisningsformen. I 
Sverige har det visat sig att det är tyst enskild räkning som är den helt dominerande 
arbetsformen framförallt på högstadiet och gymnasiet men även på mellanstadiet. Detta 
medför att många elever tycker att ämnet blir tråkigt och ointressant för att möjligheten att 
påverka är liten, lektionerna är enahanda och mängden prov är stor. Men attityderna påverkas 
också från andra håll, föräldrar och lärare är viktiga för att skapa positiva attityder till ämnet. 
De viktigaste lärarna att påverka elever till att bli positiva till ämnet är gymnasielärarna. 
Lärarna kan också bidra till att skapa negativa attityder, framförallt är det högstadielärarna 
som har störst inverkan på dessa. 
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4. Metod 
 
De metoder som valts för att besvara arbetets frågeställningar är en enkätundersökning 
kompletterad med intervjuer. På detta sätt blir det både en kvantitativ och en kvalitativ 
undersökning. I enkäterna undersöks vilka attityder eleverna har. Dessa kan statistiskt 
bearbetas och redovisas eftersom eleverna får svara på exakt samma frågor. Enkäten 
undersöker också hur och om inställningen har förändrats sedan eleven började på gymnasiet. 
Enkäterna utgör den kvantitativa delen av undersökningen.  
   I intervjuerna och till viss del även i enkäterna undersöks vad attityderna beror på. I 
enkäterna får eleverna även svara på varför eller varför inte deras attityd har förändrats. I 
intervjuerna ställs inte exakt samma frågor därför redovisas dessa som sammanställningar. 
Intervjuerna utgör den kvalitativa delen. 
 

4.1. Urval  
 
Det var mattebreven som väckte intresset för arbetet från allra första början därför ville jag ha 
med de elever som skrev dem i undersökningen. Eftersom enkätundersökningen skulle 
kompletteras med intervjuer underlättade det att de som skulle intervjuas fanns lättillgängliga. 
På skolan går totalt cirka 100 elever. Av dessa är alla utom en flickor. Skolan erbjuder 
naturbruksprogrammet med inriktning mot hästhållning eller naturvetenskap. Ungefär en 
tredjedel av eleverna går ut med full naturvetenskapsbehörighet.  I årskurs 1 läser nästan alla 
matematik A och de flesta även matematik B. Det stora flertalet har därför matematiken 
aktuell. Av elever i årskurs 2 och 3 är det bara de som läser på NV-spåret som har det därför 
inkluderades de inte i denna undersökning. I årskurs 1 går cirka 46 elever, antalet varierar på 
grund av att det tillkommit och försvunnit elever under läsårets gång. Av 46 elever är 45 
flickor och en pojke. Tanken var att alla elever skulle svara på enkäten men detta visade sig 
inte vara möjligt. 
   När det gällde elevintervjuerna var tanken att göra ett urval bland de intresserade. I enkäten 
uppgav sig 19 elever vara villiga, av dessa valdes efter samråd med handledare ut ett antal av 
sex stycken. I urvalet var intentionen att få med hela spektrat av synen på ämnet, från en elev 
som kryssat i ”instämmer helt” på alla attityder till de elever som hamnat med nästan alla sina 
kryss i ”instämmer inte alls”. Medvetet valdes elever som i enkäten hade utvecklat sina svar 
lite mer och därigenom visat att de hade tänkt igenom varför de tyckte som de gjorde. 
Ursprungligen var tanken att välja ut tre elever från vardera klassen men av anledningar som 
redovisas senare blev det två elever från min egen klass och fyra från den andra. Medvetet 
valdes från början ut tre positiva elever från den andra klassen och tre negativa från min egen. 
Tanken med detta var att det skulle vara lättare för de elever som kände mig att våga säga 
varför det tyckte som de gjorde. Det gav också mig som lärare ett utmärkt tillfälle att sätta 
mig in i hur mina elever tänker. Det kan dock finnas argument för att göra precis tvärtom. 
Elever i min undervisningsgrupp kanske inte vågar säga vad de tycker då de har sin 
betygssättande lärare framför sig. Möjligen hade det varit lättare för de andra, detta 
övervägdes men valet föll ändå på att göra som tanken var inledningsvis. Jag tror och hoppas 
att vi har ett sådant klimat på skolan att eleverna vågar säga vad de tycker till sin lärare. När 
intervjuerna genomfördes märkte jag inte av att någon inte skulle vara uppriktig, tvärtom var 
eleverna mycket tjänstvilliga och ansträngde sig för att försöka förklara hur de tänkte.  
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4.2. Datainsamlingsmetoder 
 

4.2.1.  Enkäten 

 
Syftet med enkätundersökningen var att se vilka attityder som eleverna har och vad dessa 
beror på samt om och varför de har förändrats sedan de började på gymnasiet.  
   För att få svar på vilka attityderna var inleds enkäten (bilaga 1) med att eleverna får ta 
ställning till fyra påståenden om matematik. Påståendena är graderade med en så kallad 
likertskala i fyra steg efter hur väl den svarandes egen uppfattning överensstämmer med 
påståendet. För att undvika ett mittenalternativ valdes fyra kryssbara rutor. Eleven tvingas att 
ta ställning till påståendet och kan inte ställa sig neutral. Tanken var att försöka se om eleven 
var mer positiv än negativ. Med ett mittalternativ hade detta inte synts och det hade varit 
svårare att utvärdera resultatet. Patel och Davidsson (1994) tar upp att det hos människor finns 
en tendens att undvika ändpunkter vilket gör att svaren dras in mot mitten, detta kallas för 
centraltendensen. Intressant med tanke på denna tendens var att i fem av enkäterna hade 
eleven kryssat mellan rutorna eller i två rutor trots att det klart framgick att det egentligen 
bara fanns fyra (eller fem) givna svarsalternativ. I avsnitt 4.4 redogörs det för hur dessa 
enkäter behandlades.  
   Medvetet namngavs bara alternativen vid de yttre kryssrutorna. Längst till vänster hamnade 
den rutan som skulle kryssas om eleven instämde helt i påståendet och längst till höger 
hamnade krysset om eleven inte alls instämde. Det förutsätts att den som fyller i enkäten 
förstår att de två ”mittrutorna” hamnar emellan ”instämmer helt” och ”instämmer inte alls”.  
   För att få svar på vad attityderna berodde på togs en öppnare fråga med där eleverna gavs 
tillfälle att skriva fritt. För att uppmana till att skriva mycket visades med pil att det gick att 
fortsätta skriva på baksidan om raderna tog slut. Det varierade hur mycket eleverna skrev men 
de allra flesta fyllde två till tre rader. Ingen elev lämnade raderna helt tomma.  
   För att få svar på om och i så fall varför inställningen hade förändrats sedan övergången till 
gymnasiet ställdes en fråga med fem svarsalternativ. Anledningen till detta var att även kunna 
se om inställningen var oförändrad. I anslutning till denna fråga fanns det möjlighet att 
motivera varför man hade kryssat som man gjort på frågan ovan. Alla motiverade något här, 
de flesta skrev cirka en rad. 
  Jag var med personligen när enkäten lämnades ut och om eleverna upplevde några oklarheter 
kunde dessa redas ut direkt. Det förekom få frågor och det framgick inte att någon elev hade 
missförstått frågorna. Det enda var som nämndes innan att några elever hade fyllt på med 
egna rutor. Det finns argument för att i en undersökning ha ett ojämnt antal kryssbara rutor 
just för att centraltendensen finns. Vid en större undersökning finns det en felkälla i att ha ett 
jämnt antal rutor då enkäterna kanske blir fel ifyllda och därmed inte kan användas i 
sammanställningen.  
 

