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Abstrakt 
Den här kvantitativa studien syftar till att undersöka och kartlägga elevers attityd till 

matematikämnet och undersöka om det finns något samband mellan elevers attityder till 

matematikämnet och de arbetssätt som används i undervisningen. Studien är en 

kvantitativ enkätstudie och undersökningen riktade sig till skolor i kommuner som 

placerat sig högre och lägre på lärarförbundets rankinglista över skolkommuner i 

Sverige. Resultatet analyserades sedan med hjälp av Spearmans rangkorrelationstest för 

att upptäcka samband samt Chi-2 test för att undersöka signifikanta skillnader i 

resultatet. Studiens resultat visade att eleverna i både de högre och lägre rankade 

kommunerna hade en positiv attityd mot matematikämnet, i övrigt så var de signifikanta 

skillnaderna mellan kommunerna få. Resultatet av studien pekar även på ett positivt 

samband mellan en positiv elevattityd och användande av läroböcker i undervisningen.  

 

Nyckelord 
Attityd, motivation, undervisningsmetoder, matematik, matematikundervisning 

 

English title 
Attitudes and different ways of working 
A study of students' attitudes towards mathematics in relation to teaching practices 
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Tack 
Vi vill först och främst tacka de lärare och elever som gjort denna studie möjlig genom 

att besvara vår enkät. Eleverna för att de ställt upp och besvarat enkäten, lärarna för att 

de tog av sin undervisningstid för att låta eleverna besvara enkäten. Vi vill även tacka 

vår handledare Andreas Eckert för den hjälp och vägledning som vi fått i processen att 

skriva detta arbete, samt Christer Jacobson för stor hjälp med att förstå den statistiska 

analysmetod som vi använt i resultatanalysen. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de, 

familj och vänner som varit en stor hjälp i korrekturläsandet.  
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1 Inledning 

Svenska skolan präglas idag utav många olika arbetssätt och enligt en rapport från 

skolinspektionen (2010) så är enskilt arbete med lärobok det arbetssätt som används 

mest i klassrummet, vilket medför att många elever tappar motivationen för att arbeta. 

Vidare menar de att detta arbetssätt inte tar hänsyn till den enskilda elevens behov. 

Vincenti Malmgren (2008) skriver att elevers attityder kan förbättras genom att 

arbetssätten varieras och nämner en undersökning som visat att många elever har en mer 

positiv inställning till de estetiska ämnena än till de teoretiska. Även i en rapport från 

skolverket (Lusten att lära, med fokus på matematik, 2003) framgår det att varierade 

arbetsmetoder är särskilt viktiga för att kunna möta alla elevers individuella behov och 

på så sätt ge alla elever möjligheter att lära på sitt eget bästa sätt. Här står även att 

undervisningssituationer som innehåller en variation av arbetsformer har visat sig öka 

lusten att lära och att skolan ska erbjuda eleverna varierade arbetsformer.  

 

Genom verksamhetsförlagd utbildning och andra fältstudiedagar under vår utbildning så 

har vi träffat många olika elever och ofta fått uppfattningen att många elever upplever 

matematiken som svår och i vissa fall även väldigt tråkig. Vi har även stött på många 

olika arbetssätt vad gäller matematikundervisningen men trots det så tycker vi oss ha 

märkt i likhet med vad skolinspektionen (2010) skriver, att den absolut vanligaste 

arbetsformen är enskilt arbete i matematikboken. Samtidigt tycker vi oss ha sett att de 

elever som får arbeta med matematik genom varierade arbetsmetoder till exempel 

laborativt och med många verklighetsanknutna konkreta exempel många gånger 

upplever matematiken som roligare och att de har en bättre och djupare förståelse för 

matematiken. Skolinspektionen (2010) menar att om man ser till den enskilde eleven 

och varierar undervisningen så finns det en positiv effekt i att eleverna kan lära sig av 

varandra och att motivation och engagemang stärks i en varierad undervisning.  

 

Tidigare så har vi genomfört en pilotstudie med syfte att undersöka om det finns något 

samband mellan arbetssättet i matematikundervisningen och elevernas attityder till 

ämnet. Pilotstudien genomfördes i relativt liten skala då två klasser på samma skola fick 

besvara en enkät om attityder och arbetssätt. I kommande studie så kommer vi att göra 

en uppskalning av vår tidigare genomförda pilotstudie för att söka fler samband och få 

mer kunskaper om och hur undervisningens arbetssätt påverkar elevernas attityd till 

ämnet. För att få en bredd på urvalet av elever så har vi riktat undersökningen mot låg 

och högpresterande skolkommuner i Sverige. De skolkommuner som vi kommer att 

rikta in oss mot har placerat sig i toppen och botten på en rankinglista som 

lärarförbundet har upprättat över Sveriges alla skolkommuner. 

 

Idén till den här studien föddes i och med vårt intresse att försöka se och förstå hur 

elevernas attityd till matematikämnet ser ut samt vad det är som påverkar attityderna.  

Vi tror att det kan det vara så att arbetssättet som bedrivs i matematikundervisningen 

kan ha stor betydelse för vilka attityder eleverna har till ämnet. Vi önskar att genom den 

här studien få ökade kunskaper om och försöka hitta ett samband mellan arbetssätt och 

elevers attityder som kan hjälpa oss att i vårt framtida yrke, kunna motivera och stärka 

våra elever i sin matematikinlärning.   

 

 

 

 

 

 



  
 

6 

 

2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns något samband mellan elevers 

attityder till matematikämnet och de arbetssätt som används i undervisningen.  

 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka attityder har elever i årskurs 3 till matematik? 

 

 Vilka attityder har elever i årskurs 3 till olika arbetssätt i 

matematikundervisningen? 

 

 Vad finns det för samband mellan elevers attityder till matematik och de 

arbetssätt som eleverna upplever att de använder i undervisningen? 

 

 Hur skiljer sig elevers attityder mellan hög och låg presenterande 

skolkommuner? 
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3 Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet så kommer vi inledningsvis att presentera två begrepp som vi anser 

viktiga för studien, attityd och motivation. Motivationsbegreppet kommer till stor del att 

definieras utifrån ett perspektiv kopplat till skolan. Vi kommer även att presentera vad 

tidigare forskning skriver om elevers attityder och motivation till skolan och 

matematikämnet, samt vad tidigare forskning skriver om olika arbetssätt som används i 

matematikundervisningen och hur dessa kan påverka elevernas attityd till 

matematikämnet.  

 

3.1 Attityder 

Att hitta en entydig definition av ordet attityd tycks vara svårt. NE 

(Nationalencyklopedin, 2015) definierar attityder som kroppshållning eller inställning. 

De menar att ordet har definierats på olika sätt genom historien. Maio och Haddock 

(2009) skriver att attityder har definierats på olika sätt men att de flesta forskare är 

överens om att det innebär att man har en åsikt om något, i många fall handlar det om 

att ta ställning till något. Enligt Maio och Haddock så är attitydforskning stort inom 

socialpsykologin och började forskas i under början av 1900-talet. Även 

Nationalencyklopedin (2015) skriver att forskare inom socialpsykologin har tagit fram 

metoder för att undersöka attityder och att begreppet då definieras som en inställning till 

något. Patel & Davidsson skriver att en attityd innebär “en grundläggande värdering 

hos individen” (Patel & Davidsson, 2011, s. 88), och menar att en attityd där med inte är 

det samma som en individs inställning till något. Istället menar de att en attityd är mer 

djupgående och grundläggande.  

 

Maio och Haddock (2009) skriver att attityder kan delas upp i tre olika delar, en 

kognitiv del som handlar om vad vi tycker och tänker om ett visst attitydobjekt, en 

känslomässig som handlar om de känslor som uppstår i relation till ett visst 

attitydobjekt, samt en beteendemässig del, som handlar om vilka tidigare erfarenheter 

man har av ett visst attitydobjekt. Med attityd objekt avses det fenomen till vilket man 

utvecklar en attityd. Vidare menar de att dessa komponenter kan, men inte 

nödvändigtvis behöver hänga samman. En elev kan till exempel tycka att matematik är 

ett viktigt ämne som man måste kunna (kognitiva delen), samtidigt som eleven är rädd 

för att medverka på matematiklektionen då läraren ofta skäller (känslomässigt) och har 

tidigare minnen av att bli nedtryckt inför resten av klassen (beteendemässigt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 The Multicomponent Model of Attitude (Maio & Haddock 2009, s.25) 
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Maio och Haddock (2009) skriver även om att attityder kan utvecklas genom och på 

grund av olika funktioner. De menar att det vanligaste sättet att förklara detta på är 

genom tre olika funktioner, objektvärdering (object-appraisal), social anpassning 

(social-adjustment), och en självförsvarsmekanism (externalization). Objektvärderingen 

handlar om ifall vi har positiva eller negativa tankar om ett objekts egenskaper. Dessa 

värderingar sparas sedan i minnet och kan tas fram och användas vid behov. Den sociala 

anpassningen handlar om att individen gör och tycker som någon som den ser upp till. 

Individen vill helt enkelt identifiera sig med personer de ser upp till. 

Självförsvarsmekanismen innebär att individen skapar en attityd mot något som ett sätt 

att skydda sig själv, sitt ego. Om individen upplever att den är dålig på något och ofta 

misslyckas, kan detta skapa ett försämrat självförtroende och man utvecklar då en 

negativ attityd och ogillande mot objektet.  

 

Attityder kan även handla om människans föreställningar om något, och hur människan 

sätter värde på någonting. Det är också vilka band den har till objektet. Linnanmäki 

(2002) menar att attityden grundar självbilden och att det finns många sätt som personen 

ser på sig själv. Det kan bero på utseendet, vad den tycker den kan, var den kommer 

ifrån, känslorna, och dess förmågor (Linnanmäki, 2002).  

 

Sammanfattningsvis så kan attityder definieras på många olika sätt (NE, 2015). Patel 

och Davidsson (2011) menade att en attityd inte är detsamma som en inställning till 

något, utan att attityden är mer djupgående. Andra forskare så som Maio och Haddock 

(2009) skriver att en attityd kan innebära både att man har en åsikt om något eller att 

man tar ställning till något. I vår studie så kommer vi att utgå ifrån Maio och Haddocks 

definition av attityd, vilket innebär att vi kommer använda begreppet attityd som 

elevernas inställning till något, samt deras modell över hur attityder är uppbyggda och 

fungerar (Maio & Haddock, 2009). Detta sätt att definiera attityd skiljer sig från Patel 

och Davidssons definition av attityd som i motsats till Maio och Haddock menar att en 

attityd inte är detsamma som en inställning till något. Vi har dock valt att utgå från 

Maio och Haddocks definition av attityd då den liknar våra egna tankar om vad en 

attityd innebär och även presenterar en tydlig modell över hur attityder är uppbyggda. 

 

I vår studie så kommer vi att undersöka elevernas attityd som deras inställning till 

matematikämnet i sig men även vilken attityd de har till olika arbetssätt samt om det 

finns något samband. Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns något 

samband mellan elevers attityder till matematikämnet och de arbetssätt som används i 

undervisningen och efter att ha läst Maio och Haddocks (2009) text om attityder kan vi 

konstatera att attityder är uppbyggda utav olika komponenter. Då olika arbetssätt kan ge 

elever olika erfarenheter och upplevelser av matematik finns det då en stor möjlighet att 

detta kan påverka elevernas attityd mot matematikämnet.  

 

3.2 Motivation 

Begreppet motivation tycks användas på olika sätt av olika forskare. Vissa forskare 

tycks använda det som en slags synonym till attityd medan andra ser motivation som en 

produkt av attityden. Vi ska här försöka beskriva hur olika forskare definierar begreppet 

motivation med till största del, fokus på skolan.  

 

Egidius (2008) skriver att motivation kan definieras som lust, en lust till att genomföra 

något tack vare av eget intresse och inte bara för resultatet av genomförandet. Han 

menar att motivationen kan beskrivas som tre olika typer: Lusten att få veta något, 
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lusten till att prestera och lusten att få erfara något (Egidius, 2008). Middleton och 

Spanias (1999) skriver vidare att motivation kan delas upp i inre och yttre motivation. 

Inre motivation kan innebära att eleverna känner lust och motivation att lära på grund av 

sitt eget intresse för ämnet. Vidare menar de att yttre motivation innebär att eleverna 

eftersträvar att få positiv uppmärksamhet och belöningar för sina prestationer. Även 

Giota(2001) delar in motivation i en inre och yttre del. I likhet med Middleton och 

Spanias (1999) så menar hon att om en elev har inre motivation så har hon/han ett 

intresse för något och en större lust att lära sig, istället för att se till ett resultat. Vidare 

menar hon att yttre motivation innebär att eleven är intresserad för den kan bli belönad i 

slutändan (Giota, 2001). Liksom föregående författare så skriver även Mellin-

Olsen(1981) att motivationen är uppdelad i två delar. Han beskriver det som en social 

del (inre motivation) som handlar om den tillfredsställelse en person har, känslan, 

glädjen och att trivas med gruppen.  Den yttre motivationen beskriver han som den 

instrumentella delen och då strävar eleven efter till exempel bra betyg och att få en 

bekräftelse för det de gör (Mellin-Olsen, 1981). 

 

3.3 Elevers attityder och motivation 

3.3.1 Elevers attityder och motivation till skolan 

Hägnesten (2015) skriver att attityd och motivation följer varandra, om man har en 

attityd som är positiv inom ett ämne så har eleven också ofta en god motivation. Håkan 

Jenner (2004) menar vidare att motivation inte är ett personlighetsdrag hos eleven, utan 

att det är mer som en erfarenhet som eleven har gjort, och det mottagande man möter i 

skolan. När man arbetar med eleven måste man vara väl införstådd i att många 

motgångar och dålig självkänsla kan sätta djupa spår. Förväntningarna från läraren gör 

mycket, eller om man ser bara negativt och inte tror att det ska gå så styrs tankarna åt ett 

visst håll. Det gäller för läraren att veta hur han/hon ska arbeta för att det ska uppstå en 

motivation hos eleven. Författaren menar att det inte är strävan efter att lyckas, utan 

motivationen uppstår i ett bemötande mellan människor (Jenner, 2004:15ff). Det är av 

stor betydelse hur elevens självbild är och hur han/hon ser på motgångar och framsteg. 

Det beror på om eleven är positiv och ser möjligheter eller bara ser misslyckanden och 

lägger skulden på sig själv.  

 

Begreppet motivation är något som behövs för att lyckas för en elev i skolan. En elev 

behöver motivation för att kunna göra det som skolan förväntar sig av eleven (Imsen 

(2006). Giota (2006) menar vidare att motivation är ett begrepp som refererar till olika 

saker. Det är bland annat elevens drift och behov, deras intresse av ämnet, inre och yttre 

motivation, lärandemål, prestationsmål, samt elevernas attityd. Mohamed och Waheed 

(2011) har i sin studie kommit fram till att det finns många olika faktorer som påverkar 

elevers attityder. Vidare menar de att dessa faktorer kan delas in i tre olika kategorier 

som behandlar faktorer som eleverna själva kan påverka, skolrelaterade faktorer samt 

faktorer som handlar om elevernas hemförhållanden. 

 

Vincenti Malmgren (2008) skriver att elevernas självbild har betydelse för deras 

motivation. Hon skriver att “en elevs positiva känslor om sig själv innebär ett högt 

självförtroende och god tilltro till sin förmåga” (Vincenti Malmgren, 2008, 27). 

Vidare menar hon att barn många gånger redan har skapat sig attityder till skolan innan 

de bara har hunnit börja i skolan. I sin avhandling tittar hon på attityder för att 

undersöka vad som påverkar och ökar chansen för en positiv inställning till lärande och 

bra självförtroende, och kommer fram till att elevers skolattityd påverkas av flertalet 

olika faktorer. Hon menar på att det finns ett samband mellan elevers attityder till 

skolan och lärarens kompetens i ämnet och att läraren därmed har en betydande roll i 
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elevernas utvecklande av en positiv attityd. Hon menar vidare att elevernas attityder till 

skolan kan förbättras genom nya och varierade arbetssätt, hon nämner bland annat en 

undersökning där flertalet elever har en mer positiv inställning till de estetiska ämnena 

än till de teoretiska. Hon menar även att elevernas möjlighet att vara med och påverka 

undervisningen kan påverka deras attityder till skolan. Slutligen hävdar Vincenti 

Malmgren (2008) att relationer både vad gäller elevers relation till varandra och till 

läraren har stor betydelse för deras attityd till skolan. 