4.2.2. Intervjuerna 

 
För att få en större inblick i vad det är som påverkar ungdomarna att tycka som de gör 
genomfördes även sex intervjuer. Intervjuerna genomfördes med något som hamnar mellan en 
hög och en låg grad av strukturering enligt Patel och Davidsson (1994). Fördelen med att ha 
en hög grad med fastställda svarsalternativ är att det är lätt att utvärdera resultatet, nackdelen 
är att den intervjuade inte får så stort svarsutrymme enligt Patel och Davidsson (1994). När 
det gäller intervjuer av låg grad får den intervjuade stort svarsutrymme men det blir betydligt 
svårare att utvärdera och jämföra resultatet. 
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   Intervjuerna gick till så att de fyra första påståendena i enkäten gicks igenom. Eleverna fick 
därefter berätta hur de tänkte kring att matematik var viktigt, intressant och så vidare. Efter 
detta fick de berätta vad de trodde hade påverkat dem att tycka som de gjorde. Eleven fick 
tillgång till sin ifyllda enkät och intervjun utgick delvis från vad de skrivit i den. Medvetet 
valdes att inte direkt beröra frågan om hur inställningen hade förändrats, indirekt kom alla 
elever in på den när de resonerade kring de andra frågorna. Det kändes inte angeläget att be 
eleverna fördjupa sig i vad det var vi lärare gjorde som var bra eller dåligt om de inte själva 
ville prata om det. Det är ingen lätt situation för en elev att i en intervju uttala sig om den 
läraren som sitter framför en eller dens kollega. Jag tyckte att jag fick tillräckligt med svar 
från enkäten och elevernas övriga svar för att kunna besvara frågeställningen ändå.  
   Jag försökte att inte ställa direkta ”varför” frågor utan använde mer ”hur tänker du?”, ”vad 
är det som gör att du tänker så?” och så vidare. Jag ansträngde mig att inte ställa alltför 
ledande frågor och försökte ge eleverna mycket tid att prata om de ville det. För att ha en 
chans att sammanställa intervjuerna spelades de in.  
 

4.3. Genomförande/Procedur 
 
Eftersom jag själv är undervisande lärare i den ena av de båda klasserna valdes att låna tid 
från två andra lärares lektioner när enkäten skulle göras. Detta för att eleverna inte direkt 
skulle förknippa den med min matematikundervisning utan till ämnet i stort. Innan enkäten 
lämnades ut upplystes ungdomarna om de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002) ställer på all forskning som görs där individer är inblandade. 
De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  För att uppfylla dessa krav informerades eleverna om deras del i 
undersökningen och vad den skulle leda till. De upplystes om att deras medverkan var helt 
frivillig.  Enligt de forskningsetiska principerna (2002) behövs inget samtycke från målsman 
för att få medverka, detta fick de själva avgöra. När enkäterna lämnades ut fanns en ruta där 
de elever som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju kunde kryssa. De elever jag själv 
undervisar upplystes extra om att deras deltagande inte på något sätt skulle påverka betyget i 
ämnet. De fick även veta att enkäterna och intervjusvaren var ämnade enbart för min 
undersökning och att inga namn skulle framgå i det slutliga arbetet. Det var enbart de elever 
som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju som behövde skriva namn och då var det för 
att veta vilka jag skulle söka upp senare. De upplystes också om att enkäter och intervjusvar 
skulle förvaras på säkert ställe efter sammanställning. 
   Samtliga närvarande elever valde att besvara enkäten vid detta första tillfälle, det tog dem 
mellan 2 – 10 minuter. 
   Det var 16 elever frånvarande den dagen undersökningen gjordes. Dessa blev uppsökta vid 
senare tillfällen och tillfrågades om de ville fylla i den. Alla utom tre valde att medverka. Av 
dessa tre var en långtidssjukskriven, en avböjde och den tredje var frånvarande vid så många 
tillfällen att jag till sist valde att inte ta med henne, 43 enkäter besvarade alltsåledes. 
   Det dröjde några veckor innan jag återkom till de sex eleverna som valts ut för intervju. De 
blev då återigen tillfrågade om de fortfarande var intresserade av att bli intervjuade och då de 
sade sig vara det bestämde vi tid. Jag var noga med att upplysa om att de fortfarande hade 
möjlighet att tacka nej. En av de utvalda eleverna blev sjukskriven och ersattes med en annan. 
Av olika anledningar blev inte denna intervju heller av. För att bli färdig med undersökningen 
valdes en tredje elev ut. Detta var anledningen till att det blev två från min egen klass och fyra 
från min kollegas som slutligen intervjuades.  
   Ingen elev avböjde deltagande men en elev var tveksam. Jag försökte då förklara att hennes 
svar kunde hjälpa mig mycket eftersom hon hade en så negativ bild av ämnet. Eleven ställde 
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då upp på intervjun. Enligt Patel och Davidsson (1994) är det viktigt att man klargör för den 
intervjuade att dens deltagande är viktigt för att hon valts ut av en speciell anledning och om 
inte just hon ställer upp blir inte den speciella åsikten representerad. 
   Fem intervjuer genomfördes under samma dag och den sjätte gjordes någon dag senare. De 
gjordes i ett rum där vi kunde sitta ostört.  
 

4.4. Databearbetning 
 
Vid sammanställningen av enkätens fem kryssfrågor prickades de av manuellt och 
programmet Excel användes för att rita stapeldiagram över svarsfördelningen. Som nämndes 
tidigare var fem enkäter felkryssade. Enbart det påstående där eleven inte kryssat i avsedd ruta 
valdes att uteslutas ur sammanställningen. De påstående som var rätt ikryssade användes. En 
elev hade satt ett kryss i mitten när det gällde hur den instämde i att matematik var ett roligt 
ämne. En elev hade kryssat i mitten när det gällde påståendena intressant och roligt. En elev 
hade kryssat i mitten när det gällde påståendet att matematik var ett lätt ämne. Två elever hade 
kryssat mellan rutorna trots att det fanns ett mittalternativ i den sista frågan som gällde hur 
inställningen hade ändrat sig sedan gymnasiet. En av dessa satte sitt kryss mellan ruta 2 och 3 
och den andra satte mellan 3 och 4. Även dessa kryss togs bort från den slutliga 
sammanställningen.  För att få ut mer av enkäten undersöktes också korrelationen mellan 
olika sorters svar. Här jämfördes hur väl svaren stämde överens mellan två olika påståenden. 
Detta gjorde genom att gå igenom enkäterna och i ett koordinatsystem bocka av hur väl de 
överensstämde. Sedan användes Excel för att visa hur detta såg ut med hjälp av ett 
koordinatsystem med tre axlar.  
   När de enkätfrågorna som inte hade kryssalternativ bearbetades grupperades svaren i tre 
kategorier för att få en uppfattning om vilka svar som var mest allmänt förekommande. I 
första kategorin samlades svaren från de eleverna som i huvudsak placerat sina kryss i 
instämmer helt med påståendet. I andra gruppen hamnade de som placerat kryssen mer i 
mitten och i den sista gruppen hamnade svaren från de eleverna som i huvudsak satt sina 
kryss i instämmer inte alls i påståendet. 
   Sammanställningen av intervjuerna gick till så att alla intervjuerna lyssnades igenom en 
eller flera gånger. Under genomlyssningen antecknades det viktiga i det som eleverna sa 
därefter skrevs en kort sammanställning av hela intervjun. Dessa finns i kapitel 5.2.4.  
 

4.5. Validitet och reliabilitet 
 
Att i en undersökning ha en hög validitet är enligt Patel och Davidsson (1994) att försäkra sig 
om att man verkligen undersöker det man har för avsikt att undersöka. 
   Patel och Davidsson (1994) ger förslag på två lättillgängliga sätt att säkerställa 
undersökningens validitet, detta kan man göra genom att särskåda något som de kallar 
innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten.  
   När det gäller innehållsvaliditeten är det svårt att i en egen undersökning se de egna 
misstagen. Det är därför bra att låta någon som är väl insatt i ens problemområden granska ens 
undersökningsmetoder. Då detta examensarbete har följt en för Växjö universitets utarbetade 
arbetsgång har arbetet granskats vid ett par tillfällen innan det blivit färdigt. Arbetsgången 
finns beskriven i Examensarbete i matematikdidaktik – en studieguide (2007). Den samtida 
validiteten har fastställts genom att några elever har blivit utfrågade med två olika metoder, 
såsom enkät och intervju. Eleverna uppvisade samma inställning när det gällde de båda olika 
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undersökningsinstrumenten. Sammantaget har därför undersökningen en bra validitet. Det går 
dock aldrig att bortse från att eleverna har missförstått frågorna, eller har av någon anledning 
inte svarat uppriktigt på det som efterfrågats. Det var bara 6 av 43 elever som blev intervjuade 
och det går egentligen inte att garantera validiteten för de andra som enbart svarat i enkäten. 
Det går heller inte att bortse från att attityder valts bort som kanske borde ha varit med. 
   Patel och Davidsson (1994) beskriver reliabiliteten som ”ett instruments tillförlitlighet, hur 

väl det motstår slumpinflytande av olika slag”. I enkätundersökningen är reliabiliteten hög när 
det gäller påståendena som skulle kryssas. Några elever hade ritat in egna rutor, för en högre 
reliabilitet kunde informationen när enkäten delades ut poängterat just detta. De felaktigt 
ifyllda påståendena finns nu inte med i undersökningen, detta har påverkat reliabiliteten. 
   När det gäller intervjuerna är det mycket svårare att säga hur stor reliabiliteten är. Enligt 
Patel och Davidsson (1994) är resultatet från en intervjustudie mycket beroende på 
intervjuarens förmåga att bedöma svaren de får. Genom att ha med en extra person vid 
intervjutillfället hade reliabiliteten blivit högre, tyvärr fanns inte denna möjlighet. Men då 
intervjuerna spelades in fanns möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom dem. Intervjuer med 
hög grad av strukturering ökar reliabiliteten jämfört med intervjuer av låg grad. Reliabiliteten 
kan ökas genom att göra en intervju med fasta svarsalternativ men då intervjuernas syfte var 
att får veta vad attityderna beror på kunde inte intervjuer med hög grad av strukturering 
användas. Här står reliabilitet och validitet i motsats till varandra, reliabiliteten hade kunnat 
ökas genom mer struktur men det hade varit på bekostnad av validiteten.  
   Alla intervjuer spelades in och detta minskar risken för att delar av intervjusvaren försvinner 
eller feltolkas som kan ske när intervjuerna skrivs ned istället, detta ökar reliabiliteten. 
Det går inte att helt bortse från att eleverna inte har svarat uppriktigt och detta kan ha påverkat 
reliabiliteten. Hälften av de deltagande eleverna har undersökts av sin undervisande 
matematiklärare och det kan vara så att några elever på grund av detta inte har svarat 
uppriktigt.  
   Undersökningen är enbart gjord på en skola och därför går det inte att dra några generella 
slutsatser om vilka inställningarna är i andra skolor. Resultaten kan dock användas för att 
jämföras med andra undersökningar och utifrån detta användas till att dra slutsatser. 
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5. Resultat och analys. 
 
Intentionen är att redovisa resultaten utifrån frågeställningarna i kapitel 2. Först presenteras 
resultatet av ”kryssfrågorna” från enkäten. Förutom det faktiska utfallet av hur eleverna 
placerade sina kryss presenteras också hur korrelationen mellan de olika attityderna är. I 
bilaga 2 finns resultatet även i tabellform. Därefter redovisas hur eleverna svarade på den 
öppnare frågan i enkäten. Sedan presenteras de sex elevintervjuerna följt av en redovisning av 
hur inställningen har förändrats och vad detta beror på. Därefter kommer en sammanfattning 
av resultatet i undersökningen följt av en avslutande analys. 
 

5.1. Vilken inställning finns det till ämnet matematik hos årskurs 1 
eleverna? 

 
Först följer en sammanställningen av hur eleverna instämde i de påståenden som framlades 
om ämnet matematik. Därefter följer så kallade korrelationsdiagram som visar om det finns 
samband mellan de olika attityderna som eleverna har. 
 

Matematik är ett viktigt ämne.
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  Diagram 1. Hur viktigt är matematik? 
 
Eleverna tycker att matematik är ett viktigt ämne. Mer än 88 % av dem sätter sina kryss till 
vänster om mitten, så många som 67 % instämmer helt i påståendet. 
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Matematik är ett intressant ämne.
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 Diagram 2. Hur intressant är matematik? 
 
Här råder det delade meningar om hur eleverna instämmer, 57 % hamnar till vänster om 
mitten och 43 % hamnar till höger. Viss övervikt för de som tycker att ämnet är intressant 
men det skiljer bara sex elever mellan de båda sidorna. 
 
 

Matematik är ett roligt ämne.
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 Diagram 3. Hur roligt är matematik? 
 
Till detta påstående är det 49 % som hamnar i den vänstra delen och 51 % hamnar i den högra. 
Det är således ganska jämt hur de instämmer. Fler elever tycker att ämnet är riktigt tråkigt än 
riktigt roligt. Men det är också fler som tycker att det är ”lite” roligt än ”lite” tråkigt. 
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Matematik är ett lätt ämne.
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 Diagram 4. Hur lätt är matematik? 
 
I detta påstående är det 24 % av kryssen som hamnar på den vänstra sidan och 76 % på den 
högra. Det är 36 % som tycker att matematik är ett svårt ämne, de instämmer inte alls i att det 
är ett lätt ämne.  Ingen elev instämmer helt i att matematik är lätt. 
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 Diagram 5. Vilken korrelation finns mellan viktigt och intressant? 
  
 
Det finns ett samband för att eleverna tycker att ämnet är både viktigt och intressant. Ingen 
elev tycker att ämnet är både ointressant och oviktigt. Det finns dock en elev som tycker att 
ämnet är viktigt men som sedan tycker att det är helt ointressant.  
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 Diagram 6. Vilken korrelation finns mellan viktigt och roligt? 
 
Det största sambandet är här att eleverna tycker matematik är viktigt och lite roligt. Ett annat 
ganska stort samband finns för att elever tycker att ämnet är både viktigt och roligt. Det finns 
också en hel del elever som tycker att ämnet är viktigt eller ganska viktigt men tråkigt.  
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 Diagram 7. Vilken korrelation finns mellan viktigt och lätt? 
 
Här finns det störst samband för att elever tycker matematik är ett viktigt och ganska svårt 
ämne. Sedan finns det en hel del elever som tycker att det är ett viktigt och ganska lätt ämne. 
Det finns också en del som tycker att matematik är svårt eller ganska svårt och viktigt eller 
ganska viktigt. Ett annorlunda resultat är en elev som tycker att ämnet är ganska lätt och 
oviktigt. 
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 Diagram 8. Vilken korrelation finns mellan intressant och lätt? 
 
 
Här finns det största sambandet för att elever tycker ämnet är ganska ointressant och ganska 
svårt. Det finns också många elever som tycker att ämnet intressant och ganska lätt samt 
ganska intressant och svårt. Det finns sex elever som tycker att ämnet är både ointressant och 
svårt. Fem elever tycker att matematik är ett intressant och svårt ämne.  
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 Diagram 9. Vilken korrelation finns mellan intressant och roligt? 
 
Här är sambandet störst för att elever tycker ämnet är intressant och roligt samt för de som 
tycker att ämnet är ganska roligt och ganska intressant. Det finns även en hel del elever som 
tycker att ämnet är lite ointressant och ganska tråkigt. Sex elever tycker att ämnet är både 
tråkigt och ointressant. Överhuvudtaget finns det ett samband mellan dessa båda attityder. 
Många elever tycker att dessa båda inställningar hänger ihop så många som 71 % av eleverna 
har placerat sina kryss på samma ställen när det gäller dessa båda påståenden. 
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  Diagram 10. Vilken korrelation finns för roligt och lätt? 
 
Det största sambandet finns här för dem som tycker att matematik är svårt och tråkigt, tio 
elever tycker detta. Ett annat stort samband finns för de elever som tycker att ämnet är ganska 
roligt och svårt.  
 
Sammanfattningsvis tycker eleverna att matematik är ett viktigt ämne. Det råder delade 
meningar när det gäller om ämnet är intressant och roligt. Det är ungefär lika många som 
hamnar på den positiva som på den negativa sidan. Eleverna tycker överlag att matematik är 
ett svårt ämne. 
   När det gäller hur de olika attityderna hänger samman finns det allra största sambandet för 
att eleverna tycker att ämnet är både viktigt och intressant, 13 elever tycker detta. Därefter är 
det tolv stycken som tycker att det är viktigt och ”lite” roligt samt elva stycken som tycker att 
det är viktigt och ”lite” svårt.  De båda påståendena intressant och roligt hänger ihop, de flesta 
elever tycker ungefär likadant när det gäller dessa attityder. Att ämnet är svårt påverkar 
eleverna olika. En del tycker att ämnet är roligt trots att de tycker att det är ganska svårt men 
det finns också ganska många elever som tycker att ämnet är både svårt och tråkigt, tio elever 
upplever detta. Att ämnet är intressant hänger till viss del ihop med att eleverna tycker att det 
är roligt och viktigt men det framkommer inte att intresset för ämnet väcks genom att eleverna 
tycker att det är lätt. Ingen elev har uppgett att den tycker att matematik är roligt och lätt. Det 
finns dock åtta stycken som tycker att ämnet både svårt och tråkigt. 
 
 

5.2. Vad är det som påverkar denna inställning? 
 
Inledningsvis redovisas svaren på den öppnare frågan i enkäten. Elevernas svar har delats in 
tre olika kategorier. Efter enkätsvaren redovisas de sex elevintervjuerna. 
   Hela avdelningen avslutas med en sammanfattning av det resultat som framkommit på 
denna frågeställning. 
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5.2.1. Vad är det som har påverkat att elever har en negativ inställning till 
ämnet? 