 

Lilja (2013) har även hon kommit fram till att lärarna har en viktig roll i elevernas 

utvecklande av en positiv attityd till skolan. Lilja har tidigare intervjuat både elever och 

lärare (2003,2005), syftet med de intervjuerna var att undersöka vad det var som gjorde 

att eleverna ansträngde sig i skolan och ville lära sig saker. Lärarna intervjuades för att 

undersöka frågan ur deras synvinkel angående hur eleverna hittade sin drivkraft. Både 

eleverna och lärarna menade att lärarna spelar en viktig roll i skolarbetet. Om lärarna är 

glada och positiva så anstränger eleverna sig mer. För om lärarna inte har en bra relation 

med själva eleven och är rättvis mot alla så får inte eleverna motivation att arbeta. 

Lärarna uttrycker att den goda relationen mellan lärare och elev måste finnas så att 

eleven tror att hon/han ska klara av uppgiften, då får eleven mer motivation till att 

anstränga sig. Lilja (2013) menar att samspelet mellan lärare och elev har en stor 

betydelse, och att de har en god relation dem emellan för att eleverna ska få motivation 

att nå målen i skolan (Lilja, 2013). 

 

Glädjen i skolarbetet och tillfredsställelse spelar stor roll i sammanhanget menar Holden 

(2001) då trivs eleverna bättre och arbetar hårdare. Överlappning skriver Holden (2001) 

är viktig och det gör att eleven kan få en större mening för ämnet. Uppgiften för läraren 

är då att göra eleverna nyfikna och föra in dem i nya tankebanor i både teknisk 

synvinkel och också den igenkännliga känslomässiga biten. Eleven måste få en 

förståelse varför den gör den uppgiften och om man kan använda den till något, och 

samtidigt känna att inlärningen är positiv (Holden, 2001). 

 

Giota (2001) diskuterar olika effekter från skolan sett till den enskilde elevens framsteg 

i sin utveckling. Författaren menar att det finns många hinder till att forska runt 

elevernas motivation. Skolan är en central plats för många och betydelsen är stor bland 

barnen. Forskning runt ämnet säger att skolans effekt på eleven och dess utveckling är 

stor som till exempel visar sig genom deras uppförande, prestationer, förmågan att lära, 

känna och tänka. Det måste finnas en balans mellan elevens syfte att lära sig och nå 

målen för ämnet. För om läraren bara ska hålla i ordning i klassen och få eleverna att 

arbeta, då eleven bara vill vara kreativ så finns det ingen balans i lärandet och 

motivationen sänks.  Giota menar att det är hur eleven uppfattar olika situationer som 

det blir till en viss motivation som senare utvecklas mot arbetet och elevens utveckling 

(Giota 2001). Vidare skriver Giota att ofta så ser vi vuxna med våra ögon på elevernas 

värld och misstolkar vissa situationer som de ser. Att se alla barn och deras behov och 

ha respekt för varje person är grunden. Om man vill lära känna eleven på deras 

premisser så menar författaren att man behöver ha en kännedom om elevens starka och 

svaga sidor så kan man möta dem på deras nivå (Giota, 2001). 

 
3.3.2 Elevers attityder och motivation till matematikämnet 

Tapia & Moldavan (2007) pekar på forskningen de har gjort, att de elever som klarar av 

och lyckas med ämnet matematik har en självbild som är högre, och de tycker att 

matematiken är roligare, och motivationen blev bättre (Tapia & Moldavan, 2007). 
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Willis (2010) menar vidare att den positiva attityden spelar en stor roll i vad man lär sig. 

Många elever kommer till skolan med negativa känslor för matematiken, som de kan ha 

fått ärva från vänner, syskon eller sina föräldrar. Låga förväntningar på sig själv vad de 

kan prestera på grund av matematikfördomar, resultaten från tidigare försök med ämnet, 

eller att ha en rädsla för att säga eller göra fel. Resultatet blir stress och dålig motivation 

för eleven, eleven kanske inte vill vara delaktig eller tycker lektionen är tråkig med 

mera. Stress nämner författaren att det är det sämsta att ha för det blockerar hjärnan och 

släpper inte in informationen. Willis skriver att läraren kommer att lyckas om han/hon 

lyckas att fånga elevernas fantasi och få dem intresserade av matematik på det viset. Att 

visa eleven att ämnet inte behöver vara isolerat bara till en lektion i matematik, utan att 

man kan få in det under hela dagen i olika situationer. Att omvända attityden till positiv 

gör att eleven känner att matematiken har blivit ett hjälpmedel eller ett verktyg som får 

eleven att förstå mera, att en aha känsla infinner sig (Willis, 2010).  

 

Petersen (2012) har genomfört en studie i form av ett projekt på en gymnasieskola som 

hon kallar för ett mattitydprojekt. Syftet med projektet var att man ville försöka 

förbättra elevernas attityder till matematiken genom att stärka elevernas självbild och 

självförtroende. Man ville helt enkelt undersöka om elevernas attityder förändrades om 

matematikundervisningen kopplades mer till vardagen. Petersen menar att elevernas 

självbild ofta påverkar deras attityder till ämnet och när de misslyckas så påverkar det 

självförtroendet och därmed även attityderna åt det sämre hållet i många fall. Vidare 

hävdar Petersen att man genom att stärka självbilden och självförtroendet även kan 

stärka och förbättra elevernas attityder till ämnet. I Petersens (2012) mattitydprojekt fick 

eleverna möta en kombination av teori och praktik och de fick möta mer 

vardagsanknuten matematik i form av matematikuppgifter som var utformade som 

berättelser. Petersen menar att lärarna i en intervju vid projektets slut sa att de märkt 

skillnader både för de elever som tidigare var positivt inställda till matematik och de 

som varit mer negativt inställda. Slutligen skriver hon att både lärarna och eleverna 

själva anser att projektet gett dem bättre förståelse för matematiken. 

 

Samuelsson(2005) menar på att alla vi människor har ett speciellt förhållande till 

matematiken. Samuelsson kopplar detta till att det kan vara beroende på hur läraren 

själv tänker om sin egen matematikkänsla. Har läraren till exempel en positiv känsla och 

inställning till matematiken så avspeglas det mot eleverna, och läraren har lättare att 

föra vidare entusiasmen och motivationen till barnen. Detta är svårare om man har en 

negativ upplevelse sedan innan som man inte har klarat upp, eller kanske bara ren olust 

för ämnet. Samuelsson skriver att matematik ängslan kan bottna i hur man i uppväxten 

har påverkats och formats till att känna på ett visst sätt. Om eleven har känt olust och 

negativt runt ämnet innan så kan det bli svårt att se att man behärskar matematik 

(Samuelsson, 2005). 

 

Sammanfattningsvis så tycks det finnas många olika faktorer som påverkar en elevs 

attityder både vad gäller skolan generellt och specifikt i matematikämnet. En positiv 

attityd och god motivation anses även vara viktiga för elevernas lyckade inlärning. 

Många forskare är även överens om att lärarens kompetens, attityd och relation med 

eleverna till stor del påverkar elevernas attityder (Vincenti Malmgren, 2008, Lilja 2013, 

Samuelsson, 2005), även en variation i arbetssätt och förståelse för matematikens syfte 

ses som faktorer som påverkar elevernas attityder (Vincenti Malmgren, 2008, Holden 

2001). Även Petersen (2012) skriver att eleverna får en ökad förståelse och bättre attityd 

om de får möta en variation av arbetssätt, då gärna en variation av teori och praktik med 

vardagsanknutna problem.  
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Att elevernas attityder påverkas av arbetssätten, vikten av förståelse för syftet och 

lärarens roll går i linje med det som Dewey skriver att det teoretiska och praktiska ska 

gå hand i hand med varandra (Burman, 2008). Att eleverna behöver förstå helheten för 

maximal inlärning, samt att läraren har en central roll i elevernas inlärning (Hartman, 

Roth med flera, 2003). 

 

3.4 Dewey 

Dewey myntade orden” learning by doing” och med det så menar han att det teoretiska 

och praktiska går hand i hand med varandra. Båda behövs under lektionen men i 

Sverige så har det teoretiska lyfts mer än det praktiska under en längre tid (Burman, 

2008). 

 

Burman (2008) skriver i sin artikel att Dewey inte uppfattade att våra idéer är medfödda 

utan kunskapen får man i verkligheten där man lever. Dewey menar att det är viktigt att 

man gör en uppgift som är praktisk och sedan fortsätta med en reflektion över det. 

Dewey menar att det är grundat på erfarenheter som kommer bland annat från 

vetenskapliga iakttagelser med mera. Grundmodellen som Dewey har skrivit om 

handlar just om observationen, reflektionen och åter igen observationen. Enligt 

modellen så både börjar och avslutar man processen med att man observerar men i 

mitten så funderar man och begrundar själva problemet. Men för att man ska kunna 

komma igång och tänka krävs det att något plötsligt händer, som man inte hade väntat 

sig skulle hända, något som man inte hade väntat sig kanske något som är svårt. Det 

oväntade kan göra att man får en extra drivkraft och att man får en skjuts framåt i sitt 

tänkande. Men man kan inte gå direkt till problemet utan man får först identifiera 

problemet sedan synliggöra det och sedan utforma det man löser. Dewey menar att det 

inte är så viktigt med vana, tradition eller rutin i skolan. Detta är för att eleverna ska 

kunna tänka kritiskt och få erfarenhet på nya områden. Oftast så sker undervisningen 

med mycket fakta och information som eleven ska förstå, inte så mycket av visdom och 

ett gott omdöme.  

 

Enligt Hartman, Roth med flera,(2003) så hävdar Dewey att man inte lär sig bäst genom 

att bara öva och repetera. Det kan bli så att man tränar in rätt sätt att räkna och kanske 

inte förstår helheten, varför man gör det. Enligt Dewey måste man förstå helheten i det 

man lär in. Att dela upp och avskilja samhället och kulturen från skolans skolämnen kan 

göra att eleverna inte förstår sammanhanget. Tanken att skolan ska vara en förberedande 

plats för eleven att vara på innan eleven kommer ut i samhället, ska inte finnas. Därför 

menar Dewey att man ska ta del i elevens livsvärld och respektera den. Att utgå från 

elevernas intressen gör att eleverna får motivation till att engagera sig och förstå bättre 

när man relaterar till deras värld. Att ta med sådant i undervisningen som intresserar och 

som eleverna har erfarenhet av är en fördel för deras förståelse. Dewey menar att läraren 

har en central roll i inlärningen och han/hon leder dem till att förstå hela sammanhanget 

av ämnet. Elevens handlande sker genom influenser från omgivningen, miljö och 

individer. Att eleven får vara kritisk och hörd i samspel med andra kan göra att de blir 

motiverade och moralen kan utvecklas (Hartman, Roth m.fl., 2003). 

 

3.5 Ramar för undervisning 

I läroplanen för grundskolan (skolverket, Lgr11, 2011) så står det att skolan ska skapa 

en vilja hos eleverna att utveckla kunskaper och värden, de ska även “ (…) stimulera 
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elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 

och lösa problem” (Skolverket, Lgr11. s.9).  

 

Dewey påpekar vikten av att kombinera teori och praktik i undervisningen för att 

eleverna ska lära sig så mycket som möjligt (Burman 2008). I läroplanen står det, i 

likhet med en rapport från skolverket (Lusten att lära, med fokus på matematik, 2003) 

att skolan ska erbjuda eleverna varierade arbetsformer. Skolverket (2003) skriver i sin 

rapport att undervisningssituationer som innehåller en variation av arbetsformer har 

visat sig öka lusten att lära. Vidare menar de dock att det inte är själva 

undervisningsmetoden som är det grundläggande för skapandet av lust utan olika 

faktorer inom undervisningsmetoden. Till exempel så skriver de att användande av 

läromedel kan vara positivt om läromedlet används på ett bra och varierande sätt.   

 

Skolverket (2003) menar att det är av vikt att arbetsuppgifterna är på en sådan nivå att 

eleverna blir lagom utmanade. Ofta är det de elever som har lätt för matematik som har 

dåliga attityder till ämnet då de upplever att matematiken är för lätt och att de inte blir 

utmanade på sin nivå. Även Kjersti Wæge (2007) menar att nivån på arbetsuppgifterna 

påverkar elevernas motivation att lära, de måste vara lagom utmanande. I sin avhandling 

skriver hon att hon uppmärksammat att det finns ett samband mellan elevers tro på sig 

själva och sin förmåga och deras motivation att lära. Precis som Wæge skriver 

skolverket (2003) om vikten av att eleverna tror på sin egen förmåga och att de upplever 

undervisningsinnehållet som relevant, att de förstår varför de gör det de gör och att det 

känns meningsfullt. 

 

3.6 Varierad undervisning 

I stycket om Dewey nämner vi hur elevernas attityder kan påverkas av arbetssätten och 

att teori och praktik bör kombineras (Burman, 2008), även skolverket (2003) skriver att 

undervisningen bör innehålla varierade arbetssätt. I kommande stycken kommer vi att 

redovisa vad forskning säger om olika arbetssätt, främst med utgångspunkt i hur de kan 

påverka och förbättra elevers attityder, men även hur de kan påverka och främja andra 

faktorer som kan bidra till att förbättra attityderna så som till exempel sociala relationer, 

förståelse och verklighetsanknytning.  

 

Kariuki och Wilson (2002) har undersökt hur vida arbetssättet i 

matematikundervisningen kan påverka elevernas skolresultat och om arbetssättet har 

någon betydelse för elevernas attityder till matematikämnet. De har undersökt en grupp 

studenter på adult high school i USA där studenterna under sex veckor fick arbeta med 

vad de benämner som traditional strategies (genomgångar, klassdiskussioner och 

tävlingsmetoder). Efter dessa sex veckor fick studenterna svara på en enkät om sina 

attityder till matematik samt genomföra ett test i matematik. Sedan fick de under 

ytterligare sex veckor arbeta med vad Kariuki och Wilson benämner som motivational 

strategies (dator, grupparbete, verklighetsanknuten matematik). Även efter dessa veckor 

fick de genomföra en attitydenkät och ett matematiktest. Kariuki och Wilson (2002) 

beskriver hur resultatet av undersökningen visar att arbete med motivational strategies 

både genererar i bättre provresultat och positivare inställning till matematikämnet. De 

skriver att en mer varierad undervisning är mer motiverande för eleverna då. 

 

3.6.1 Utomhuspedagogik 

Emilia Fägerstam (2012) har i sin avhandling undersökt om elevernas resultat i bland 

annat matematik påverkas av utomhusmatematik. Hon var även intresserad av att 
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undersöka vilka uppfattningar elever och lärare har till utomhusmatematik. Genom 

intervjuer, enkäter och tester kom Fägerstam fram till att utomhusmatematik gav 

eleverna möjlighet till ökad kommunikation och samarbete vilket medförde att de 

sociala relationerna mellan dem förbättrades. I hennes undersökning jämförs två olika 

typer av undervisning, utomhusmatematik och vanlig klassrumsundervisning. 

Fägerstam menar i resultatet att eleverna upplevde utomhusmatematik som roligt då det 

var något annat än vad de var vana vid.  

 

Anders Szczepanski (2008) menar att man lär sig på så många olika sätt och genom 

olika sinnen. Inte enbart genom att lyssna på en lärare och jobba i läromedel utan även 

genom att man konkret får möta olika fenomen med hjälp av olika sinnen, till exempel 

känseln. “Att gripa för att begripa” (Szczepanski, 2008 s. 13) menar han spelar en 

ganska stor roll i utomhusundervisningen. Vidare menar han att eleverna genom att 

använda hela kroppen och alla sina sinnen utomhus kan öka sin motivation till lärande. 