 
Det vanligaste svaret hos dem som var negativt inställda var att matte var tråkigt bara för att 
det var svårt. Här följer några uttalande: ”Matte är inte intressant för det är svårt”, ” jag har 

alltid haft svårt för matte, därför tappat lusten till det och har aldrig fått tillbaka den riktiga 

känslan för det”, ”Men när det blir alldeles för svårt så blir det enormt tråkigt”, ”Jag har 

svårt för matte och därför blir det tråkigt! Eftersom jag har svårt för det tar det mycket längre 

tid och då kommer jag så långt bak hela tiden.”.   
   En annan vanlig motivering var att de haft dåliga lärare i ämnet. Så här uttryckte sig några 
elever: ”Har alltid haft svårt med matte, inga bra och utbildade lärare, det sitter därför i än 

idag.”, Jag tycker att matte är jättetråkigt...har aldrig fått så mycket hjälp som jag nog 

behöver, i nian hade de inte tid.”, ”Har haft mycket dåliga lärare som inte motiverat och 

gjort det roligt, så har man halkat efter så nu kan man inte lika mycket som de andra i sin 

egen ålder”. 

 

5.2.2. Vad har påverkat de elever som har en ”mittemellan” inställning? 

 
Något gemensamt för dessa elever var att de upplevde två sidor av ämnet. De kunde se att 
ämnet var viktigt, ibland roligt och intressant men de såg också den andra sidan av 
matematiken, den där de kände att de inte förstod. Så här skrev några elever: ”Matte är 

jätteroligt när man förstår, men när man inte fattar ingenting och inte får hjälp är det 

världens värsta ämne”, ”Jag tycker att det är lite mittemellan svårt beroende på vad det är 

man jobbar med. När jag väl förstår hur man gör är det intressant och kul men det kan ta en 

stund. ”Jag tycker matte är roligt när man vet vad man gör och man fattar men om det är 

något svårt man inte fattar blir det svårare.” 

 

5.2.3. Vad har påverkat de elever som har en positiv inställning. 

 
Det fanns ganska många olika vinklingar till varför elever är positiva till ämnet. En aspekt 
som kom fram var att positiva elever ofta såg tjusningen i att matematik var så utmanande. Så 
här skrev några elever i enkäten: ”Jag tycker att matte är roligt eftersom jag gillar att klura ut 

saker. Det är roligt när det först är svårt och sedan blir det enkelt och roligt.”, ”När jag har 

klarat en uppgift så känns det så gott!”, ”Jag tycker att matte är ett roligt ämne för det är kul 

att lösa svåra tal och sen är det kul när man väl förstår.”, ”Det är jätteroligt att räkna matte 

när man förstår sig på det och det rullar på.”. 

   En annan aspekt av den positiva inställningen var att många såg att det fanns mycket nytta 
av att kunna matematik i vardagen. Så här skrev några: ”Det är roligt för man har nytta av det 

i framtiden”, ”Tycker att det är viktigt för att man använder det till mycket”, ”Matte är ett 

viktigt ämne då allt i princip handlar om eller är byggt på matematik”. 

   Liksom att läraren angavs ha påverkat en negativ inställning framhölls även här läraren som 
en av anledningarna till att eleverna var positiva till ämnet. Så här skrev några elever: ”… fick 

en bättre lärare på högstadiet därefter blev det mycket roligare. Hon gjorde så att jag 

verkligen förstod.”, ”Jag tycker att det är roligt för jag har haft lärare som har förklarat 

varför det blir som det blir i uträkningar m.m.”, ”Mycket ligger det nog i att jag haft en bra 

lärare i ämnet, det ger mycket.”. 
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5.2.4. Intervjupresentationer.  

 
Jag presenterar här det som framkom vid intervjuerna med de utvalda sex elever. Det är inte 
deras verkliga namn som används. I inledningen presenteras hur de sex eleverna placerat sina 
kryss i enkäten. 
 
Anna 
Anna går inte i den klassen som jag undervisar. Hon har i enkäten svarat att hon instämmer 
helt i att matte är viktigt, intressant och roligt. Men hon instämmer inte helt i att matematik är 
ett lätt ämne, där hamnar hennes kryss i den andra rutan. Anna har blivit något positivare till 
ämnet sedan hon började på gymnasiet.  
   Anna tycker att matte är viktig eftersom hon ser en stor användning av ämnet. Hon kan se 
användningsmöjligheter i de flesta situationer i livet. Anna berättar att hon använder ämnet på 
sin fritid då hon ägnar tid åt att sitta och rita och räkna på hur hennes drömhus skulle se ut och 
vad det skulle kosta att bygga det. 
   Hon tycker att matematik är intressant för att det som först ser svårt ut sedan blir lätt. Anna 
tycker också att det är intressant för att det hela tiden finns mer att lära sig. Hon jämför en del 
med språken och ser inte alls samma nytta med dem.  
   Ämnet är roligt för att det är intressant, för Anna hänger dessa båda tillsammans. 
   Hon tycker inte att ämnet alla gånger är så lätt men kan se tjusningen i att det som först är 
svårt sedan blir lätt.  
   Anna tror att anledningen till att hon tycker som hon gör framförallt är att hon alltid har haft 
lätt för ämnet. Hon har också alltid känt att hon fått stöd av föräldrar och lärare. Anna har 
sedan årskurs 5 känt sig duktig i matematik. Lärarna har varit positiva och stöttat och hjälpt 
henne. Anna tyckte det var roligt att känna sig lite speciell och hjälpte läraren med att förklara 
för sina klasskamrater. Det fanns en period under årskurs 7 när hon tappade intresset för 
ämnet. Anna berättade att hon hade en lärare som hon upplevde inte brydde sig om hur det 
gick för henne. Anna kände också att denne läraren inte trodde på henne och inte tyckte att 
hon var speciellt duktig. I årskurs 8 byttes denne läraren ut och därefter har det varit bra igen. 
Anna har redan under våren i årskurs 1 börjat läsa in matematik C kursen på eget bevåg.  
   Anna framhåller också sina föräldrar som viktiga för sitt matematikintresse. Hon har alltid 
upplevt att föräldrarna har haft tid och möjlighet att hjälpa henne. Om det funnits något i 
skolan som hon inte hunnit med har alltid föräldrarna kunnat hjälpa.  
   Anna tog också upp en annan aspekt som är viktig för hur bra matematiken går och det är 
storleken på klasserna. Hon tror att storleken på gruppen är jätteviktig för hur det går i ämnet.  
 
Birgitta 
Birgitta går även hon i den andra undervisningsgruppen. Hon placerade sina kryss precis som 
Anna gjorde. Birgittas inställning till matematiken är oförändrad sedan hon började på 
gymnasiet. 
   Hon tycker att matematik är ett viktigt ämne eftersom hon kan se den stora nyttan med att 
kunna det. Hon ger exempel från vardagslivet såsom att det krävs när man ska bygga hus eller 
mäta någonting. 
   Birgitta har alltid tyckt att ämnet varit intressant. Hon säger att hon alltid tyckt om att jobba 
med siffror. Hon tycker att det är kul att sitta och klura lite eller att sitta med en massa tal 
framför sig som hon sedan räknar ut.  
   Hon tycker att ämnet är roligt för att det är lätt. Hon framhäver att det är viktigt att det just 
är lätt för att det skall gå bra i matten. Birgitta har alltid upplevt det roligt att gå till 
matematiklektionerna även om hon haft klasskamrater som tyckt precis tvärtom.  
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   Trots att hon betonat tidigare att det är att ämnet är lätt som gör att det blir roligt instämmer 
hon inte helt i att ämnet är lätt. Detta förklarar hon med att det inte alltid är lätt i början. Men 
när hon väl börjar förstå och det blir lätt då blir det kul. 
   Birgitta tror att hennes positiva syn på ämnet matematik beror på de matematiklärare som 
hon haft och på att hon haft lätt för ämnet. Hon tycker att hennes lärare alltid har lyckats 
förklara så att hon har förstått. Hon tycker att det är viktigt att läraren ger eleven tid att förstå 
och att läraren är positiv, glad och trevlig. Hon tycker att det just i matte är extra viktigt att 
läraren är positiv. Det är så viktigt att lyssna och förstå i ämnet och ska man då lyssna på 
någon tråkig hänger man inte med. Det är också viktigt att hon alltid upplevt att lärarna har 
haft tid med henne och hon har upplevt att läraren finns tillgänglig.  
 
Carina 
Även Carina går i den andra undervisningsgruppen. Hon har kryssat i att hon helt instämmer i 
att matematik är viktigt och intressant. När det gäller hur roligt ämnet är hamnar krysset i ruta 
2 och när det gäller hur lätt hamnar det i ruta 3. Carinas inställning är oförändrad sedan hon 
började på gymnasiet. 
   Hon tycker att ämnet är viktigt just för att hon kan se många användningar av det i 
framtiden. Hon nämner att det är viktigt att kunna kontrollräkna kvitton, deklaration, 
försäkringar med mera. Carina vill bli veterinär och kan där se att hon kommer att ha mycket 
nytta av att kunna räkna med mediciner. Hon ser ingen direkt nytta just nu men ser som sagt 
att hon kommer att ha mycket nytta av det i framtiden. 
   Carina tycker att ämnet är intressant för att det är så häftigt när allting stämmer. Från att 
bara ha kunnat räkna plus och minus när hon gick i lågstadiet känner hon nu hur mycket hon 
lärt sig. Det är roligt att lära sig nya saker och se hur det blir när alla bitar faller på plats och 
hon förstår.  
   Hon instämmer inte helt i att ämnet är roligt. Hon tycker att det går mycket i vågor i 
matematik. Ibland är det roligt när hon känner att hon förstår men det kan också vara 
jättetråkigt när hon inte hänger med. Carina säger att hon ofta kan gå och fundera länge på tal 
utan att be om hjälp. Det är inte alltid så lätt att få hjälp. Carina säger att det inte alltid blir så 
mycket tid kvar på lektionerna att få det. Hon känner inte heller att hon kan få någon hjälp 
hemifrån. 
   Carina tycker att ämnet är ganska svårt. Men vid intervjun framkommer det att detta 
varierar mycket. Det är väldigt olika för olika områden. Samtidigt som hon tycker att det ska 
vara lätt så får det inte bli för lätt, det ska även vara en utmaning. Carina vill få mycket hjälp 
när hon precis börjat på ett nytt område så att hon känner sig säker. När hon väl är det får 
lärarna gärna ge henne många utmaningar då tycker hon att det bara är roligt.  
   Carina anger läraren som den viktigaste anledningen till att hon tycker som hon gör. Hon 
pratar en del om sin förra lärare och beskriver henne som snäll, tålmodig, vänlig och 
förstående. Carina tyckte det var bra att hon förklarade så mycket och var villig att pröva 
många olika vägar för att förklara. Det var många andra elever i klassen som inte hade varit 
positivt inställda till denna lärare. Carina tror inte att det egentligen har med läraren att göra 
utan att det berodde på att de inte tyckte om ämnet och att detta gick ut över läraren. Carina 
tycker också att det är viktigt att en lärare kan stråla ut positivism till ämnet. Det är viktigt att 
läraren har en förmåga att få eleverna med sig och få dem att tycka att ämnet är roligt. 
 
Doris 
Doris går även hon i den andra undervisningsgruppen. Hon har kryssat i ruta två när det gäller 
hur viktigt ämnet är. I övrigt instämmer hon inte alls i att ämnet är varken intressant, roligt 
eller lätt. Doris har blivit något positivare inställd till ämnet sedan hon började på gymnasiet. 
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   Hon motiverar att hon tycker att ämnet är ganska viktigt med att hon innerst inne har en 
känsla av det. Hon kan inte komma på någon anledning till varför mer än att hon alltid har 
hört många säga detta.  
   Hon har aldrig tyckt att ämnet varit intressant. Hon säger att ingen har försökt att få henne 
intresserad . Hon säger att det ibland kan vara intressant om hon känner att hon förstår. Doris 
framhåller att det har blivit något bättre nu sedan hon börjat på gymnasiet. 
   Doris tycker inte att matematik är roligt, tvärtom. Detta motiverar hon med att hon inte fått 
hjälp när hon bett om det. Doris berättar att hon alltid har haft svårt med matematik och svårt 
för att be om hjälp när hon kört fast. När hon började på högstadiet blev betygen viktiga och 
då ville hon verkligen få hjälp. Hon bad då om att få extrahjälp men hennes lärare tyckte inte 
att hon behövde det och därför fick hon aldrig det. Doris sa att hon efter det tappade sugen för 
ämnet och därför inte alls tycker att det var roligt.  
   Doris tycker att matematik är ett svårt ämne. Om någon sitter bredvid henne och hjälper 
henne händer det ibland att hon förstår och då blir det lättare. Ibland kan det räcka med att hon 
förstår en grej så kan hon helt plötsligt förstå ett helt kapitel.  
   När det gäller vad som har påverkat Doris att tycka som hon gör är det framförallt läraren 
som anges som anledning. Till viss del tror hon att det även har att göra med att hon alltid har 
haft svårt att hänga med. Hon har alltid känt sig sämre i matematik än vad hon gjort i andra 
ämnen. Betygsmässigt har det skiljt mycket mellan till exempel matematikbetyget och 
svenskbetyget.  Doris pratade mycket om den läraren hon haft på högstadiet och säger att 
inställning till stor del beror på honom. Hon tycker dock att det blivit mycket bättre nu på 
gymnasiet. Doris framhåller att det är viktigt att läraren gör så att eleverna blir positiva till 
ämnet och att de tror på sig själv. Hon tycker inte om när läraren enbart skyller dåliga resultat 
på eleven och inte på sin egen undervisning. Hon tycker att det är viktigt att läraren har 
mycket genomgångar och att alla inte bara sitter och räknar i sin egen bok hela tiden. Hon 
känner själv att det är så lätt att köra fast och eftersom hon har så svårt att be om hjälp 
kommer hon därför inte vidare.  
 
Eva 
Eva går i min undervisningsgrupp. Hon har placerat sina kryss precis som Doris har gjort. Eva 
har blivit något positivare till matematik sedan hon började på gymnasiet. 
   Eva tycker att matten är ganska viktig. Anledningen till att den inte är jätteviktig är att hon 
tycker att hon inte behöver kunna allt som hon lär sig i skolan. Eva ser stor nytta med att 
kunna matematik men kan inte riktigt motivera varför. 
   Eva tycker inte att matematik är intressant alls. Hon säger att hon aldrig haft lärare som 
kunnat motivera henne. De lärare hon har haft på framförallt högstadiet har inte brytt sig om 
hur det gått för henne. Hon upplever att lärarna mest suttit och ”glott framför” sig. Hon tycker 
att hon fått sitta för mycket med sin egen bok och räknat själv. Detta har gjort att hon tappat 
intresset för matematiken. 
   Eva har kryssat att hon tycker att ämnet är tråkigt men under intervjun visar det sig att detta 
kan variera. Eva säger att hon verkligen tycker att det är roligt när hon förstår men när hon 
inte gör det ”skiter” hon i det. Det får inte vara för krångligt och inte för lätt. Det är viktigt att 
nivån känns precis rätt för henne. Eva tycker det är mycket jobbigt när hon känner sig dum. 
Hon säger att hon jämför sig mycket med de andra och vill kunna lika mycket som dem.  
   Eva tycker att matematik är svårt. Det blir svårt när man inte förstår säger hon. Men ibland 
går det bra. Eva säger sig ha svårt att tackla motgång, hon blir lätt arg och när hon blir det 
lägger hon allt till sidan och slutar räkna. Även här kommer hon in på känslan av värdelöshet i 
jämförelse med de andra.  
   Eva säger att hennes inställning till matematik beror på den skolan där hon gick under 
högstadiet. Hon upplevde både lärarna i matematik och skolan som helhet mycket dålig. Hon 
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berättade att det var mycket stökigt under matematiklektionerna. Det var så mycket liv under 
lektionerna att det tog halva lektionen innan alla satt ner och sedan var det nästan tid att sluta. 
Eva säger att hon har umgåtts med fel personer och därmed skolkat en del. Hon skolkade även 
från matematiklektionerna delvis med förevändningen att hon ändå inte lärde sig något där. 
Eva talade om för sin lärare att hon inte tyckte att det var lönt att gå på lektionerna för hon 
inte tyckte att hon lärde sig någonting. Eva tyckte att det var ganska roligt att gå i skolan fram 
till och med årskurs 6 men tappade därefter mycket. Detta gäller inte i alla ämnen men i 
många. Hon hade ganska många olika matematiklärare under högstadieperioden och upplevde 
aldrig att de hade någon direkt genomgång utan det var meningen att alla skulle räkna själva, 
även om inte många gjorde det. Eva efterlyser en matematikundervisning där man rör på sig 
lite och har en del praktiska moment. Hon upplever att hon lär sig bättre av att göra saker och 
inte bara sitter ner i bänken. 
 