Szczepanski har undersökt vad verksamma lärare anser och tänker om 

utomhuspedagogik. Han har genom semistrukturerade intervjuer som genomfördes 

mellan 2003 och 2005 bland annat undersökt lärares uppfattningar om 

utomhuspedagogik, varför lärarna anser att utomhuspedagogik är bra. Då han enbart 

undersökte 26 lärares tankar om utomhuspedagogik menar han att resultatet inte går att 

generalisera till alla Sveriges lärare. Resultatet från Szczepanskis studie visar att många 

av de lärarna som han intervjuade ansåg att utomhuspedagogik var en bra 

undervisningsform då den ger goda möjligheter för eleverna att verklighetsanknyta 

uppgifterna. En del lärare uppgav även att utomhuspedagogik gav upphov till mer fysisk 

aktivitet vilket både kan underlätta förståelsen för ämnet då eleverna får koppla samman 

hjärna med kropp men även förbättra hälsan genom att eleverna får vara ute i friska 

luften och röra på sig (Szczepanski, 2008). Någon lärare i undersökningen uppgav även 

att eleverna hade lättare att koncentrera sig inne i klassrummet när de hade haft 

undervisning utomhus. De flesta av de intervjuade lärarna ansåg även att matematik var 

ett väldigt tacksamt ämne att undervisa i utomhus. Bland andra ämnen som lärarna 

ansåg det bra att undervisa i utomhus återfanns även natur och miljöundervisning 

(Szczepanski, 2008). 

 
3.6.2 Läroboken 

Liljekvist (2014) har i sin avhandling undersökt vilken inverkan de olika uppgifterna i 

matematik har på barnens möjlighet till att lära sig. Hon undersöker också 

tillvägagångssättet till det. Eleverna utmanas till att göra uppgifter i matematik och de 

har olika tillvägagångssätt på grund av hur frågorna ser ut. De får utmaningar och får 

träna sig på problemlösningar, resonemang och begreppsförståelse. När man arbetar 

med problemlösning så gäller det att räkna ut uppgifter som inte har givna svar, eller att 

eleverna vet vilken metod de ska använda (Liljekvist, 2014). Olofsson (2008) menar att 

när man arbetar med matematik uppgifter så är det framförallt från läroboken och 

eleverna jobbar då enskilt vid sina bänkar. Frågorna har ofta en inledande instruktion 

och förklaringen kommer därefter. Dessa tal upprepas för att eleven ska få träna på den 

sortens tal. Problemlösningsfrågorna kommer oftast sist i kapitlet och det är bara en del 

av eleverna som gör dessa tal. När eleven har gjort klart får den oftast andra uppgifter 

som är som ett tillägg till läroboken (Olofsson, 2008). Liljekvist (2014) skriver att hon 

ser det som ett problem att eleverna ska lära sig allt utantill och kanske inte alls förstå 

vad de egentligen gör. En del elever kan inte mängdträna utan behöver mer stimulans 

genom till exempel material som pengar eller i bilder. Några elever behöver ändra sin 

strategi från att traggla in matematik som multiplikationstabellen till att gå tillbaka och 

hitta en strategi som att hitta mönster som eleven kan följa till exempel kommutativitet. 

http://www.synonymer.se/?query=tillv%C3%A4gag%C3%A5ngss%C3%A4tt
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Till exempel 6*5=5*6 eller 2*4 är dubbelt däremellan 2*2. Liljekvist (2014) menar där 

med att eleven förstår bättre om de får använda sig utav kreativa möjligheter i 

matematiken. Först använda sig av matematiska diskussioner när man till exempel går 

igenom formler med mera och sedan mängdträna. Repetition i all ära men om inte 

eleven förstår så kommer inte repetition att hjälpa (Liljekvist 2014). 

 

Då Maria Thunholm och Annika Bergehed (2001) insåg att deras elever inte hade full 

förståelse för alla delar inom matematiken och svårt att lösa problem så bestämde de sig 

för att förändra sin matematikundervisning. De slutade använda matematikböcker och 

började istället arbeta mycket med problemlösningsuppgifter som bestod av mycket 

vardagsnära problem. Eleverna fick även arbeta mycket i grupp då de menar att eleverna 

lär sig bättre tillsammans med andra än när de arbetar individuellt. De menar att 

kommunikation är viktig i undervisningen eftersom eleverna då lättare lär sig det 

matematiska språket. Thunholm och Bergehed (2001) menar att man bör fokusera 

arbetsprocessen mera och inte bry sig om svaret allt för mycket, vidare menar de att det 

är viktigare att eleverna får en förståelse för den matematiska processen istället för 

enbart kunskaper om hur den genomförs. Slutligen hävdar de att genom att eleverna får 

arbeta mindre i böckerna och mera tillsammans och med problemlösning så bidrar det 

till att eleverna blir mer kreativa och i mindre utsträckning enbart eftersträvar “korrekt” 

svar på en fråga.  
 
3.6.3 IKT 

Calder och Campell (2015) påvisar i en studie att de elever som visat sig ha en negativ 

upplevelse av matematikämnet, förändrades när ipads infördes. Allt var inte ipadens 

förtjänst men den var en bidragande orsak. Det som hade ansetts som tråkigt, som till 

exempel att räkna de grundläggande räknesätten i läroboken blev nu inspirerande för 

eleven då de kunde räkna genom använda något spel på ipaden. Engagemanget och 

deras inställning till matematiken ökade från elevens sida, olika inlärningsmetoder 

användes och det blev en varierad undervisning. Att dock låta eleverna använda ipaden 

utan någon tillsyn från lärare fungerade inte, då ett samarbete måste finnas mellan lärare 

och elev och att båda är med i inlärningsprocessen hos eleven. Detta medel kan förbättra 

elevens attityd, kunskapsinlärning och dess förståelse för matematiken (Calder och 

Campell, 2015). Olsson(2013) delar Campells (2015) tankar om ipaden som ett givande 

hjälpmedel i matematikundervisningen. Hon skriver om en studie hon gjort om ipadens 

användning i matematiken. Författaren är av den åsikten att undervisningen får hjälp av 

detta didaktiska verktyg på ett positivt sätt. Eleverna tycker om medlet och det blir en 

positiv del i matematiken. Ipaden är en bra igångsättare och ett bra komplement i 

matematiken, och man kan ha den som en introduktion till något nytt som ska läras in. 

 Författaren menar att eleverna tycker det är ett lustfyllt sätt att lära sig matematik. 

 Olsson skriver att eleverna får öva på både samarbete, problemlösning, och de fyra 

räknesätten, och på detta viset så blir det ett varierat arbetssätt (Olsson, 2013). 

 

Fleischer (2013) har skrivit en doktorsavhandling om ämnet en-till-en i skolan. Hans 

arbete bygger på fyra olika studier om just datorer till elever och hur dessa inverkar på 

lärandet. Namnet en-till-en handlar om att varje elev har en dator/surfplatta med Internet 

som används till utbildningssyfte. Syftet är att förstå vikten av att ha datorer till varje 

elev och vad det kan betyda för elevens inlärning, i vårt informationsrika samhälle 

(Fleischer, 2013). Fleischer menar att genom att använda sig utav en-till-en gör att 

eleven stimuleras till kreativitet och att de blir flexibla med att till exempel söka 

information. En nackdel kan vara, med förutsättning att läraren tror att eleven kan arbeta 

självständigt, att det kan bli större skillnader mellan eleverna, kunskapsmässigt. För att 
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förhindra detta med det informationsflöde som finns, är man tvungen att ha tydliga 

riktlinjer och återkoppling med jämna mellanrum. Bara för man har en utökad frihet 

behöver det inte betyda att eleven vet vilken information som är värdefull (Fleischer, 

2013). 

 

Samuelsson (2014) har byggt sin avhandling på både en kvantitativ och kvalitativ 

studie. Ämnet är digital (o)jämlikhet och hon förklarar ordet som en sammanskrivning 

ojämlikhet och jämlikhet. Syftet med hennes studie är att undersöka och tolka 

användningen av ikt både för vuxna och barn. Framförallt så ligger fokus vid skolan på 

grund av att alla elever ska ha samma förutsättning att få en utbildning som är likvärdig. 

Undersökningen utgick från en enkätstudie och fortsatte med intervjuer. Hon 

analyserade både elever från grundskolan och gymnasiet och undersökte deras 

användning av ikt i hem och skola. Elevernas kompetens inom det digitala undersöktes 

samt vad skolan bidrog med i elevernas kunskap. Resultaten visade en klar ojämlikhet 

mellan eleverna trots att de har så stor tillgång till ikt i skolan. Detta kan bero på att 

eleverna har olika förutsättningar ifrån hemmet, och att det är föräldrarnas användning 

av datorer som gör att barnen får kunskap i låg ålder. Högutbildade föräldrar låter 

barnen använda Internet tidigt medan lågutbildade kanske inte har den möjligheten att 

inhandla mobiler, ipads med mera. Skolan har ett stort ansvar och om den inte får ut 

tillräcklig information om ikt till alla barnen på lika villkor så visar det att eleverna på 

skolan inte får en utbildning som är likvärdig (Samuelsson, 2014). 
 
3.6.4 Laborativt material 

Rystedt och Trygg (2010) skriver att många lärare ute i skolorna intygar att laborativ 

matematik bidrar till kunskapsinlärningen. Aktiviteterna med laborativt material gör att 

det blir mer positivt med att arbeta med matematik. Eleverna får se matematiken ifrån 

flera olika synvinklar och inte endast genom en lärobok med siffror. De menar att en 

introduktion med laborativt material kan öka elevens motivation och får eleven 

intresserad, plus att få en mer varierad undervisning.  Författarna menar att man 

använder många sinnen när materialet används och det kan vara lättare att tänka tillbaka 

hur man gjorde en viss uträkning med att tänka på en viss minnes bild man har. Ser 

eleven syftet med att räkna med materialet och själva aktiviteten, och att de har en 

förbindelse med varandra, så kan det hjälpa både elevens kunskapsinlärning och 

analysen lärarna gör av inlärningen (Rystedt & Trygg, 2010:4). 

 

Det finns många funderingar om varför man använder laborativa material, Moyer 

(2001) menar att huvudsyftet är att konkretisera abstrakta tankar i ämnet matematik. 

Enligt författaren är det viktigt att materialet ser intressant ut för eleven, så han/hon blir 

inspirerad till att arbeta med det. Moyer (2001) har under ett läsår undersökt tio lärares 

användning av laborativt material i undervisningen. Genom att använda sig utav både 

observationer och intervjuer fick Moyer fram varför och på vilket sätt materialet 

används. I sin studie kom Moyer fram till att lärarna ofta känner att laborativt material 

är mer som en belöning. Det är något som eleverna använder när de har gjort färdigt 

något arbete eller då de har arbetat bra. På det viset så signaleras arbetssättet mer som 

en lek. Det är mer kul än att man ska lära sig matematikens räknesätt. Lärarens uppgift 

är att visa tydligt och synliggöra matematiken och det abstrakta måste bli 

konkret (Moyer, 2001).  

 

3.7 Estetiska lärprocesser 

Håkan Sandh (2006) skriver att det finns många olika sätt att försöka definiera estetiska 

lärprocesser på och menar att han nog tycker att det egentligen finns bättre begrepp. 
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Men då begreppet är så utbrett har han valt att använda det ändå och presenterar sin 

egen tolkning av begreppet. Sandh menar att estetiska lärprocesser innebär ett antal 

olika konstarter som kan göra undervisningen lustfylld. Vidare menar han att estetiska 

lärprocesser innebär att eleverna får använda både kropp och sinne i undervisningen.   

 

Molander (2009) menar att det är individens handlanden som gör att vi tar till oss 

kunskapen. Molander har ett pragmatiskt sätt att se på inlärning, och ser att den kunskap 

som man får uppleva och den kunskap som man lär in är det viktigaste. En process i 

kunskap som går från utsidan av individen, från den yttre världen till den inre som 

senare blir en bild av världen utanför. Molander beskriver också skapandeprocessen 

som går från den inre till den yttre världen. När den är skapad så sätter människan själv 

idén till verket. Författaren förklarar att kunskapen är en sorts uppmärksamhet, och 

förklarar det från en musikalisk synvinkel. Det första de lär sig är att lyssna och sedan 

tolka det med reflekterande diskussioner och sedan göra det praktiskt. Reflektionerna 

måste vara med i sammanhanget för att eleven ska kunna ta till sig ny kunskap annars 

skapas ingen lärprocess. Författarens betraktning av den estetiska lärprocessen är att det 

är ett arbete som går över gränserna med det vanliga skolarbetet på skolan och innebär 

att eleven får ge uppmärksamhet till något, fortsatt med en reflektion. Praktiskt görande 

så att eleven reproducerar något sedan producera det (Molander, 2009). 

 

Burmans (2014) menar att det finns något estetiskt i allt vi gör. Molander (2009) har 

snarlika tankar att det startar en lärprocess när något nytt kommer till en genom 

kunskap. Burman (2014) menar vidare att för att uppmärksamma lärprocessen så måste 

man reflektera över den, men det viktigaste är själva förloppet. Tolkningen författaren 

gör med den estetiska lärprocessen är att arbeta med olika former av konst och sedan 

fortsätta med att skapa själv, då kan processen börja. Vid en fördjupning av den 

kunskap som lärs in måste en reflektion finnas med menar Burman (2014). Burman 

hänvisar till den nikomachiska etiken av den grekiske Aristoteles. Burman menar att det 

är bra om episteme, techne och fronesis finns med i lärprocessen. Episteme förklaras 

som det teoretiska, techne är de kunskaper som är praktiska. Slutligen är fronesis den 

kunskap som är en blandning av de två andra begreppen och som gör att man kan ta 

kloka fastställande. 

 
3.7.1 Musik och Rytmik 

Lindgren(2006) skriver i sin avhandling att i god tro så lär föräldrar, skolan och 

samhället barnen olika normer och regler. Vad man bör göra i vissa situationer, hur man 

ska vara som person, hur man kan lära sig på bästa sätt, följa en läroplan, att bebisar 

tycker om musik och att alla människor är kreativa inombords och så vidare. Lindgren 

menar att normerna och reglerna kommer från våra egna erfarenheter, hur vi lärde oss 

att förstå när vi växte upp.  Samhället skriver Lindgren att det förändrar sig likaså 

konsten, musiken och estetiken för eleverna och dagens ungdomar. Kraven ökar och 

eleverna bör ha ett flexibelt tänkande och vara kreativa för att följa med i utvecklingen. 

Både skolan och de estetiska ämnena ändras med tiden och med varandra. Lindgren 

menar i avhandlingen att hon inte ser skolan som självständig och gjord på förhand, 

utan den samverkan görs mellan individerna. Lindgren lyfter tanken att elevernas 

motivation till olika ämnen kan förstärkas av musiken, och på sikt så kan till exempel 

det praktiska ämnet matematik och det estetiska ämnet musik kan göra så att resultaten 

till matematiken blir bättre. Det nämns att de elever som har problem med något ämne 

och ofta får jobba hårdare för att förstå, kan få det lättare om läraren ger eleven mer tid 

till att arbeta med ett ämna han/hon förstår bättre, till exempel ett estetiskt ämne. Eleven 
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kan sedan blanda detta ämne med det ämne som han/hon har svårare att förstå 

(Lindgren, 2006). 

 

Beer (1998) och Harkleroad (2006) beskriver att musiken är en konstform som bör 

integreras med matematiken. Mellan matematik och musik finns det stora kopplingar 

som till exempel melodier, rytmer och så vidare. Musikalisk och matematisk är begrepp 

som är kopplade till varandra. Beer (1998) menar att för en del människor så blir ämnet 

en stor gåta med beräkningar, siffror, metoder och kanske bakslag som slutar vid ett 

ointresse för matematiken. Det är väldigt strikt hos en del klasser med 

matematikundervisning medan musiken är levande som kommer med känslor och Beer 

tycker att musiken ska mjuka upp stämningen i den allvarliga matematiken. 

 

Song, Capraro, Tillman (2013) beskriver sin forskning om hur man låter musiken 

komma in i matematikundervisningen på skolan. En klass 1 och en klass 3 med sina 

respektive lärare hjälpte till i den här undersökningen. Båda lärarna integrerar musik 

med matematiken under 5 veckor. Song, Capraro, Tillman anser att de studenter som 

fick prova på denna undersökning, och som tog till sig lärdomen av de instruktioner 

som de fick genom musiken, fick en ökad kunskap i matematikämnet. Med 

musikaktiviteter och olika musikinstrument anser författarna att eleverna började 

slappna av och till och med kunde njuta. Resultatet från de båda klasserna var snarlika 

med en kunskapsförbättring i matematik. Song, Capraro, Tillman (2013) menar att 

ingen klass är den andra lik och man måste se till klassens intresse. Att integrera musik i 

matematik som är kopplat till dess läroplan är gynnsamt. De vill förmedla till lärarna att 

ämnena är förbundna till varandra och när man förstår det kan läraren forma och 

undervisa en lektion som är effektiv (Song, Capraro, Tillman, 2013). 