Filippa 
Filippa går även hon i min undervisningsgrupp. Hon har placerat sitt kryss när det gäller hur 
viktigt ämnet är i den tredje rutan. I övrigt instämmer hon inte alls i påståendena när det gäller 
hur intressant, roligt eller lätt hon tycker att matematiken är. Filippa har blivit något 
negativare till ämnet sedan hon började på gymnasiet. 
   Filippa tycker inte att matematik är speciellt viktigt. Hon kan se att hon har nytta av vissa 
delar men långt ifrån allt. Hon ger ett exempel att man inte använder precis x när man är ute 
och handlar. 
   Hon tycker inte att ämnet är intressant. Detta motiverar hon med att det bara inte är kul. Hon 
tycker att det är långtråkigt och att det alltid är samma saker som tas upp om och om igen.  
   Hon tycker också att matematik är tråkigt för att det är så svårt. Om det någon gång går att 
klara ett tal själv utan att fråga så känns det genast lite roligare. 
   Filippa säger att hon aldrig tyckt ämne varit roligt och aldrig kommer att göra det heller. Det 
visar sig dock funnits vissa perioder när hon varit något positivare. Under en period i årskurs 
8 gick det något bättre och hon säger att hon då hade Vg i ämnet. Filippa berättar att hon 
genom åren bytt just matematiklärare ofta. Hon tyckte att dessa lärare bedömde henne väldigt 
olika. Dessutom tycker hon det har varit jobbigt att byta eftersom alla lärare lär ut så olika. 
Hon tycker att det är viktigt att lärarna förklara så att hon förstår. Hon vill å ena sida ha 
mycket genomgångar men inte å andra sidan. Filippa berättar att hon tycker om att ha en 
lärare bredvid sig när hon räknar. Filippa säger att hon är skoltrött och känner egentligen 
likadant för alla ”skolämnen”. De enda ämnen som hon tycker är roliga är de ämnena som hon 
tycker att hon gör något i. Här framhålls ridning och bild som ämnen som hon tycker är roliga. 
Det som gör dem roligare är att hon inte behöver lära sig saker. Hon tycker det är mycket 
bättre att göra något och slippa tänka. Filippa efterlyser sedan lite mer praktiska övningar i 
matematiken så att hon inte bara behöver sitta. Hon efterlyser också en lättare matematikbok 
som är anpassad så att hon precis ska klara godkänt och att lektionerna är korta. Hon tycker 
att 40 minuter kan vara lagom. 
 

5.2.5. Sammanfattning av vad inställningen till ämnet beror på. 

 
Som framhölls redan i teoriavsnittet är det svårt att svara generellt på denna fråga då alla i en 
attitydundersökning har en egen åsikt och den varierar. Men om något skall plockas fram som 
den viktigaste att påverka attityden är det framförallt en faktor, matematikläraren. 
   I många av enkätsvaren framhölls läraren som en viktig faktor till varför man tyckte som 
man gjorde. I alla de intervjuer jag gjort med elever nämndes läraren som den viktigaste eller 
en av de viktigaste orsakerna till ens inställning. 
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   Andra faktorer som framhålls ha påverkat en positiv inställning till ämnet är att eleven har 
känt sig duktig i det och har gott självförtroende. Många framhåller att de tycker att det är 
viktigt att de känner att de klarar av de uppgifterna de räknar. Många skriver också att det blir 
roligt när de känner att de förstår. Det framkommer också att många tycker om ämnet för att 
eleven känner sig utmanade av det. Många känner en stor tillfredställelse i att lyckas lösa 
krångligheter som till en början verkade svåra. En hel del känner att matematik är ett ämne 
där de känner att de kan se nyttan och därför känner sig mer motiverade att lära sig det.  
   De faktorer som framhålls ha påverkat i negativ riktning förutom läraren är att vissa elever 
känner sig dumma och misslyckade när de inte klarar av att räkna matematiktal. De tycker att 
lektionerna är tråkiga och enahanda. Många känner också att ämnet är svårt och krångligt och 
att de inte förstår.  
 

5.3. Har inställningen förändrats sedan eleven började på gymnasiet?  
 
Här redovisas hur kryssen placerades vid denna frågan. 
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  Diagram 11.  Har inställningen förändrats sedan gymnasiet? 
 
44 % av eleverna har inte förändrat sin inställning medan 56 % har det. Av de elever som 
ändrat inställning är det 21 av 23 stycken som är något eller mycket positivare till ämnet mot 
vad de tidigare har varit. 
   Av det totala antalet elever har 51 % en positivare inställning sedan de började på gymnasiet.  
 

5.4. Om inställningen har förändrats, vad beror detta på? 
 
Svaren på denna fråga hämtas från den sista öppnare frågan på enkäten. Den togs inte upp 
under intervjuerna. 
   Den största andelen av eleverna har ändrat sin inställning sedan de började på gymnasiet. 
Detta motiverar många med att de tycker att de får mer hjälp nu än de fått tidigare vilket har 
medfört att de tycker bättre om ämnet nu. Många skriver också att de förstår mer nu och 
därför är positivare. I ganska många enkäter framkommer det att de tycker att de har fått en 
bättre lärare nu än de hade tidigare. Några skriver att det beror på att de fått en bättre bok nu 
på gymnasiet. En elev skriver att tempot är lägre nu och att det därför har blivit bättre.  
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   En ganska stor andel har en oförändrad inställning och några motiveringar till detta är att de 
fortfarande tycker att det är lika roligt eller tråkigt som de tyckte tidigare. Någon har skrivit 
att det gått för kort tid för att det skall gå att uttala sig om någon förändring.  
   Det är enbart två elever som har en negativare inställning nu än de hade innan gymnasiet. 
En av dessa elever tycker att matten blev mycket svårare sedan de började på gymnasiet. Den 
andra eleven skriver att hon tycker att det har blivit svårare och jobbigare och att det har blivit  
mer press.  

5.5. Analys 
 

5.5.1. Vilken inställning till matematik finns hos årskurs 1 eleverna? 

 
Den vanligaste inställningen i denna undersökning visade sig vara att eleven ansåg att 
matematik var ett viktigt ämne, det rådde ganska delade meningar om det var intressant och 
roligt och många tyckte att ämnet var svårt. Detta är även det som delvis framkommer både i 
Lusten att lära - med fokus på matematik, rapport 221 (2002) och i Nationell utvärdering, 
rapport 251 (2003). Enligt dessa båda undersökningar tycker de flesta elever att matematik är 
ett viktigt ämne men de tycker inte att det är speciellt intressant och roligt, de tycker heller 
inte att det är lätt. I rapport 251 (2003), framkommer det i deras elevenkätundersökning att 
matematik ansågs som det viktigaste ämnet i skolan. I denna undersökning jämfördes inte 
matematiken med andra ämnen men det var nästan 90 % av alla elever som tyckte att 
matematik var ett viktigt eller ganska viktigt ämne. I rapport 251 ansåg nästan hälften av 
eleverna att det var ett svårt ämne, i denna var det 76 % som inte alls eller inte helt instämde i 
att matematik är ett lätt ämne.  
   I denna undersökning visar det sig att vissa attityder hänger ihop medan andra inte alls gör 
det. I rapport 251 framkommer det att viktigt inte stämmer överens med intressant och roligt, 
denna undersökning visar också på detta.  
   De attityder som har störst positiv korrelation i denna undersökning är intressant och roligt. 
 

5.5.2. Vad är det som har påverkat elevernas inställning? 

 
   När det gäller vad som har påverkat elever att tycka som de gör framkommer det i de båda 
ovannämnda rapporterna att attityderna till ganska stor del beror på undervisningsformen, 
detta är inget som direkt framkommer i denna undersökning. De skäl som framkommit i 
denna undersökning är att eleverna tycker det är viktigt att de känner att de förstår ämnet och 
många framhåller också läraren som en viktig faktor att påverka deras inställning. Inget av 
detta kan egentligen direkt kopplas till undervisningsformen men det kan vara beroende på 
hur eleverna tolkar frågan, vad är det egentligen läraren påverkar? Ur elevernas synvinkel är 
det läraren som planerar lektionerna, bestämmer arbetssätt, väljer lärobok, väljer mängden 
prov och läxor och bestämmer i vilken mån eleverna har inflytande. I rapport 221 och 251 
nämns inte den enskilde läraren som påverkansfaktor men det är beroende på hur man tolkar 
resultatet. Ingen elev skrev i enkäten för denna undersökning att de tyckte som de gjorde på 
grund av hur de upplevde matematikundervisningen. Men i intervjuerna framkommer det 
framförallt från dem som tyckte att ämnet var ointressant och tråkigt att de tyckte lektionerna 
var tråkiga. I enkäterna nämnde inte dessa elever något om lektionerna utan skrev istället att 
läraren var dålig.  
   En annan viktigt faktor som framkommit i undersökningen är hur viktigt det är för eleverna 
att de känner att undervisningen är på rätt nivå för dem. Det får definitivt inte vara för svårt 
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men heller inte allt för lätt. I teoriavsnittet diskuteras individualiseringen av 
matematikundervisningen. Löwing och Kilborn (2002) hävdar att den individualisering som 
används idag i första hand är en hastighetsindividualiering. Uppgifterna anpassas inte i 
svårighetsgrad till eleverna utan anpassningen består i att eleverna får räkna så många tal de 
hinner. De elever i denna undersökning som tycker att matematiken är för svår har 
uppenbarligen inte fått uppgifter som har varit anpassade så att de skulle kunna lösa dem. 
Trots att den vanligaste undervisningsformen är att eleverna räknar själva och därigenom 
borde få en individanpassning uppger många elever att de tycker att ämnet är svårt, i denna 
undersökning var det 15 elever som inte alls instämde i att matte var ett lätt ämne. 
   Den faktor som eleverna i denna undersökning anser påverkar deras attityder mest är 
matematikläraren, detta gäller ur både positiv och negativ synvinkel.  Detta framkommer även 
i Matematikdelegationens attitydundersökning (2004). I denna är det matematikläraren och 
föräldrarna som visar sig vara den största påverkansfaktorn till att elever tycker som de gör, 
både från positivt och från negativt håll. I Matematikdelegationens undersökning anges den 
allra viktigaste positiva påverkansfaktorn vara föräldrar, vänner och släkt. En elev i denna 
undersökning har nämnt föräldrarna som viktiga för inställningen men övrigt nämndes de inte 
alls. Den näst viktigaste faktorn att påverka i positiv riktning och den viktigaste i negativ 
uppges vara matematikläraren. Både i enkäter och i intervjuerna framkommer det många 
exempel på att elever tycker de haft mycket bra matematiklärare som de upplever sig fått stöd, 
hjälp och positiv energi ifrån. Men det framkommer också att elever haft dåliga lärare som 
inte brytt sig, som inte hjälpt dem och som inte kunnat motivera dem att lära sig mer i ämnet.  
 

5.5.3. Har elevernas inställning till ämnet förändrats sedan gymnasiet och 
isåfall varför? 

 
Enligt denna undersökning har eleverna överlag blivit mer positivt inställda till ämnet sedan 
de började på gymnasiet. En av anledningarna till detta motiveras med att de tycker att de fått 
en bättre lärare nu. I Matematikdelegationens undersökning (2004) framkommer det att 
gymnasielärare har större inflytande över en positiv inställning än vad högstadielärarna är. I 
de examensarbete som presenteras i teoridelen framgår det att intresset för matematik dalar 
under grundskolan och är som lägst i årskurs 9. Det finns dock ingen undersökning som 
styrker att elever är mer positivt inställda till ämnet på gymnasiet. I Örnstedt (2006) 
framkommer det att inställningen skiljer sig mellan praktiska och studieförberedande program. 
Eleverna som undersökts i denna undersökning går ett praktiskt program och har en positivare 
inställning än vad som framkommer i Örnstedt (2006). Nu är det så att några elever kommer 
att få naturvetenskapsbehörighet och det går inte att utläsa ur resultatet hur dessa elever har 
påverkat slutresultatet. 
   En annan anledning som eleverna uppger till att de är mer positiva nu är att de tycker att de 
förstår mer nu och därmed har ämnet blivit roligare.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 
Jag har vid ett flertal tillfällen i arbetet redogjort för de för och nackdelar som det medför att 
göra denna sortens undersökning bland ens egna elever. Det finns ganska uppenbara risker 
med att eleverna inte vågar säga vad de egentligen tycker av rädsla för att det i slutändan skall 
påverka deras betyg. Jag tycker att jag har försökt att gardera mig mot detta men det finns 
inga garantier.  
  När jag valde ut vilka attityder som skulle undersökas valde jag ut fyra sådana. Av dessa kan 
en vara tveksam. En av attityderna var hur roligt eleverna tyckte att matematik var. När jag 
slår upp ordet rolig på Nationalencyklopedins internettjänst förklaras det med något ”som 