 

Olsson och Rydin (2002) skriver att en kombination av rytmik och matematik kan ge 

eleverna bättre förståelse för matematiken. De har undersökt hur vida rytmik i 

kombination med matematik påverkar elevernas lust att lära. Vidare menar de att musik 

och rörelse kan hjälpa eleverna att befästa kunskaper och det är viktigt för elevernas 

intresse för matematik att de känner glädje inför ämnet. 

 

I projektet så har de planerat rytmiklektioner och matematiklektioner utefter varandra. 

Eleverna fick först gå på rytmiklektionen där de fick möta matematiken med hela 

kroppen och alla sinnena. De fick röra sig till musik, sjunga, samarbeta och möta olika 

typer av övningar som stimulerade olika sinnen. Lektionen hade de sedan en 

matematiklektion i klassrummet som behandlade samma område som eleverna hade 

mött under rytmiklektionen. Olsson och Rydin (2002) menar att elevernas 

självförtroende ökar genom att ha rytmik samt att de även blir glada av det vilket är en 

stor fördel när eleverna kommer tillbaka till klassrummet. De menar även att rytmik har 

visat sig ha positiv effekt på inlärningen för elever som i vanliga fall upplever 

matematiken som tråkig. 

 
Agnetha Hellgren (2012) har undersökt musikens betydelse för matematikinlärningen 

på förskolan och om musiken kan påverka den matematiska förståelsen positivt. Hon 

tror att musiken kan ha en positiv inverkan på matematikinlärningen då hon mött elever 

som gått på musikskola som behärskar fjärdedelar, åttondelar och sextondelar bättre än 

de elever som inte har gått i musikskola. Hon menar vidare att det finns en viss likhet 

mellan matematik och musik. Hennes undersökning ämnar undersöka hur de 

matematiska begreppen kan stärkas med hjälp av musik. Projektet genomfördes genom 

att hon hade samlingar på förskolan där eleverna vid varje lektion fick möta olika 
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områden inom matematiken med hjälp av olika musik och rytmik övningar. Bland annat 

fick de gå och klappa i takt, öva på räkneramsor, träna höger och vänster samt tvåans 

tabell (jämna tal). Genom projektet så tycker Hellgren att eleverna har blivit bekvämare 

med det matematiska språket. Slutligen menar även hon att det är lättare att ta till sig 

kunskap om det är roligt.  

 

3.8 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning så går det att konstatera att elevernas attityder kan påverkas 

av många olika faktorer, så som lärarens attityd och kompetens, förståelse för 

matematikens syfte och användning samt varierade arbetsmetoder. Enligt tidigare 

forskning så blir det tydligt att många forskare liksom Dewey trycker på vikten av 

varierade arbetsmetoder i undervisningen och menar att det har många positiva effekter 

på elevernas inlärning och skolgång. Bland annat så nämns bättre resultat, mer positiv 

attityd, högre motivation och bättre förståelse för matematiken som stora vinster med 

varierade arbetsmetoder.  

 

Urvalet av forskning på de arbetssätt som vi presenterat menar sammanfattningsvis att 

både förståelsen av matematikämnet och befästning av kunskap förbättras genom såväl 

utomhusmatematik, som matematik genom musik och laborativt material, genom att 

eleverna får använda både kropp och sinne i undervisningen. Forskning på 

utomhusmatematik, laborativt material, ikt och matematik genom musik pekar dessutom 

på att elever tycker att det är roligt att arbeta med dessa arbetsmetoder, vilket anses vara 

viktigt för inlärningen. Forskning påvisar också att även om laborativt material och 

användning av ikt kan ha positiva effekter på elevernas inlärning och motivation så 

krävs det att det görs på rätt sätt, det vill säga att läraren har en pedagogisk baktanke 

med användandet av dessa arbetssätt. Detta gäller även användandet av 

matematikboken. Forskningen menar att arbete i matematikboken ofta handlar om att 

eleverna enbart räknar tal från matematikboken, men framhåller att även detta arbetssätt 

kan varieras med grupparbeten, problemlösningsuppgifter och andra kreativa 

möjligheter. Även detta arbetssätt kan då användas för att förbättra elevers attityd och 

motivation.  

 

De flesta forskarnas forskningsresultat går i linje med John Deweys teori om lärande 

som till stor del handlar om att eleverna ska erbjudas möjlighet att kombinera teori och 

praktik och få möjlighet att reflektera få en förståelse för matematiken. Deweys teori 

och den tidigare forskningen som vi presenterat ligger som grund för det urval av frågor 

som vi har konstruerat i vår enkätundersökning. Forskningen har även gett oss en 

djupare förståelse för de faktorer som påverkar elevernas attityd och motivation samt 

vilken betydelse olika arbetssätt kan ha för elevernas attityder.  

 

 

 

 

.  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Andersen (2012:37) liksom Holme (1997) skriver att metodvalet för en undersökning 

bör baseras på det syfte som man vill uppnå med sin undersökning. Syftet med studien 

är att undersöka om elevers attityder till matematikämnet skiljer sig åt mellan olika 

kommuner i Sverige och om det finns något samband mellan attityd och arbetssätt. För 

att uppnå syftet har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod med en enkät som 

datainsamlingsinstrument, detta passar ihop med en positivistisk ansats.  

 

En kvantitativ undersökning är ofta till fördel då syftet är att kartlägga ett visst fenomen, 

metoden inbringar även stora möjligheter att kunna generaliseras (Harboe, 2013). Även 

Holme & Solvang (1997) skriver att kvantitativa metoder är bra för att kunna 

generalisera resultatet och göra jämförelser. För att uppnå syftet med den aktuella 

studien så har en kvantitativ metod valts då syftet är att kartlägga och undersöka 

attitydskillnader. För att besvara givna forskningsfrågor för studien och få ett 

generaliserbart resultat så krävs dessutom ett större antal respondenter. Hade vi istället 

valt att grunda vår undersökning i en kvalitativ metod så hade vi kunnat få djupare 

förståelse för elevers attityder till matematik, men vi hade inte kunnat få in tillräckligt 

många svar för att kunna göra en jämförelse och undersöka eventuella samband, som vi 

kan genom en kvantitativ metod. Harboe (2013) menar att om man önskar undersöka en 

större mängd personer så är den kvantitativa metoden att preferera. Den kvalitativa 

metoden lämpar sig bättre då syftet är formulerat så att frågorna behöver gå mer på 

djupet och då oftast vänder sig till färre respondenter än vad som brukligt görs inom den 

kvantitativa metoden. Holme & Solvang (1997) skriver att nackdelar med en kvantitativ 

metod är att den inte ger någon djupare förståelse för ämnet som undersöks på det sätt 

som en kvalitativ metod gör, då den erbjuder större möjligheter att få en ökad och 

djupare förståelse för det område som undersöks. Men det handlar om olika typer av 

förståelser, och den kvantitativa metoden ger en annan typ av förståelse än vad den 

kvalitativa metoden gör. Den kvantitativa metoden erbjuder till exempel i större grad 

förståelse för kartläggningar och strukturella samband över individers åsikter, än vad 

den kvalitativa metoden har möjlighet att göra (Trost, 2012). 

 

Då syftet med vår undersökning är att undersöka samband mellan variabler, önskar att 

få ett övergripande perspektiv och i nuläget inte är intresserade av att få en djupare 

förståelse så har vi valt en kvantitativ metod. En kvantitativ metod anses mer lämpad 

eftersom den ämnar få överblick över elevers attityder och då behöver undersöka ett 

större antal elever om resultatet ska bli generaliserbart (Harboe, 2013). Harboe skriver 

även att metodvalet behöver ta hänsyn till de resurser som finns att tillgå för studien. Då 

syftet med studien delvis är att undersöka attitydskillnader mellan olika kommuner så 

finns inte resurserna att kunna ta sig till de olika kommunerna för att genomföra en 

kvalitativ undersökning med observationer eller elevintervjuer.  

 

4.2 Datainsamling 

Inom den kvantitativa metoden finns ett antal olika datainsamlingsinstrument att 

använda för att få svar på en studies forskningsfrågor. I aktuell studies fall så har en 

enkät valts som datainsamlingsinstrument då det anses vara en lämplig metod då vi vill 

undersöka flera olika kommuner och vill därmed nå ut till ett större antal respondenter 

(Denscombe, 2009). Även Harboe (2013) hävdar att enkäter är lämpliga att använda i 

aktuell studie då vi vill få en överblick över undersökningsområdet som i aktuellt fall 

består av elevers attityder i fyra olika skolkommuner. Harboe menar att nackdelar med 
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en enkätstudie kan vara att de inte är så flexibla som en kvalitativ intervjustudie, då 

enkäten är utskickad så kan inga förändringar göras och man kan heller inte i efterhand 

komplettera undersökningen med fler frågor. Ejlertsson (2005) menar även att det kan 

finnas en problematik i att respondenterna inte uppfattar frågan så som forskaren har 

tänkt den. För att sänka risken för att i efterhand känna att vi hade önskat förändra 

någon fråga och minimera risken för att eleverna inte skulle förstå frågorna så testade vi 

vår enkät på både vuxna vänner och barn i samma ålder som undersökningen riktade sig 

mot. Ejlertsson (2005) skriver att detta är en bra metod för att få syn på eventuella 

svagheter i frågeformuläret.  

 

För att kunna besvara våra frågeställningar så har en enkät utformats med frågor som rör 

elevernas attityder till matematiken och hur ofta de upplever att de möter olika 

arbetssätt i undervisningen (se bilaga B). Enkäten har utformats med slutna frågor för 

att göra enkäten enklare för respondenterna att besvara och enklare för oss att analysera. 

Slutna frågor kan även benämnas som strukturerade frågor och innebär att frågorna har 

fasta svarsalternativ (Trost, 2012). Trost lyfter i sin handbok för enkäter fram både för 

och nackdelar med slutna respektive öppna frågor. Öppna frågor innebär att det inte 

finns några givna svarsalternativ och respondenterna får själva formulera och skriva 

sina svar. Han menar att fördelen med slutna frågor är att de är lättare för respondenten 

att besvara och mindre tidskrävande att analysera än vad öppna frågor är. Vidare menar 

han att öppna frågor kan vara svåra att analysera då respondenternas svar kan variera 

kraftigt i omfattning och ibland kan handstilen vara väldigt svår att tyda. Han lyfter 

även fram vissa positiva aspekter med öppna frågor, så som att de många gånger kan ge 

en bättre bild av vad respondenterna tänker då de vid slutna frågor ibland kan känna att 

svarsalternativen inte riktigt räcker till (Trost, 2012).  

 

Då enkäten riktar sig mot elever i årskurs tre så har vi försökt att utforma en enkät som 

ska vara enkel både att förstå och besvara. Eftersom vi vill ha ett så trovärdigt resultat 

som möjligt är det viktigt att eleverna förstår frågan och enkelt kan besvara den på ett 

korrekt sätt. Detta är delvis en anledning till varför vi valde att enbart använda oss utav 

slutna frågor med fasta svarsalternativ. Öppna frågor hade visserligen erbjudit större 

möjlighet att få ytterligare förståelse för elevernas attityder och användande av olika 

arbetssätt, då de erbjuds att svara mer utförligt vilket är en fördel om de anser att de 

givna svarsalternativen inte räcker till. Dock väger nackdelarna med öppna frågor 

tyngre än fördelarna i vårt fall och vi har valt att utforma en enkät med slutna frågor. 

 

Då enkäten har utformats med slutna frågor så innebär det att frågorna måste ha fasta 

svarsalternativ (Trost, 2012). Svarsalternativen i en enkät (variabelvärden) kan vara på 

olika typer av skalor. Majoriteten av svarsalternativen i vår enkät är placerade på 

ordinalskalenivå men det finns även ett par frågor på nominalskalenivå, det vill säga 

frågor med svarsalternativ som går att kategorisera. Ejlertson (2005) skriver att frågor 

på ordinalskalenivå är vanliga då syftet med enkäten är att undersöka attityder. Att 

variabelvärdena är placerade på ordinalskalenivå innebär att avståndet mellan de olika 

värdena inte behöver vara lika stora (Trost, 2012). Enkäten innehåller även ett fåtal 

frågor på nominalskalenivå vilket enligt Trost innebär att variabelvärdena inte kan 

rangordnas. I det här fallet handlar det om frågor där respondenterna ska ange vilket 

arbetssätt de helst arbetar med och varför de anser att matematik är viktigt att kunna.  

 

4.3 Urval 

I undersökningen skickades enkäter ut till en skola i respektive fyra kommuner. Då 

syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan elevers attityder 
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och de arbetssätt som de upplever att de möter i undervisningen, så skickades enkäten 

till olika kommuner med förhoppningar om att få en större variation i svaren mellan 

kommunerna vad gäller attityder då de kan arbeta på olika sätt. Med förhoppningarna 

om att få största möjliga bredd på eleverna och variation i svaren kommunerna emellan 

så skickades enkäterna ut till två skolor från två av de kommuner som placerat sig i 

toppen av lärarförbundets ranking lista över skolkommuner i Sverige samt till två skolor 

från två av de kommuner som placerat sig i botten av samma rankinglista. 

Kommunernas placering i rankinglistan är gjord utefter 14 olika kriterier som 

lärarförbundet anser viktiga för skolans positiva utveckling både vad gäller elever och 

lärare. Kommunerna rankas i 14 olika kriterier och den sammanlagda rankingen avgör 

den slutliga placeringen på rankinglistan. Enkäten skickades till alla i årskurs 3 på de 

utvalda skolorna. Vår tanke med att skicka ut enkäten till skolor i kommuner som 

rankats högre och lägre, var att möjligheten fanns att de elever som gick i skolorna som 

var placerade i de topprankade skolkommunerna skulle ha en bättre attityd mot 

matematikämnet. Detta antagande gjordes med grund i tidigare forskning som menat att 

elevers attityder, motivation och skolprestationer förbättras genom bland annat 

varierade undervisningsmetoder, och lärarnas kompetens och attityder till matematik. 

Vår hypotes var därmed att lärarna i de topprankade kommunerna hade bättre 

kompetens och kanske varierade arbetssätten i undervisningen mer än i de lägre rankade 

kommunerna. Vår tanke var även att elever i högra rankade kommuner skulle ha bättre 

attityder och därmed kanske fick arbeta med mer varierade arbetssätt. Viktigt att notera 

är dock att detta enbart var våra tankar innan studien genomfördes och ett motiv till 

valet av vårt urval. Våra tankar behöver således inte ha något med det slutgiltiga 

resultatet att göra.   

 

Valet att skicka till skolkommuner som placerat sig i toppen och botten av Skolverkets 

rankinglista gjordes således för att försöka öka chansen för intressanta och signifikanta 

skillnader i det slutgiltiga resultatet.  

 

Enligt Denscombe (2009) finns det många urvalsprocesser, i denna studie så har en 

stratifierad urvalsprocess använts. Stratifierat urval innebär till viss del att det är ett 

slumpmässigt urval. Genom slumpmässigt urval vill forskaren ofta ha ett representativ 

resultat, respondenterna vals då ut helt slumpmässigt. Ett stratifierat urval är enbart 

slumpmässigt inom givna ramar, som bestäms för att kunna göra ett urval bland 

respondenter som är lämpliga för undersökningen (Denscombe, 2009). I aktuell studies 

fall så har vi avgränsat vårt urvalsområde till de kommuner som ligger i toppen och 

botten av rankinglistan. Utifrån dessa avgränsningar har vi sedan slumpmässigt valt ut 

en skola från respektive två skolor i toppen av rankinglistan och en skola från respektive 

två skolor i botten av rankinglistan.  

 

En risk med kvantitativa enkätmetoder är risken att få in för lite material, besvarade 

enkäter. För att minska denna risk och på förhand öka chansen vi skulle få tillräckligt 

med underlag så kontaktade vi både rektorer och lärare för berörda klasser på de skolor 

som slumpmässigt hade valts ut i de fyra utvalda skolkommunerna, med en förfrågan 

om att få genomföra en enkätundersökning på deras skolor. Vi berättade om vår studie 

och meddelade att tidsramen var ganska stram och att eleverna skulle behöva besvara 

enkäterna omgående. Detta var okej för att alla berörda skolor och vi kunde då skicka ut 

våra enkäter, medvetna och att skolorna var medvetna om att de behövde besvaras 

snarast. Vi hade även kontinuerlig mailkontakt med berörda lärare för att påminna om 

enkäten. 



  
 

23 

4.4 Genomförande vid datainsamling 

I ett tidigt skede kontaktades rektorer och lärare på de utvalda skolorna med en 

förfrågan om att få genomföra en enkät och syftet med studien presenterades Ganska 

snabbt fick vi respons från skolorna att de kunde tänka sig att delta och arbetet med att 

utforma en enkät satte genast igång. När enkäten var klar och vi hade testat den på 

närstående så skickades den ut till de olika skolorna via mail. Vi hade på förhand stämt 

av med klasslärarna att de kunde skriva ut enkäten på skolorna och sedan returnera den 

med post till oss. En av skolorna önskade att få enkäten digitalt, så då utformades 

samma enkät i Google formulär. Vi har under hela datainsamlingsperioden haft god 

kontakt med lärarna på skolorna och de har varit väldigt snabba med att besvara 

enkäterna och returnera dem.  

 

4.5 Bearbetning av data 

Vid bearbetning av data så kommer skolorna i toppkommunerna att slås samman till en 

enhet, samma sak för skolorna i bottenkommunerna. I analysen kommer skolorna i 

toppkommunerna att benämnas enhet A och skolorna från kommunerna i botten 

kommer att benämnas enhet B.  

 
4.5.1 Kodning av data 

Det första steget i att bearbeta data från aktuell studie är att göra en kodning av den 

rådata som enkäterna genererat. Denscombe (2009) skriver att data i kvantitativa studier 

ibland redan innan bearbetning förekommer i sifferform och då behöver inte data kodas 

och resultatet kan analyseras med hjälp av den data som ursprungligen samlats in. 

Ibland kan dock data även förekomma i annan form som till exempel svar i form av text 

och då krävs att data kodas. Att koda data innebär att variabelvärdena (svaren) tilldelas 

en siffra eller ett nummer för att kunna göra en analys. Men då resultatet redan är i 

sifferform, om respondenten till exempel har fått värdera på en skala mellan 1 och 5 hur 

pass väl de håller med ett påstående, så genererar ju det ett resultat i siffror och behöver 

därmed inte kodas innan analysen göras. I vår studie så har respondenternas svar inte 

genererat ett svar i form av siffror vilket innebär att data behöver kodas innan analysen 

kan påbörjas. Data kodades genom att variabelvärdena till respektive fråga gavs ett 

nummer. Viktigt att påpeka att de siffror som variabelvärdena tilldelats inte utgör något 

form av skala. De som har angett ett svar som kodats om till 4 har således inte dubbelt 

så positiv attityd som de elever som angett svaret som kodats om till 2. Att koda om 

resultatet till siffror har enbart gjorts för att få en lättare datahantering. Resultatet från 

enkäten fördes sedan in i en datamatris. I aktuell studie använder vi oss utav Excel som 

verktyg för att skapa vår datamatris. För att sedan analysera resultatet har vi använt oss 

utav Minitab och Excel. Dahmström (2005) beskriver hur en datamatris är uppbyggd av 

kolumner och rader där varje enskild respondents svar får en egen rad och varje variabel 

representerar en kolumn. För att hålla reda på alla enkäter så har de innan de fördes i 

datamatrisen numrerats. Enkäterna numreras för att lätt kunna hitta ”rätt” enkät om det 

finns ett behov av att gå tillbaka och kontrollera varje enskild respondents enkätsvar 

(Dahmström, 2005).  

 
4.5.2 Sammanställning av resultat 

För att kunna ge en enkel och begriplig bild av resultatet så kommer data att redovisas 

deskriptivt i form av diagram. Denscombe (2009) skriver om vikten av att sammanställa 

data i tabeller eller diagram för att resultatet ska bli begripligt. Vidare menar han att 

syftet med diagram är att resultatet ska presenteras på ett lättbegripligt och kärnfullt sätt 
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och att läsaren i samband med diagrammet måste få hjälp om hur hen ska tolka 

diagrammet.  

 

Vi kommer att använda oss utav stapeldiagram för att redovisa våra data deskriptivt. I 

diagrammen kommer både enheternas enskilda svar på vissa frågor att visas, jämförelser 

mellan olika frågor inom samma enhet samt jämförelser mellan samma frågor mellan de 

två olika enheterna. Denscombe (2009) menar att stapeldiagram är vanliga i lite mindre 

forskningsrapporter samt att de är enkla att avläsa och förstå, så länge de är utformade 

på rätt sätt.  

 
4.5.3 Analys av data, statistiska test 

För att visa att de resultat vi kommer fram till med hjälp av deskriptiv statistik är 

statistiskt sanna så kommer vi att analysera resultatet med hjälp av statistiska test. Med 

hjälp av statistiska test kommer vi att kunna visa på möjliga korrelationer mellan olika 

variabler. 

 
4.5.3.1 Chi-2 test och Fishers exakta test 

Chi-2 test kan användas för att testa om det finns en skillnad mellan olika variabler. 

Metoden används för att testa om skillnaden mellan variabler är statistiskt signifikant 

(en verklig skillnad) eller om resultatet beror på slumpen (Nardi, 2003). I vår studie så 

använder vi Chi-2 test för att testa om det finns en signifikant skillnad i elevernas svar 

mellan de olika skolkommunerna (enhet A och B) eller om den skillnaden enbart beror 

på slumpen. Nardi (2003) skriver vidare att Chi-2 test verkar genom att den mäter 

skillnaden mellan det resultat som en studie gett och de resultat som kan förväntas om 

resultatet enbart skulle bero på slumpen.  

 

Ejlertsson (2005) beskriver chi-2 test som en typ av hypotesprövning. Han skriver att 

för att kunna göra en chi-2 beräkning så behöver en nollhypotes och en mothypotes 

anges. Nollhypotesen innebär att slumpen ligger till grund för resultatet och att det inte 

finns någon signifikant skillnad. Man kan även tala om förväntade resultat som består 

av de resultat man kan förvänta sig om slumpen avgjort. Mothypotesen innebär 

tillskillnad från nollhypotesen att det finns en signifikant skillnad i resultatet. Här kan 

man tala om observerade resultatet, det vill säga de resultat som underökningen har gett. 

För att kunna göra en chi-2 beräkning så behöver man även ange signifikansnivå, vilket 

innebär att man sätter en gräns till vilken grad man kan acceptera att man drar fel 

slutsatser utifrån testet. Det vill säga att man förkastar nollhypotesen och drar slutsatsen 

att det finns en signifikant skillnad då det egentligen är slumpen som avgjort och 

nollhypotesen borde gälla. Signifikansnivån sätts oftast till 5 %, 1 % eller 0.1 %. Då 

signifikansnivån är satt till 5 % (0,05), vilket är det vanligaste, så innebär det att det 

finns 5 % risk att nollhypotesen är sann trots att den förkastats.  

 

McDonald (2014) menar att Chi-2 test inte är så fördelaktiga att använda då de 

förväntade värdena är låga eftersom chi-2 testen då kan visa felaktiga värden och ofta 

visar på signifikanta skillnader då de egentligen inte finns. McDonald rekommenderar 

då att man istället använder en annan typ av test till exempel Fishers exakta test, som vi 

även kommer att använda oss utav i vår studie då Chi-2 test inte är lämpligt.  
 

4.5.3.2 Spearmans rangkorrelationstest  

Denna typ av korrelationstest används ofta då syftet är att undersöka om det finns något 

samband mellan två variabler på ordinalskalenivå (Fink, 1995). Vid användning av 

denna typ av test så används korrelationskoeficienter som anger ett värde mellan -1 och 
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+1 som visar på om det existerar ett samband mellan två variabler samt hur starkt detta 

möjliga samband är (Kylén, 2004). Nardi (2003) skriver att desto närmre +1 och -1 

korrelationsvärdet ligger desto större är sambandet. Desto närmare 0 värdet ligger så 

förefaller det inget samband. Då värdet ligger nära +1 så innebär det att det är ett 

positivt samband, vilket betyder att en ökning eller minskning av en variabel även 

innebär detsamma för den andra variabeln. Då värdet däremot ligger nära -1 så innebär 

det ett negativt samband, vilket betyder att en ökning eller minskning av en variabel 

innebär motsatsen för den andra variabeln. I vår studie så använder vi oss utav 

Spearmans rangkorrelation med syfte att undersöka om det finns något samband mellan 

olika variabler inom varje enskild enhet, A och B. 

 

4.6 Validitet, Reliabilitet & Generaliserbarhet 

Sandberg och Faugert (2012) menar att ordet validitet betyder att all data och även 

metod är riktiga. Det man mäter ska vara det som är relevant att mäta för just den 

undersökningen. Harboe (2013) skriver att validitet innebär att det som faktiskt 

undersöks ska vara relevant för det som studien avser att undersöka, det vill säga 

studiens syfte. Andersen (2012) hävdar att validitet handlar om att det som undersöks 

ska vara giltigt och relevant. Det handlar om att det ska finnas en koppling mellan den 

vetenskapliga teorin och studiens empiri samt att det ska finnas en koppling mellan 

valet av undersökningsfrågor och studiens syfte. Om man har en låg validitet på arbetet 

så har man inte mätt det som man skulle mäta. För att se om studiens arbete är 

trovärdigt och höja validiteten på arbetet kan man beskriva hur man gjort 

undersökningen och urvalet samt datainsamlingsmetoden (Sandberg & Faugert, 2012). 

 

Ejlertsson (2005) skriver att det finns några olika typer av validitet som används till en 

kvantitativ enkät undersökning, till exempel: Kriterievaliditet som delas i prediktiv 

validitet och samtidig validitet. Predikativ validitet mäter ett beteende som komma ska, 

till exempel om studenter med höga betyg lyckas med fortsatta studier. Samtidig 

validitet innebär att man undersöker det som är parallellt och händer nu, till exempel ett 

samband mellan enkätfrågor och praktiska test/observationer. En annan typ av validitet 

är innehålls validitet och innebär att undersökningen bör innehålla alla de delar som är 

relevanta för det som ska undersökas. I vår undersökning vill vi undersöka elevers 

attityder till matematik och då bör frågorna i en enkät behandla alla de faktorer som 

anses påverka attityder finnas med. Om inte alla dessa delar finns med i frågorna så får 

man en lägre innehållsvaliditet. Den sista typen av validitet är begreppsvaliditet och 

innebär att man måste vara väl insatt i de vetenskapliga texterna och dess teorier, och 

frågorna måste ha sin grund i vetenskapen (Ejlertsson, 2005). 

 

Validitet handlar sammanfattningsvis om att det ska finnas en koppling mellan 

vetenskaplig teori och det som undersöks, samt att det ska finnas en koppling mellan det 

som faktiskt undersöks och studiens syfte. I vårt fall innebär det att det ska finnas en 

koppling mellan den vetenskapliga teori som vi tagit fram om attityder och varierad 

undervisning och de frågor som vi utformat i enkäten samt att de frågor som vi ställer i 

enkäten ska bidra till att vi kan besvara syftet med studien. Vi anser att validiteten i vår 

studie är hög då vi utformat enkätfrågor baserade på den tidigare forskning som vi 

tidigare presenterat. Frågorna handlar om vilka attityder eleverna har till matematik och 

hur ofta de möter olika arbetssätt, vilket innebär att enkätfrågorna även har en stark 

koppling till studiens syfte. 

 

Enligt Ejlertsson (2005) handlar reliabiliteten om mätningens riktighet, och om den är 

stabil samt att frågorna ställs på ett riktigt sätt. Andersen (2012) menar att reliabilitet 
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innebär att det som en undersökning mäter ska vara tillförlitligt och inte påverkas 

slumpmässiga företeelser. Företeelser som kan påverka reliabiliteten kan till exempel 

vara att forskaren begått fel vid kodningen och analysen av data, att eleverna 

missuppfattar en fråga eller medvetet väljer att svara fel, eller att det är ett stort bortfall 

(Andersen 2012, Ejlertsson 2005, Trost 2012, Dahmström 2000). Andersen och 

Gamdrup (1994) lyfter att det finns två olika typer av reliabilitet, intersubjektiv 

reliabilitet som handlar om olika forskare bör få samma resultat vid mätningar av 

samma fenomen för hög validitet och intrasubjektiv reliabilitet som innebär att samma 

forskare bör få samma resultat när han/hon undersöker samma fenomen fast vid olika 

tidpunkter.  

 

Ejlertsson (2005) menar att om man har frågor i enkäten som inte passar in i 

sammanhanget så får man en för stor slumpvariation i själva svaren. Det ger en låg 

reliabilitet och om undersökningen görs på samma sätt så finns risken att resultatet inte 

blir detsamma. Två metoder som kan undersöker reliabiliteten i en studie är enligt 

Ejlertsson test-retest- metoden och intern konsistens. Den första metoden kan till 

exempel handla om att en grupp människor fyller i en enkät, och en kort tid därefter får 

de fylla i samma enkät igen. Om svaren då inte har ändrat sig under den tiden har 

studien en hög reliabilitet, om svaret däremot har ändrat sig är den en låg reliabilitet. 

Om tiden är alldeles för kort emellan så människorna kommer ihåg svaren så är det en 

falsk hög reliabilitet. Intern konsistent är en metod som man använder om man har 

variabler som man tillsammans ska mäta i en vis situation och hur bra de olika delarna 

mäter situationen (Ejlertsson, 2005:102ff). 

 

I vår studie finns det faktorer som kan bidra till en försänkt reliabilitet eftersom studien 

riktar sig mot barn. Naturligt är barn väldigt ombytliga och det är därmed svårt att säga 

att vi skulle eller andra skulle få samma resultat om undersökningen gjordes om. 

Elevernas svar kan påverkas av många omkringliggande faktorer så som hur de känner 

sig just vid tillfället då de besvarar enkäten, incidenter som nyligen inträffat på 

matematiklektionerna och vilka arbetssätt de har arbetat med den senaste tiden. 

Reliabiliteten i vår studie kan ändå ses som hög då vi som forskare har arbetar för att 

säkerhetsställa mätningens riktighet. Detta har gjorts genom att vi lät testa vår enkät på 

en grupp personen innan den skickades ut till skolorna som skulle ingå i 

undersökningen. På detta sätt kunde vi minimera risken för frågor som var otydligt 

ställda och lätta för respondenterna att missuppfatta. En otydligt formulerad fråga kan 

bidra till att eleverna hoppar över att svara på den och en missuppfattad fråga kan bidra 

till att eleverna svarar på något som vi inte efterfrågat eller hoppar över att svara på den, 

i båda fallen skulle det ha påverkat reliabiliteten negativt. För att minska andelen 

bortfall har vi även formulerat en enkät som inte ska vara allt för lång för 

respondenterna att svara på och minskar på så sätt antalet bortfall på grund av att 

eleverna inte orkar svara på enkäten. För att säkerhetsställa mätningens riktighet så har 

vi även varit väldigt noggranna vid registrering och analys av data. Vid registrering och 

kodning av data så förde vi båda in data i en varsin datamatris, dessa matriser jämfördes 

sedan för att uppmärksamma eventuella fel vid införandet av resultat till datorn.  

 

Sammantaget anser vi att vår studie har relativt hög reliabilitet trots att vi inte med 

säkerhet kan säga att elevernas svar inte har påverkats av kringliggande faktorer. Detta 

med grund i att enkäterna är utformade med noggrann tanke på målgruppen och 

analysen har gjort med stor noggrannhet.  

 



  
 

27 

Med generaliserbarhet menas att det resultat som man har fått fram i en undersökning av 

en grupp människor kan stämma överens i andra gruppsituationer. I vår kvantitativa 

forskning visar vi en enkät undersökning som vi gjorde i fyra kommuner med en 

rankinglista till grund. Vi ville se om det fanns markanta skillnader mellan toppen och 

botten kommunerna på listan. Det var ett medvetet val att vi tog dessa kommuner men 

ett slumpmässigt val att ta de skolor som vi tog. Mycket på grund av att vi ville se om 

det var en stor skillnad mellan skolornas arbetssätt i just ämnet matematik. Arbetet kan 

generaliseras på grund av att vi tog oss tid att testa vår enkät innan på en grupp 

människor, på det viset fick vi en tydlig enkät med inga missuppfattningar i. Vi såg 

ingen markant skillnad från elevens enkätsvar i varken botten eller toppen skolorna. 

Eftersom enkäten var grundligt genomarbetad så skulle det gå att använda enkäten till 

fler skolor till exempel på rankinglistan. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Att forskning förkommer är viktigt både på individnivå och på samhällsnivå, men trots 

vikten av forskning så får inte forskare agera hur som helst (Vetenskapsrådet, 2002). 