lockar till munterhet när det gäller en person eller en företeelse”. Det kan diskuteras om det 
egentligen var detta jag ville undersöka. I efterhand hade det varit bättre att undersöka hur 
lustfyllt ämnet var för eleverna eller eventuellt vilken glädje de kände för att ha ämnet. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Det var breven som väckte intresse för ämnet från allra första början. Tanken var att se vad 
som gick att utläsa ur dessa om vad eleverna egentligen tyckte om matematik och vad detta 
berodde på. När sedan väl arbetet kom igång visade det sig att jag inte direkt kunde använda 
dem. Eleverna hade skrivit så olika att det inte gick att göra någon jämförelse. Detta kan på ett 
sätt kännas trist men även om inte breven kunde användas har många tankar väckts om hur 
jag i min framtida lärargärning kan lära mig mycket om nya elever med brevskrivning som 
metod, jag återkommer till detta på slutet. 
   Min uppfattning innan jag gjorde denna undersökning var att ganska många, för många var 
negativt inställda till matematik. Det har visat sig att det inte är fullt så enkelt. Eleverna är inte 
så negativa som jag trodde. De flesta elever tycker att matte är ett viktigt ämne, det är till och 
med så att det i Nationell utvärdering (2003) angavs som det allra viktigaste ämnet. I denna 
undersökning var det nästan 70 % som helt instämde i att matematik var ett viktigt ämne. När 
det gällde de andra attityderna som undersöktes var det mer variation i svaren. Ingen elev 
kryssade i instämmer inte alls för alla fyra attityderna. Jag har nu sett att ingen elev rakt 
igenom är helt negativ till ämnet. Detta är något som har förvånat mig. Min ursprungliga bild 
att många elever rakt igenom var negativa till matematik stämde inte. Det finns i alla elever 
någon form av motivation för ämnet. Trots detta lyckas undervisningen inte få alla eleverna 
att tycka att ämnet är roligt eller intressant. Nu visade det sig att våra elever är ganska positiva 
till ämnet men det finns tyvärr allt för många som inte är det. 
   Vad elever tycker om matematik påverkas från många olika håll. Matematikdelegationens 
attitydundersökning (2003) anger att föräldrar, släkt och vänner är de viktigaste att påverka 
från positivt håll medan lärare är viktigast att påverka från negativt. Föräldrarnas viktiga roll 
har inte kommit fram mycket i denna undersökning. Det kan bero på att 
Matematikdelegationens undersökning gjordes bland före detta elever som fått distans till sin 
skolgång och inte är mitt uppe i den som de elever som deltog i denna.  
   I min undersökning visade sig läraren och svårighetsnivån vara de faktorer som togs upp 
mest av eleverna som de viktigaste att påverka attityderna. Alla elever som blev intervjuade 
nämnde matematikläraren som viktig för att ha påverkat inställningen. För elever är 
undervisningen uppenbarligen förknippad med den som utövar den. Elever verkar här inte 
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skilja inte på sak och person och av erfarenhet är min uppfattning att elever inte gör det. I 
Skolverkets två rapporter 221 och 251 nämns det inte mycket om hur viktig läraren är utan 
där är det hur undervisningen bedrivs som är det viktiga. Min personliga tolkning är att det är 
samma sak som beskrivs men det tas upp på olika sätt.  
   Läraren uppges vara mycket viktig och min undersökning ger många uppslag till hur en bra 
matematiklärare skall vara. En lärare skall anpassa undervisningen så att eleven känner att den 
förstår. Det får inte vara allt för lätt och inte för svårt. Framförallt de elever som hade svårt för 
matematik framhöll att matematiken blev tråkig för att den var för svår. Det gäller också att 
som lärare försöka möta varje elev där den är och använda andra exempel än de som kommer 
från läroboken. Undervisningen får gärna ha praktiska inslag. Det var ingen elev som i denna 
undersökning tyckte att de fick för lite utmaningar. Min erfarenhet är att den sortens elever 
också finns. De som har jättelätt för ämnet och som behöver ställas inför en helt annan sorts 
utmaningar. En lärare skall bry sig om sina elever och tro på dem. Han eller hon ska lyckas 
förmedla en positiv känsla för matematik. I intervjuundersökningen var det en elev som tyckte 
att det framförallt var viktigt att vara positiv som matematiklärare. Hon tyckte att det var extra 
viktigt i matematik just för att det kunde vara svårt ibland.  
  Vi matematiklärare på den skola där undersökningen gjorts har trots allt lyckats ganska väl 
med att skapa positiva attityder till ämnet trots att det är ett yrkesförberedande program. Extra 
roligt är att så många blivit mer positivt inställda sedan de började hos oss. Kanske kan det 
vara så att det är dessa ”mattebrev” varit en del av att inställningen har förändrats. Genom att 
skriva brev har eleverna från första stund känt att vi bryr oss om vad de tycker och är 
intresserade av varför de tycker som det gör. Det känner att vi försöker att hjälpa dem och 
försöker att anpassa undervisningen till rätt nivå. Jag har aldrig tidigare använt mig 
av ”brevskrivningsmetoden”. Detta var något jag fick hänga med på när jag började som 
matematiklärare på denna skola. Jag tror på metoden och kommer att fortsätta att använda mig 
av den inför kommande läsår. Jag kommer också att försöka att få ut mer av den. När eleverna 
skrev breven i höstas fick de bara instruktionen att skriva vad de kände för när det gällde 
deras erfarenheter av matematik. När jag i fortsättningen ska låta eleverna skriva brev ska jag 
försöka få ut mer information såsom hur de vill arbeta, hur de känner att de lär sig bäst, hur de 
bäst tycker om att testa sina kunskaper. En idé är att också följa upp breven en bit in på läsåret 
för att kolla av så att man är på rätt väg med sin undervisning. Denna uppföljning kan göras 
med brev eller med att helt enkelt fråga eleverna om vad de tycker.  
   Denna undersökning är ganska smal. Den har undersökt ett ganska litet antal elever som går 
på samma skola och har samma kön. Det hade varit intressant att göra en större undersökning 
där fler elever inkluderats då hade man kunnat se eventuella skillnader mellan hur pojkar och 
flickor ser på matematik. Det hade också varit intressant att se skillnader mellan olika 
program. Dels hade det varit intressant för att se skillnaden mellan ett teoretiskt och ett 
studieinriktat program men också för att se eventuella skillnader mellan den undersökta 
skolan och ett annat yrkesinriktat program.  
   Frågeställningarna i detta examensarbete har inte alls varit inriktade på om det finns en 
koppling mellan attityder och uppnådda resultat. I Matematikdelegationens undersökning 
(2003) framgår det att det finns en klar koppling mellan att de som var positivt inställda till 
ämnet också hade högre betyg. Det hade varit intressant att jämföra de betyg som eleverna 
hade med sig i matematik från grundskolan mot vilka attityder de har. Men skulle jag 
inkluderat detta i denna undersökning hade det varit svårt att undersöka de egna eleverna. Jag 
har tidigare i arbetet övervägt nackdelarna med att undersöka elever som jag är betygssättande 
på. När det gäller att koppla vad de tycker till resultat så tycker jag inte att det etiskt 
försvarbart. Forskningsetiska nämndens regler (2003) rekommenderar enligt samtyckeskravet 
att den undersökte inte står i beroendeställning till den som forskar. Om det förekommer en 
beroendeställning måste det garanteras att den undersökte inte kan drabbas av några negativa 
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följder. Det hade varit svårt att ge de garantierna. I Skolverkets läroplan, lpf- 94 framhålls 
bland mycket annat att det är viktigt att eleverna skall känna glädje när de utövar matematik. 
För att lära sig så mycket som möjligt och uppnå bästa resultat är det viktigt att ha en positiv 
inställning till det man håller på med. Av egen erfarenhet är jag helt övertygad om att det 
finns ett starkt samband här. 
   I Bagdadi och Fluurs examensarbete (2007) framkommer en mycket positiv bild av elevers 
attityder till matematik. Det hade varit intressant att veta mer om den skolan eller någon 
annan där man verkligen lyckats att skapa en positiv matematikattityd. Vad är det dessa skolor 
gör som framkallar det goda resultatet? Det hade också varit intressant att jämföra detta med 
en skola med negativa attityder och se vad som skilde dessa åt. 
   Slutligen tycker jag att jag fått svar på alla mina frågeställningar. Detta arbete har lärt mig 
mycket. Som verksam lärare finns det sällan tid att undersöka ens egna elever på det sätt som 
jag nu hunnit. Jag har också fått en mer nyanserad bild av vilka attityder som finns till ämnet 
matematik. I både enkäter och intervjuer har eleverna gett uttryck för vad de tycker är viktiga 
egenskaper hos en bra matematiklärare. Detta är något som jag kommer att ha mycket nytta 
av i mitt yrke. 
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Bilaga 1 - Enkäten                           
 
Enkätundersökning om attityder till matematik. 
I denna undersökning är jag intresserad av vad du tycker om matematik. Det är viktigt att du svarar precis hur du  
känner. Mitt syfte är att se vilken inställning som finns till ämnet  och vad denna inställning beror på.  
Jag kommer att vilja intervjua några av er lite djupare för att förstå era svar bättre. För att jag ska kunna göra 
dessa behöver jag veta ditt namn. Vill du inte bli intervjuad eller skriva ditt namn så behöver du inte göra det. 
Ingen kommer att namnges i det slutliga arbetet. Deltagande är frivilligt. 
 
Kryssa här om du kan tänka dig att bli intervjuad.       
Namn:__________________________________    
 
Sätt kryss i ruta utifrån vad du tycker. Skriv också en motivation till varför du tycker 
som du gör. 
                                                            Instämmer                                                     Instämmer 
                                                                 helt                                                               inte alls 
 
Matematik är ett viktigt ämne.                                                                              
 
Matematik är ett intressant  
ämne.                                                                                                                         
 
Matematik är ett roligt ämne.                                                                                 
 
Matematik är ett lätt ämne.                                                                                     
 
Det finns alltid en anledning till att du tycker som du gör. Försök nu att motivera varför du har 
den inställning som du har till matematik. Vad har påverkat dig? _______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________     fortsätt gärna på baksidan → 
 
                                                             mycket       något      oförändrad  något       mycket     
Hur har din inställning till ämnet    positivare   positivare                negativare negativare 
förändrats sedan du började på 
 gymnasiet?                                                                                                           
Motivering: ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________fortsätt gärna på baksidan→ 
                                                                                
                                                                                        Tack för din medverkan!    Mari 
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Bilaga 2 – Sammanställning av korrelationer. 
 
Här följer en sammanställning av resultaten från korrelationsdiagrammen. 
 
 
 
 
 
Diagram 5. Vilken korrelation finns för viktigt och intressant? 
 

13 0 0 0 Instämmer helt 
 

9 1 1 0  
         - 

5 5 2 0  
         - 

1 3 2 0 Instämmer inte 
alls 

Instämmer helt           -        - Instämmer inte 
alls 

 

 
 
 
 
 
Intressant 

 
                                                            Viktigt 
                                                        
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 6. Vilken korrelation finns för viktigt och roligt? 
 

8 0 0 0 Instämmer helt 
 

12 1 0 0  
         - 

3 3 3 0  
         - 

4 5 2 0 Instämmer inte 
alls 

Instämmer helt           -        - Instämmer inte 
alls 

 

 
 
 
 
 
Roligt 

 
                                                            Viktigt 
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Diagram 7. Vilken korrelation finns för viktigt och lätt? 
 

0 0 0 0 Instämmer helt 
 

10 0 1 0  
         - 

12 4 0 0  
         - 

5 6 4 0 Instämmer inte 
alls 

Instämmer helt           -        - Instämmer inte 
alls 

 

 
 
 
 
 
Lätt 

 
                                                            Viktigt 
 
 
 
Diagram 8. Vilken korrelation finns för intressant och lätt? 
 

0 0 0 0 Instämmer helt 
 

7 3 1 0  
         - 

5 7 3 0  
         - 

1 0 8 6 Instämmer inte 
alls 

Instämmer helt           -        - Instämmer inte 
alls 

 

 
 
 
 
 
Lätt 

 
                                                            Intressant 
 
 
Diagram 9. Vilken korrelation finns för intressant och roligt? 
 

8 0 0 0 Instämmer helt 
 

5 8 0 0  
         - 

0 2 7 0  
         - 

0 0 5 6 Instämmer inte 
alls 

Instämmer helt           -        - Instämmer inte 
alls 

 

 
 
 
 
 
Roligt 

 
                                                            Intressant 
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Diagram 10. Vilken korrelation finns för roligt och lätt? 
 

0 0 0 0 Instämmer helt 
 

6 3 2 0  
         - 

1 9 4 0  
         - 

1 0 4 10 Instämmer inte 
alls 

Instämmer helt           -        - Instämmer inte 
alls 

 

 
 
 
 
 
Lätt 

 
                                                            Roligt 
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