Inom forskningen får ingen individ under några omständigheter utsättas för kränkningar 

eller annan typ av psykisk eller fysisk skada och forskaren måste ta i beaktning vilka 

risker det finns för att respondenterna i undersökningen utsätts för negativa 

konsekvenser. Det skydd som individerna i samhället har kallas för individskyddskrav 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I vår studie utgår vi ifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har tagit 

fram för att skydda individen. I individskyddskravet ingår fyra olika delar som beskriver 

vad man som forskare ska ha i åtanke när man planerar en undersökning.  

 

Den första delen kallas för informationskravet och handlar om att respondenterna i 

undersökningen ska informeras om deras roll i studien. Det är också viktigt att 

respondenterna delges studiens syfte samt får information om att det är frivilligt att 

delta. Den andra delen kallas för samtyckeskravet och innebär att respondenterna i 

studien måste ge sitt samtycke till att delta. Då respondenterna är under 15 år krävs det 

även att man har målsmans samtycke. Samtyckeskravet innebär även att respondenterna 

när som helst kan välja att avbryta påbörjad undersökning. Den tredje delen kallas för 

konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter som kan bidra till att personer som 

deltar i en studie kan identifieras ska behandlas med försiktighet och sekretess. Slutligen 

så kallas den fjärde och sista delen i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att data som samlas in i undersökningen inte 

ska användas till något annat än undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna både i planeringen av 

vår studie och i genomförandet. I samband med att enkäterna skickades ut skickade vi 

även ut ett missivbrev där lärare, elever och deras vårdnadshavare informerades om alla 

de forskningsetiska principerna. De meddelades om studiens syfte och att deltagandet 

var helt frivilligt. Trots att eleverna är under 15 år så satte vi inget krav på målsmans 

samtycke då enkäten inte behandlar några känsliga frågor, däremot så informerades 

vårdnadshavare om undersökningen och hade därmed möjlighet att säga ifrån om deras 

barn inte fick delta. Eleverna och deras vårdnadshavare informerades även om att 

eleverna skulle vara helt anonyma och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Se 

vår missivbrev i bilaga A. 
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1. Hur roligt är det med matematik?
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5 Resultat & analys 

I följande avsnitt kommer vi under ett antal rubriker att redovisa resultatet från 

genomförd enkätundersökning. Resultatet kommer även att kopplas samman med den 

teori som studien grundar sig på.  

 

Resultatet kommer att redovisa både skillnader och likheter inom en enhet samt likheter 

och skillnader mellan enheterna. Vi kommer även att redovisa bortfallsandelen. I 

följande avsnitt så kommer de högre rankade kommunerna att benämnas som enhet A 

och de lägre rankade kommunerna som enhet B.  

 

5.1 Bortfall 

Harboe (2013) skriver att det är vanligt med bortfall i undersökningar, bortfall innebär 

att en del av respondenterna inte har besvarat enkäten. I aktuell studie skickades totalt 

121 enkäter ut uppdelade på fyra olika kommuner, av dessa besvarades 80 % (97 

enkäter) vilket innebär ett totalt bortfall på 20 % (24 enkäter). Sett till de olika enheterna 

så finner vi hela bortfallet i enhet A, de högt rankade skolkommunerna. Till enhet A 

skickades sammanlagt 76 enkäter ut. Av dessa besvarades 68 % (52 enkäter) vilket ger 

ett bortfall på 32 %. I enhet B, de lägre rankade skolkommunerna besvarades 100 % av 

de utskickade enkäterna, vilket innebär 45 enkäter. Enkätfrågorna har även ett visst 

bortfall på enskilda variabler, som dock enbart uppgår till ett fåtal procentenheter och 

kommer att redovisa procentuellt vid respektive fråga i resultatredovisningen. Holme 

och Solvang (1997) benämner denna typ av bortfall som variabelbortfall och innebär att 

det finns enstaka svarsbortfall på vissa variabler. Vi kommer i vårt resultat att benämna 

dessa enstaka svartbortfall som partiella bortfall.  

 

5.2 Elevers attityder till matematik 

Resultatet av enkäten visar att eleverna från både de båda enheterna till största del har 

en positiv attityd till matematikämnet. Diagrammet nedan visar resultatet från fråga 1, 

där eleverna frågades hur kul de tycker det är med matematik. I diagrammet redovisas 

enbart om eleverna har en positiv eller negativ attityd till matematik, svarsalternativen 

roligt och lite roligt samt lite tråkigt och tråkigt har således slagits samman till positiv 

respektive negativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 De två positiva och de två negativa svarsalternativen har slagit samman och redovisas 

som en positiv och negativ kategori. 
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Diagrammet ovan visar att eleverna till största del har en positiv attityd till 

matematikämnet, 94 % för enhet A respektive 84 % för enhet B har en positiv attityd till 

matematik. 6 % respektive 16 % har svarat att de har en negativ attityd till ämnet. 

Diagrammet visar även att enhet A har en något mer positiv attityd (10 % enheter) till 

matematik än enhet B. Enhet A har även en 10 % enheter lägre negativ attityd till 

matematik än enhet A. Genom fishers exakta test ges ett p-värde på 0,18 vilket innebär 

att skillnaden inte är statistiskt signifikant (p<0,05). 

 

På frågan om eleverna ser fram emot matematiklektionerna så visar resultatet att 54 % 

för enhet A respektive 49 % för enhet B har svarat positivt, det vill säga att de ser fram 

emot matematiklektionen. Diagrammet visar även att enhet B till skillnad från enhet A 

har en större andel respondenter som svarat negativt, det vill säga att de inte ser fram 

emot matematiklektionerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

Genom ett chi2-test ges ett p-värde på 0,62 vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt 

signifikant (p<0,05). 

  

De två diagram som vi presenterat ovan (diagram 1, diagram 2) visar att det finns ett 

samband mellan hur roligt eleverna tycker det är med matematik och hur ofta de ser 

fram emot matematiklektionerna, i både enhet A och enhet B. Sambandet innebär att de 

54 % av eleverna i enhet A som ser fram emot matematiklektionerna (diagram 2) 

sannolikt kommer från de 94 % av eleverna som tycker att matematik är roligt (diagram 

1), detta samband är statistiskt säkerhetsställt genom Spearmans rangkorrelationstest 

och ger ett korrelationsvärde på 0,64. Sambandet i enhet B innebär att de 49 % av 

eleverna som svarat att de ser fram emot matematiklektionerna sannolikt kommer från 

de 84 % av eleverna som tycker att matematik är roligt. Detta samband är statiskt 

säkerhetsställt och ger ett korrelationsvärde på 0,62. Ju närmre talet 1 värdet ligger 

desto starkare positivt samband. 

 

Diagrammet nedan visar hur ofta eleverna anser att de pratar om hur matematiken kan 

användas utanför skolan. Resultatet visar att eleverna i enhet B anser att de pratar om 

hur matematik kan användas utanför skolan något oftare än vad eleverna i enhet A gör. I 

enhet B anser 33 % av eleverna att de pratar om matematik i vardagen ofta medans 

Diagram 2 De två positiva och de två negativa svarsalternativen har slagit samman och redovisas 

som en positiv och negativ kategori. 
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3. Brukar ni prata om hur man kan använda 

matematiken utanför skolan?
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enbart 27 % av eleverna i enhet A anser det samma. Detta ger en skillnad på 6 

procentenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom Fishers exakta test ges ett p-värde på 0,67 vilket innebär att skillnaden inte är 

statistiskt signifikant (p<0,05). 

 

Diagrammet nedan visar resultatet från fråga fem, varför eleverna anser att det är viktigt 

att lära sig matematik. Resultatet visar att krav från skolan och krav från samhället är de 

främsta anledningarna till varför matematik är viktigt att kunna enligt eleverna i båda 

enheterna. Här finns dock en skillnad mellan enheterna. Eleverna i enhet A upplever i 

större grad än eleverna i enhet B krav från samhället som orsak till varför matematik är 

viktigt att kunna, 52 % i enhet A respektive 27 % i enhet B ger en skillnad på 25 

procentenheter. Eleverna i enhet B upplever däremot i större grad än eleverna i enhet A 

krav från skolan som orsak till varför matematik är viktigt att kunna, 58 % i enhet B 

respektive 37 % i enhet A ger en skillnad på 21 procentenheter. Det partiella 

svarsbortfallet för frågan är 2 % för enhet A respektive 2 % för enhet B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4 Här har 8 svarsalternativ slagits samman till fyra. 1. Intresse: Roligt & intressant. 2. 

Krav från skolan: Få bra betyg, klara nationella proven, läraren säger det. 3. Krav från samhället: 

Föräldrarna säger det, bra när man ska handla, bra att kunna som vuxen. 4. Det är inte viktigt 

5. Varför är det viktigt att lära sig matematik?

12%

37%

52%

0% 0%
9%

58%

27%

4% 2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%
90%

100%

Intresse Krav från

skolan

Krav från

samhället

Inte viktigt Bortfall

A

B

Diagram 3 De två positiva och de två negativa svarsalternativen har slagit samman och redovisas 

som en positiv och negativ kategori. 
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Genom ett chi2-test på variabelvärdena ”krav från skolan” och krav från samhället så 

ges ett p-värde på 0,013 vilket innebär att skillnaden är statistiskt signifikant och inte 

beror på slumpvariation (p<0,05).  

 

Sammanfattningsvis så var skillnaderna små i resultatet från fråga ett som handlade om 

hur roligt eleverna tycker det är med matematik och fråga två som handlade om hur ofta 

de ser fram emot matematiklektionerna (diagram 1 och 2), och dessa skillnader skulle 

lika gärna kunna bero på slumpvariation. Men i sista diagrammet, fråga 5 som handlar 

om varför eleverna tycker det är viktigt att lära sig matematik (diagram 3) så finns det 

en signifikant skillnad i resultatet. Resultatet visar även att det finns ett statistiskt 

säkerhetsställt samband mellan hur roligt eleverna tycker det är med matematik och till 

vilken grad de ser fram emot matematiklektionerna. 

 

5.3 Arbetssätt 

I följande avsnitt kommer resultatet från de frågor som handlar om hur ofta eleverna 

anser att de möter olika arbetssätt att presenteras.  

 

Följande diagram visar resultatet av fråga sju, hur ofta eleverna anser att de har 

grupparbete. Resultatet visar att 44 % av eleverna i enhet A respektive 53 % i enhet B 

anser att de har grupparbete ofta. Vidare anser 54 % i enhet A respektive 45 % i enhet B 

att de har grupparbete sällan. Det partiella svarsbortfallet för frågan är 2 % för enhet A 

respektive 2 % för enhet B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i diagrammet ovan visar att eleverna i enhet B anser att de har grupparbete 

något oftare än eleverna i enhet A med en skillnad på 9 % enheter.  Genom ett chi2-test 

ges ett p-värde på 0,36 vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt signifikant 

(p<0,05).  

 

Diagrammet nedan visar resultatet från fråga åtta, hur ofta eleverna anser att de räknar i 

matematikböcker under matematiklektionerna. Resultatet visar att övervägande 

majoritet av eleverna anser att de räknar i matematikböckerna, 95 % i enhet A 

respektive 94 % i enhet B. Det partiella svarsbortfallet för frågan är 4 % i enhet B.  

Diagram 5. De två svarsalternativen som innebär ofta och de två svarsalternativen som innebär 

sällan har slagit samman och redovisas som två kategorier. För diagram med alla svarsalternativ 

redovisade, se bilaga C. 
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Genom fishers exakta test ges ett p-värde på 0,62 vilket innebär att skillnaden inte är 

statistiskt signifikant (p<0,05). 

 

Vidare undersöktes hur roligt eleverna tycker det är att jobba i matematikböckerna. 

Resultatet som redovisas i diagrammet nedan visar på att eleverna i enhet A upplever 

arbete i matematikböckerna som roligare än vad eleverna i enhet B gör. Utav eleverna i 

enhet A så upplever 63 % av eleverna arbete i matematikboken som roligt, av eleverna i 

enhet B så upplever 49 % av eleverna arbete i matematikboken som roligt. 37 % av 

eleverna i enhet A respektive 47 % av eleverna i enhet B upplever arbete i 

matematikboken som tråkigt. Det partiella svarsbortfallet för frågan är 4 % i enhet B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6 De två svarsalternativen som innebär ofta och de två svarsalternativen som innebär 

sällan har slagit samman och redovisas som två kategorier. För diagram med alla svarsalternativ 

redovisade, se bilaga C. 

Diagram 7 De två svarsalternativen som innebär roligt och de två svarsalternativen som innebär 

tråkigt har slagit samman och redovisas som två kategorier. Ett av svarsalternativen som räknas in i 

kategorin tråkigt var ”det beror på vad kapitlet handlar om” och behöver därmed nödvändigtvis 

inte innebära att eleverna ständigt upplever arbete i matematikboken som tråkigt.  
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10. Är det roligt att jobba i matematikboken?
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Resultatet i diagrammet ovan visar att eleverna i enhet A till större grad anser att det är 

roligt att arbeta i matematikboken (skillnad på 14 % enheter). Vidare visar diagrammet 

att enhet B upplever arbete i matematikboken tråkigare än enhet A med en skillnad på 

10 % enheter. Genom chi2-test ges ett p-värde på 0,23 vilket innebär att skillnaden inte 

är statistiskt signifikant (p<0,05).  

 

I diagrammet nedan visas resultatet från fråga 11, hur ofta eleverna anser att de har 

utomhusmatematik. Resultatet visar att en övervägande majoritet av eleverna i båda 

enheterna anser att det har utomhusmatematik sällan. 94 % av eleverna i enhet A 

respektive 87 % av eleverna i enhet B anser att de har utomhusmatematik sällan. 

Eleverna i enhet B anser att de har utomhusmatematik något oftare än vad eleverna i 

enhet A anser, 9 % mot 4 % ger en skillnad på 5 % enheter. Det partiella svarsbortfallet 

för frågan är 2 % i enhet A respektive 4 % i enhet B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fishers exakta test ger ett p-värde på 0,41 vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt 

signifikant (p<0,05). 

 

Följande diagram visar resultatet från fråga 12, hur ofta eleverna anser att de spelar spel 

på matematiklektionerna. Resultatet visar att övervägande del av eleverna anser att de 

spelar spel på matematiklektionerna sällan, 89 % av eleverna från enhet A respektive 91 

% av eleverna från enhet B. 12 % respektive 6 % anser att de spelar spel ofta. Det 

partiella svarsbortfallet för frågan är 2 % i enhet B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8 De två svarsalternativen som innebär ofta och de två svarsalternativen som innebär 

sällan har slagit samman och redovisas som två kategorier. För diagram med alla svarsalternativ 

redovisade, se bilaga C.  
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Eleverna i enhet A anser att de spelar spel på matematiklektionerna något oftare än vad 

eleverna i enhet B anser, 12 % mot 6 % ger en skillnad på 6 % enheter. Fishers exakta 

test ger ett p-värde på 0,50 vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt signifikant 

(p<0,05). 

 

Diagrammet nedan visar resultatet från fråga 13, hur ofta eleverna anser att de använder 

ikt på matematiklektionerna. Med ikt menas i detta fall surfplatta och/eller dator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att 17 % av eleverna i enhet A respektive 13 % av eleverna i enhet B 

anser att de använder sig utav ikt på matematiklektionerna ofta vilket ger en skillnad på 

4 % enheter. Det partiella svarsbortfallet för frågan är 2 % i enhet B. Fishers exakta test 

ger ett p-värde på 0,78 vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt signifikant 

(p<0,05). 

 

Diagram 9 De två svarsalternativen som innebär ofta och de två svarsalternativen som innebär 

sällan har slagit samman och redovisas som två kategorier. För diagram med alla svarsalternativ 

redovisade, se bilaga C. 

Diagram 10 De två svarsalternativen som innebär ofta och de två svarsalternativen som innebär 

sällan har slagit samman och redovisas som två kategorier. För diagram med alla svarsalternativ 

redovisade, se bilaga C. 

12. Hur ofta spelar ni spel på matematiklektionerna?

12%

89%

0%
6%

91%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ofta Sällan Bortfall

A

B

13. Hur ofta använder ni er av surfplatta eller dator på 
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På fråga 14, hur ofta läraren har genomgång på matematiklektionerna är de flesta elever 

i båda enheterna rörande överens om att de har genomgång ofta. I båda enheterna så 

uppger 98 % av eleverna att de har genomgång ofta, 2 % av eleverna i enhet A anser att 

de har genomgång sällan och resterande 2 % av eleverna i enhet B har inte svarat på 

frågan. Det partiella svarsbortfallet för frågan är därmed 2 % i enhet B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fishers exakta test ger ett p-värde på 1,0 vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt 

signifikant (p<0,05). 

 

Diagrammet nedan visar resultatet från fråga 15, hur ofta eleverna anser att de använder 

sig utav musik på matematiklektionerna. Det partiella svarsbortfallet för frågan är 4 % i 

enhet B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att 23 % av eleverna i enhet A respektive 17 % av eleverna i enhet B 

anser att de lär sig matematik genom musik ofta (skillnad på 6 % enheter). Fishers 

Diagram 11 De två svarsalternativen som innebär ofta och de två svarsalternativen som innebär 

sällan har slagit samman och redovisas som två kategorier. För diagram med alla svarsalternativ 

redovisade, se bilaga C. 

Diagram 12 De två svarsalternativen som innebär ofta och de två svarsalternativen som innebär 

sällan har slagit samman och redovisas som två kategorier. För diagram med alla svarsalternativ 

redovisade, se bilaga C. 
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6. På vilket sätt tycker du att du lär dig matematik bäst?
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exakta test ger ett p-värde på 0,62 vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt 

signifikant (p<0,05). 

 

Följande diagram visar resultatet från fråga 16, hur ofta eleverna anser att de använder 

sig utav konkret material på matematiklektionerna. Det partiella svarsbortfallet för 

frågan är 7 % i enhet B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i diagrammet ovan visar att eleverna i enhet A (52 %) angett att de använder 

sig utav konkret material på matematiklektionerna mer ofta än vad eleverna i enhet B 

har angett (40 %). Eleverna i enhet B har även angett att de använder konkret material 

mer sällan än vad eleverna i enhet A har angett. Genom chi2-test ges ett p-värde på 0,38 

vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt signifikant (p<0,05). 

 

5.4 Elevers attityder till olika arbetssätt 

Följande avsnitt kommer att presentera resultat som visar vilket arbetssätt som eleverna 

anser att de lär sig bäst genom respektive helst jobbar med.  

 

Diagrammet nedan visar resultatet från fråga sex, vilka arbetssätt eleven själv känner att 

de lär sig bäst genom. Det partiella svarsbortfallet för frågan är 2 % i enhet B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 13 De två svarsalternativen som innebär ofta och de två svarsalternativen som innebär 

sällan har slagit samman och redovisas som två kategorier. För diagram med alla svarsalternativ 

redovisade, se bilaga C. 

Diagram 14 
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17. Vilket arbetssätt vill du helst jobba med?
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Resultatet visar att största andelen av eleverna (>50 %) i båda enheterna har angett att 

de lär sig bäst genom att arbeta i matematikboken. Utöver det så visar resultatet en viss 

skillnad i vilka arbetssätt som eleverna i de olika enheterna anser att de lär sig bäst 

genom. Elever i enhet A har i större grad än enhet B angett att de tycker de lär sig bra 

genom spel (12 %) och ikt (12 %). Eleverna i enhet B har i större grad än enhet A angett 

att de tycker de lär sig bra genom genomgång (11 %) och musik (16 %). Den största 

procentuella skillnaden mellan enheterna finner vi i spela spel och matematik genom 

musik. Här är skillnaden 8 % enheter respektive 12 % enheter.  

 

I diagrammet nedan visas vidare resultatet från fråga 17, vilket arbetssätt eleverna själva 

helst vill arbeta med. Det partiella svarsbortfallet för frågan är 4 % i enhet B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från diagrammet ovan visar att svarsfrekvensen för arbete i matematikboken 

har sjunkit jämfört med tidigare diagram (diagram 15), nu: 31 % respektive 38 % mot 

56 % respektive 51 % i diagram 15. Till skillnad från diagram 15 (vilka arbetssätt 

eleverna själva tycker att de lär sig bäst genom) så har spela spel och arbeta med ikt 

ökat märkbart. 

 

5.5 Finns det något samband mellan attityd och arbetssätt 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa om resultatet visar något samband mellan 

arbetssätt och attityd.  
 
5.5.1 Enhet A 

Resultatet från undersökningen visar att det finns ett samband mellan hur kul eleverna 

tycker det är med matematik och hur kul de tycker det är att jobba i matematikboken. 

Resultatet visar även på ett samband mellan hur ofta eleverna ser fram emot 

matematiklektionerna och hur roligt de tycker det är att arbeta i matematikboken. Dessa 

samband är statistiskt säkerhetsställda genom Spearmans rangkorrelationstest och ger 

ett korrelationsvärde på 0,6 respektive 0,8. Ju närmare talet 1 värdet är desto starkare är 

positivt samband, vilket innebär att dessa samband är relativt starka. Vidare visar 

resultatet även på ett samband mellan hur roligt eleverna tycker det är med matematik 

och hur ofta de har grupparbete (korrelationsvärde: ~0,3), hur ofta de har musik 

(korrelationsvärde: ~0,3) samt hur ofta de använder konkret material (korrelationsvärde: 

~0,3). Slutligen visar resultatet även på ett samband mellan hur ofta eleverna ser fram 

Diagram 15 
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emot matematiklektionen och hur ofta de använder konkret material, korrelationsvärdet 

är här ~0,3. 

 
5.5.2 Enhet B 

Även i enhet B finner vi ett samband mellan hur kul eleverna tycker det är med 

matematik och hur kul de tycker det är att jobba i matematikboken. Och precis som i 

enhet A finns det även ett samband mellan hur ofta de ser fram emot 

matematiklektionerna och hur kul de tycker det är att jobba i matematikboken. Dessa 

samband ger ett korrelationsvärde på 0,8 respektive 0,8 vilket innebär att sambanden är 

mycket starka. I enhet B finns även ett samband mellan hur kul eleverna tycker det är 

med matematik och hur ofta de anser att de jobbar i matematikboken. Detta samband 

ger ett korrelationsvärde på 0,4 vilket innebär att det är medelstarkt. Resultatet pekar 

även på att det finns ett samband mellan hur roligt eleverna tycker det är med matematik 

och hur ofta de pratar om matematik i vardagen (korrelationsvärde: ~0,4), hur ofta de 

har genomgång (korrelationsvärde: ~0,5) samt hur ofta de jobbar med konkret material 

(korrelationsvärde: ~0,3). Resultatet visar även att det finns ett hyfsat starkt samband 

mellan hur ofta eleverna ser fram emot matematiklektionerna och hur ofta de pratar om 

matematik i vardagen (korrelationsvärde: ~0,5). Slutligen pekar resultatet på ett 

samband mellan hur ofta de pratar om matematik i vardagen och hur roligt de tycker det 

är att jobba i matematikböckerna.  
 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att eleverna från både enhet A och enhet B över 

lag har en positiv attityd till matematik och att det finns ett statistiskt säkerhetsställt 

samband mellan hur roligt eleverna tycker det är med matematik och hur ofta de ser 

fram emot matematiklektionerna. För att sammanfatta resultatet som handlar om vilka 

arbetssätt eleverna anser att de möter i undervisningen, så kan det konstateras att 

skillnaderna är relativt små och de existerande skillnaderna är inte statistiskt 

signifikanta. Sammanfattningsvis så är genomgång och arbete i matematikboken de 

arbetssätt som eleverna upplever att de möter oftast. De arbetssätt som eleverna sedan 

har angett att de möter oftare är matematik med hjälp av konkret material och 

matematik genom grupparbete. Dock så visar resultatet att dessa arbetssätt är betydligt 

mer ovanliga än genomgång och räknande i matematikboken. De arbetssätt som 

eleverna anser att de möter mest sällan är utomhusmatematik och matematik genom 

spel. Vad gäller fråga 16 (diagram 12) så är bortfallet något större än på övriga frågor, 7 

% bortfall i enhet B, vilket innebär att detta kan påverka skillnaden och kommer att tas i 

beaktning. Tittar vi på vilka arbetssätt eleverna anser att de lär sig bäst genom 

respektive vilka arbetssätt de helst vill jobba med så kan vi sammanfatta det genom att 

en klar majoritet av eleverna i båda enheterna ansåg att de lärde sig bäst genom att jobba 

i matematikboken. Efter arbete i matematikboken ansåg eleverna i enhet A att de lärde 

sig bäst genom spel och IKT medan eleverna i enhet B ansåg att de lärde sig bäst genom 

musik och genomgångar. På frågan om vilket arbetssätt eleverna helst ville jobba med 

låg arbete i matematikboken fortfarande i topp men andelen elever som ansåg att de 

lärde sig bäst genom detta arbetssätt hade sjunkit i båda enheterna och andelen elever 

som helst ville arbeta med IKT och spela spel hade ökat i båda enheterna. Slutligen 

undersökte vi även om det fanns något samband mellan elevernas attityder till 

matematikämnet och de arbetssätt som de anser att de möter i undervisningen. I både 

enhet A och enhet B kunde vi finna ett samband mellan hur kul eleverna tycket det är 

med matematik och hur kul de tycker det är att jobba i matematikboken, hur ofta de ser 

fram emot matematiklektionerna och hur kul de tycker det är att jobba i 

matematikboken, samt hur kul de tycker det är med matematik och hur ofta de jobbar 



  
 

39 

med konkret material. Utöver det visade resultatet på en del samband, bland annat finns 

det ett samband mellan hur ofta eleverna ser fram emot matematiklektionerna och hur 

ofta de pratar om matematik i vardagen, ett samband som inte existerar i enhet A.   
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6 Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera det metodval som gjorts i vår 

studie. Vidare kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning utifrån studiens frågeställningar. Slutligen som kommer vi att resonera kring 

hur ämnet skulle kunna undersökas vidare i framtiden. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns något samband mellan elevers 

attityder till matematikämnet och de arbetssätt som används i undervisningen.  

 

6.1 Metoddiskussion 

För att kunna genomföra denna studie så har vi valt att använda oss utav en kvantitativ 

metod, men enkäter som datainsamlingsinstrument. Detta för att vi anser att studiens 

syfte är lättare än uppnå genom en kvantitativ metod än genom en kvalitativ metod. Då 

studien syftar till att undersöka eventuella samband mellan arbetssätt och attityd och vi 

vill kunna generalisera och jämföra våra resultat så lämpar sig en kvantitativ metod bäst 

(Holme & Solvang, 1997).  

 

Vi valde att använda oss utav en enkät med slutna frågor på ordinalskalenivå med fasta 

svarsalternativ, samt att fåtal frågor på nominalskalenivå. Valet att använda frågor på 

ordinalskalenivå gjordes på grund av att enkäten riktar sig mot elever i årskurs tre och 

denna typ av enkätfrågor anses både vara lättare för respondenterna att besvara och 

lättare för forskaren att analysera (Trost, 2012). Efter genomförd studie kan vi 

konstatera att denna typ av enkätfrågor har fungerat bra. Ingen elev har satt kryss mellan 

två olika svarsalternativ vilket annars känns som att det kan vara en risk om de inte 

tycker att svarsalternativen räcker till. Däremot så finns det en viss andel partiellt 

bortfall på frågorna vilket skulle kunna vara ett tecken på eleverna inte tycker att något 

utav svarsalternativen passat och därför struntat i att besvara frågan. Om bortfallet beror 

på att eleverna inte tyckte att det fanns ett passade svarsalternativ så hade detta 

problemet kunnat undvikas genom öppna frågor. Vi har även i efterhand 

uppmärksammat att det hade varit intressant för tolkningen av data att få mer 

information från vissa frågor, vilket vi hade kunnat få genom öppna frågor. Till exempel 

hade vi kanske lättare i förhållande till tidigare forskning kunnat förklara sambandet 

mellan elevernas positiva attityd till matematiken och positiva inställning till arbete i 

matematikboken, om vi hade haft mer information om på vilket sätt eleverna jobbar när 

de arbetar i matematikböckerna. Men som vi tidigare nämnde i metoddelen så finns det 

fördelar med slutna frågor som ansåg var viktigare än fördelarna med öppna frågor. 

Med öppna frågor kommer nämligen risken att svaren blir svåra att tolka om de är svåra 

att läsa på grund av svårläslig handstil, vilket är stor risk med elever i årskurs tre. Öppna 

frågor kan även ge en betydligt större variation i svaret vilket hade blivit betydligt med 

tidskrävande att analysera i slutänden vilket tidsramen för vår undersökning inte kunde 

tillåta (Trost, 2012). 

 

Som vi nämnde tidigare i metodavsnittet finns det med enkätstudier en risk att man inte 

får in tillräckigt mycket empiri för att kunna slutföra studien med goda resultat. Detta 

försökte vi motverka genom att tidigt ta kontakt med berörda lärare och rektorer på 

utvalda skolor. Lärarna accepterade att eleverna var tvungna att besvara enkäten snarast 

möjligt och vi trodde att detta skulle minska bortfallet. Så blev inte riktigt fallet då vi 

fick ett sammanlagt bortfall på 32 % i enhet A.  

 



  
 

41 

Trots detta blev det ett visst bortfall i enhet A vilket i den ena skolan skulle kunna 

förklaras genom till exempel sjukdom eller annan frånvaro av eleven. I den andra skolan 

fanns dock ett större bortfall som inte kan förklaras med enskild frånvaro av elev. 

 
6.1.1 Bortfall & urval 

Harboe (2013) skriver att det är vanligt med bortfall i undersökningar och vi är vår 

resultatanalys hänsyn till och är medvetna om att bortfallet var så pass högt som 32 % 

inom enhet A. Då vi inte med säkerhet vet vad bortfallsgruppen hade svarat på 

undersökningen så finns det också en risk att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om 

alla eleverna hade svarat på enkäten. Det faktum att bortfallet i studien uppgår till 32 % 

i en av enheterna kan bidra till en lägre reliabilitet, då det finns en risk att resultatet inte 

visar hela sanningen. Harboe skriver dock att ett stort bortfall kan accepteras om 

bortfallsgruppen inte är allt för olik den grupp av respondenter som besvarat enkäten. 

Om bortfallsgruppen däremot skulle vara mer olik den grupp av respondenter som har 

svarat så är risken större att resultatet skulle blivit annorlunda om alla svarat, om till 

exempel de som besvarat enkäten över lag är positivt inställda till matematik och alla 

respondenter i bortfallsgruppen skulle vara markant negativt inställda till ämnet så 

skulle detta ha påverkat resultatet i en annan riktigt än vad analysen nu kommer att visa. 

Detta är i vår studie inte helt lätt att avgöra, men då den största delen av bortfallet 

kommer från samma skola så bör vi kunna utgå från att eleverna är relativt lika i sina 

åsikter.  

 

Urvalet av respondenter till vår studie är i stort sett slumpmässig med undantag från att 

vi medvetet har valt ut fyra olika skolkommuner. I dessa skolkommuner har sedan en 

skola från varje kommun valts helt slumpmässigt. Valet att medvetet välja fyra olika 

skolkommuner istället för att helt slumpmässigt välja kommuner gjordes för att vi ville 

försöka få största möjliga bredd på eleverna och därmed försöka få variation i svaren 

vad gäller elevers attityder. Med detta i åtanke så valde vi skolkommuner som placerat 

sig i botten och toppen av lärarförbundets rankinglista över skolkommuner i Sverige. 

Vår tanke med detta var att möjligheten fanns att de elever som gick i skolorna som var 

placerade i de topprankade skolkommunerna skulle ha en bättre attityd mot 

matematikämnet. Detta antagande gjordes med grund i tidigare forskning som menat att 

elevers attityder, motivation och skolprestationer förbättras genom bland annat 

varierade undervisningsmetoder, och lärarnas kompetens och attityder till matematik. 

Vår hypotes var därmed att lärarna i de topprankade kommunerna hade bättre 

kompetens och kanske varierade arbetssätten i undervisningen mer än i de lägre rankade 

kommunerna. Vår tanke var även att elever i högra rankade kommuner skulle ha bättre 

attityder och därmed kanske fick arbeta med mer varierade arbetssätt. Viktigt att notera 

är dock att detta enbart var våra tankar innan studien genomfördes och ett motiv till 

valet av vårt urval. Våra tankar behöver således inte ha något med det slutgiltiga 

resultatet att göra.   

 

När vi hade valt skolkommuner så valdes sedan skolorna ut helt slumpmässigt. Urvalet 

gjordes slumpmässigt då vi önskade att få ett representativt resultat (Denscombe, 2009). 

Dock finns det en problematik i relationen mellan syftet med valet av att medvetet välja 

skolkommuner och sedan slumpmässigt välja skola i dessa utvalda kommuner. 

Kommunerna valdes med förhoppningarna om signifikanta skillnader i attityder men då 

analysen av resultatet står klar går det se att skillnaderna inte var så stora som vi hade 

trott och hoppats. I båda enheterna hade eleverna till största del en positiv attityd och vi 

kunde enbart påvisa ett fåtal signifikanta skillnader. Detta resultat kan bero på att vi 

slumpmässigt valt skolor som inte skiljer sig så mycket. När skolorna väljs ut 
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slumpmässigt ur de kommuner som placerat sig i botten och toppen av lärarförbundets 

rankinglista finns det en risk att vi valt ut en ”sämre” skola i någon av topprankade 

kommunerna eller en ”bättre” skola i någon av de lägre rankande kommunerna. Det 

finns således inget som säger att alla skolor i de topprankade kommunerna är lika bra 

och vi kan då ha ”råkat” få en skola som inte lever upp till sin kommuns rankning. 

Denna risk hade kunnat minimeras genom att vi granskat de enskilda skolorna och 

sedan valt de skolor som bäst motsvarade kommunens rankning. Detta hade dock dels 

försämrat möjligheterna för oss att sedan generalisera vårt resultat, dels tagit mycket 

mer tid från vår redan strama tidsram.  

 
6.1.2 Validitet, reliabilitet & Generaliserbarhet 

När studien nu är genomförd och resultatet är analyserat kan det vara värt att åter 

reflektera över den faktiska validiteten och reliabiliteten i studien. Vi anser fortfarande 

att validiteten i studien är hög då de frågor som vi formulerat i enkäten genererat ett 

resultat som bidragit till att vi kunnat besvara syftet med studien. Det finns heller inget 

som tyder på att  

 

Reliabiliteten anser vi ur vissa synvinklar som hög, men det finns även faktorer som 

bidrar till en försänkt reliabilitet. För att minska andelen bortfall som är en faktor som 

påverkar reliabiliteten så formulerade vi en enkät som var tydlig inte var allt för lång för 

att eleverna inte skulle tröttna på att svara eller helt enkelt låta bli helt att svara. Det 

visade sig vid analysen av data att andelen bortfall trots detta var relativt hög, något som 

tyvärr påverkar studiens reliabilitet i negativ riktning. Vi har inte heller någon koll på 

vad som har hänt i klassrummet på de olika skolorna runt tiden då eleverna skulle svara 

på enkäten, vilket innebär att vi inte vet om det finns några utomliggande faktorer som 

kan ha påverkat elevernas svar. Även detta kan vara negativt för reliabiliteten. Dock vill 

vi ändå påstå att reliabiliteten kan ses som relativt hög då det även finns faktorer som 

talar för en hög reliabilitet. Enkäten testades på en mindre grupp personer innan den 

skickades ut, och analysen av data genomfördes noggrant och åtgärder vidtogs för att 

uppmärksamma eventuella fel i datahanteringen. Sammanfattningsvis så finns det 

aspekter av validiteten som hade kunnat vara bättre, även om vissa andra delar kan 

anses ha hög reliabilitet.  

 

Tyvärr kan vi inte säga att resultatet för studien har hög generaliserbarhet. Bortfallet är 

för stort och urvalet är för litet. Urvalet gjordes slumpmässigt för att öka möjligheterna 

för att resultatet skulle kunna generaliseras. Men med ovanstående reflektioner om 

urvalet, att det finns en risk att de utvalda skolorna inte motsvarar kommunens rankning 

så är det problematiskt att påstå att de utvalda skolorna är representativa för 

topprankade kommuner. För resultatet ska kunna bli mer generaliserbart hade studien 

kunnat göras om i ännu större skala. Om alla skolorna i de utvalda kommunerna hade 

deltagit i studien så hade urvalet blivit mer representativt och risken att undersöka 

skolor som inte motsvarar kommunens rankning hade minimerats. Studien hade även 

kunnat kompletteras med lärarintervjuer för att få en bättre förståelse för elevernas 

enkätsvar, vilket hade kunnat öka studiens reliabilitet. På detta sätt hade även 

möjligheten att sedan kunna generalisera resultatet ökat.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Huvudsyftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan elevers 

attityder till matematik och de arbetssätt som eleverna upplever att de möter i 

undervisningen. Vi kommer i följande avsnitt att diskutera studiens resultat utifrån det 

syfte och de frågeställningar som studien vilar på. Resultatet kommer att förklaras och 
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avhandlas i förhållande till den forskning som vi tidigare presenterat kring ämnet. Vi 

kommer att börja med att diskutera vilka attityder eleverna har till matematikämnet, 

därefter kommer vi att diskutera övriga forskningsfrågor, för att slutligen diskutera 

studiens huvudsyfte. 

 
6.2.1 Vilka attityder har elever i årskurs 3 till matematik? 

Studiens resultat visar att merparten av eleverna i de båda undersökta enheterna har en 

positiv attityd till matematikämnet, vilket är värdefullt då Willis (2010) menar att en 

positiv attityd spelar stor roll i vad man lär sig. Resultatet visar även att hela 94 % för 

enhet A respektive 84 % för enhet B upplever matematiken som roligt. Enligt den 

tidigare forskning som vi har tagit upp i litteraturgenomgången så finns det många olika 

faktorer som påverkar elevernas attityder till matematikämnet. Vincenti Malmgren 

(2008) menar till exempel att lärarens kompetens har betydelse, Lilja (2013) skriver att 

lärarnas och relationen med eleverna har betydelse och Samuelsson (2005) menar att 

elevernas attityd kan påverkas av faktorer i deras uppväxt. Vi kan dock inte med hjälp 

av resultatet från vår studie med säkerhet säga vad det är som har påverkat elevernas 

attityder då vi inte har undersökt alla dessa faktorer utan enbart koncentrerat oss på hur 

användandet av olika arbetssätt påverkar attityden. Studiens resultat pekar på att trots att 

eleverna har en mycket positiv attityd till matematik så anser de inte att de pratar så 

mycket om hur matematiken kan användas utanför skolan. Enligt tidigare forskning så 

är det av vikt för elevernas attityd och motivation att de har förståelse för varför de gör 

en viss uppgift och att den känns relevant (Holden 2001, Skolverket 2003). Med grund i 

denna forskning skulle man alltså egentligen kunna tänka sig att eleverna inte borde ha 

så god attityd om de inte har förståelse för hur matematiken kan användas i vardagen.  

 
6.2.2 Vilka attityder har elever i årskurs 3 till olika arbetssätt i 
matematikundervisningen? 

Studiens resultat visar att det finns en tydlig skillnad i vilka arbetssätt som eleverna 

anser att de lär sig bäst genom respektive vilka arbetssätt de helst vill arbeta med. 

Resultatet visar tydligt att båda enheterna anser att de lär sig bäst genom att arbeta i 

matematikboken (A:56 %, B:51 %). När eleverna ska ange vilket arbetssätt de helst 

jobbar med så visar resultatet att allt fler elever föredrar att lära sig matematik genom att 

spela spel och använda ikt, endast 31 % respektive 38 % vill helst jobba i 

matematikboken. Detta resultat kan bero på att många elever kan uppleva att de lär sig 

mer och bättre då de producerar. Vilket de gör i matematikböckerna, ju fler tal de 

producerar desto längre kommer de i matematikboken vilket också är ett kvitto på att de 

är duktiga. Detta kan hänga samman med det som Middleton och Spanias (1999) skriver 

om inre och yttre motivation. När eleverna känner yttre motivation tenderar de att 

fokusera på att producera för att få beröm och bekräftelse på att de är duktiga, till 

exempel då de arbetar i matematikböckerna. Då producerar de tal, och får därpå 

bekräftelse att de är duktiga genom att de kommit många sidor.  

 

Middleton och Spanias skriver vidare om inre motivation som elevernas lust att lära sig 

något på grund av eget intresse och nyfikenhet. Dessvärre visar resultatet från vår 

undersökning att endast 12 % av eleverna från enhet A och 9 % av eleverna från enhet 

B anser att matematik är viktigt att kunna på grund av eget intresse. Merparten av 

eleverna från enhet B anser att det är viktigt att lära sig matematik på grund av krav från 

skolan, vilket bland annat innebär att klara nationella proven, få bra betyg och helt 

enkelt på grund av att läraren säger det. Alla dessa ”kraven” innebär till stor del att 

eleverna ska producera (yttre motivation).  
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6.2.3 Hur skiljer sig elevers attityder mellan hög och låg presenterande skolkommuner? 

Resultatet från vår studie pekar på att det finns en signifikant skillnad i varför eleverna 

anser att det är viktigt att lära sig matematik. Eleverna i enhet A menar att den viktigaste 

anledningen är krav från samhället och eleverna i enhet B menar att det är krav från 

skolan som är den viktigaste anledningen. I övrigt visar inte studien på några större 

skillnader mellan de skolkommuner som vi undersökt. Skillnaderna som analysen visar 

på är små och visar inte på några signifikanta olikheter vilket innebär att de lika gärna 

kan bero på slumpvariation.  

 

Bristen på signifikanta skillnader kan bero på att rankinglistan inte har grundat sig på 

elevernas attityd och hur undervisningen bedrivs. Däremot så har den tagit hänsyn till 

olika faktorer krig lärarna. Samuelsson (2005) och Lilja (2013) lyfter att lärarna har en 

viktig roll i elevens utvecklande av en positiv attityd. De menar att både lärarens 

kompetens, attityd till ämnet och relation med eleverna kan påverka deras attityd. Med 

grund i detta skulle man kunna tänka sig att de topprankade kommunerna, har ”bättre” 

lärare och därmed en bättre attityd hos eleverna, något som dock inte visade sig stämma 

i vår studie. Som tidigare nämnt i metoddiskussionen så fanns det en risk att vi vid 

slumpmässigt val av skolor i de topp och bottenrankade kommunerna kunde få tag i 

skolor som inte motsvarade sin kommuns rankning. Detta skulle även kunna vara en 

möjlig förklaring till varför resultatet inte pekar på så stora skillnader som vi hade 

hoppats på.  

 
6.2.4 Vad finns det för samband mellan elevers attityder till matematik och de arbetssätt 
som eleverna upplever att de använder i undervisningen? 

Studien pekar på ett antal svagare och ett fåtal starka samband mellan elevers attityder 

till matematik och de arbetssätt som de anser att de möter i undervisningen. Men de 

samband som studien pekar på är svagare och färre än vad tidigare forskning menar på 

att de borde vara. Enligt tidigare forskning så påverkas elevers attityder positivt av 

varierade arbetssätt (Vincenti Malmgren, 2008) och olika arbetssätt upplevs av eleverna 

som roliga och att de har många positiva fördelar för deras attityd, motivation och 

inlärning (Fägerstam 2012, Olsson 2013). Detta är dock inget som resultatet från vår 

studie går i linje med.    

 

När vi studerar de samband som resultaten pekar på så kan vi konstatera att vi finner de 

starkaste sambanden som gäller båda enheterna mellan hur kul eleverna tycker det är 

med matematik och hur kul de tycker det är att jobba i matematikboken. Detta samband 

har ett korrelationsvärde på 0,6 för enhet A och 0,8 för enhet B. Ett annat starkt 

samband är sambandet mellan hur ofta eleverna ser fram emot matematiklektionen och 

hur kul de tycker det är att jobba i matematikboken (korrelationsvärde på 0,8 för båda 

enheterna). Att eleverna ser fram mer emot matematiklektionerna om de tycker det är 

roligt att jobba i matematikboken skulle kunna ha sin förklaring i att om de ofta jobbar i 

matematikböckerna och om eleverna tycker att det är roligt så faller det sig mer naturligt 

att de då ser fram emot dessa lektioner mer än vad de hade gjort om de inte gillade att 

jobba i matematikböckerna.  

 

Vincenti Malmgren (2008) betonar vikten av varierade arbetssätt och menar att elevers 

attityder till skolan kan förbättras genom variation i arbetssätten, även Dewey trycker på 

vikten av att teori och praktik bör kombineras (Burman, 2008). Med grund i detta är det 

intressant att eleverna hade så positiv attityd till matematikämnet då resultatet pekar på 

att arbetssätten i de undersökta skolorna inte varieras så mycket. Resultatet visar istället 

på att de enligt eleverna vanligaste arbetssätten är genomgång och arbete i 
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matematikboken. Resultatet är även intressant då studien pekar på ett så starkt samband 

mellan elevernas attityder till matematik och arbete i matematikboken, men inte visar på 

några starkare samband mellan övriga arbetssätt. Anledningen till att resultatet kan ses 

som intressant är att studiens resultat till stor del inte går i linje med den forskning som 

vi tidigare presenterat. Analysen av resultatet visar tydligt att arbete i matematikboken 

och genomgång är de arbetssätt som används mest frekvent. De arbetssätt som kommer 

näst högst upp på listan är arbete med konkret material och grupparbete, dessa arbetssätt 

används dock i betydligt mycket mindre utsträckning än de förstnämnda. Detta resultat 

är intresseväckande då många forskare pekar på studier som visar på att varierade 

arbetsmetoder är gynnsamma för elevernas utvecklande av en positiv attityd (Kariuki & 

Wilsson 2002, Petersen 2012).  

 

Liljekvist (2014) pekar i sin forskning på att läroboksanvändning inte behöver vara 

något negativt om eleverna får arbeta med uppgifterna på ett varierande och kreativt sätt 

istället för att sitta och jobba enskilt vid sina bänkar. Hur eleverna jobbar när de arbetar 

i matematikböckerna framgår dock inte av vår studie då det inte var vårt syfte att 

undersöka hur eleverna jobbar med de olika arbetssätten. I enhet B visar dock resultatet 

att det finns ett samband mellan hur roligt eleverna tycker det är att jobba i 

matematikboken, hur ofta de ser fram emot matematiklektionen och hur ofta de pratar 

om hur matematik kan användas i vardagen. Det finns även ett samband mellan hur 

roligt de tycker det är att arbeta i matematikboken och hur ofta de använder konkret 

material. Detta kan vara ett tecken på att eleverna i enhet B, jobbar med matematik på 

ett mer varierat och kreativt sätt, så som Liljekvist (2014) beskriver i sin avhandling och 

att detta då kan vara en möjlig förklaring till sambandet mellan elevernas positiva 

attityd och användandet av matematikböcker.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns ett visst samband mellan elevers 

attityder till matematik och de arbetssätt som de anser att de möter i undervisningen, 

även om av dessa samband är svaga (om man bortser från ovan presenterade samband). 

Vi anser på så sätt att studiens syfte är uppfyllt, om än inte på det sätt som vi hade trott 

då vi inledde studien. Vi kan inte påstå att resultatet från vår studie helt går i linje med 

tidigare forskning. Forskningen som vi presenterat pekar på vikten av varierade 

arbetsmetoder för att eleverna ska kunna utveckla en positiv attityd till matematikämnet, 

något som enligt vår studie inte har allt för stor betydelse. Resultatet från vår studie 

pekar på att elever som arbetar mycket i sina matematikböcker har stor chans att 

utveckla en positiv attityd till ämnet. Vad denna skillnad mellan vårt resultat och 

tidigare forskning beror på är problematisk att svara på. Resultatet från vår studie pekar 

på att användande av matematikböcker i undervisningen inte är så negativ som tidigare 

forskning låtit påskina och det kan finnas en stor vinst i att undersöka detta område 

vidare för att utöka kunskapen om arbetssättens påverkan på elevernas attityd och 

därmed förbättra deras inlärning. Efter genomförd analys av data och sammanställning 

av resultat så hade vi kunnat förändra våra frågeställningar för att få en studie som är 

mer i linje med tidigare forskning. Vi valde dock att ha kvar våra ursprungliga 

frågeställningar och visa på ett resultat som till vis del går emot ett vad ett urval av 

tidigare forskning inom ämnet säger.  
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7 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan elevers attityder 

till matematik och de arbetssätt som eleverna anser att de möter i undervisningen.  

 

Studiens resultat visar att eleverna har en mycket positiv attityd till ämnet och att de 

vanligaste arbetssätten är genomgång och arbete i matematikboken. Studien pekar även 

på ett samband mellan elevernas positiva attityd till matematik och hur ofta de arbetar i 

matematikboken samt hur kul de tycker att det är. Tidigare forskning som presenterats i 

arbetet menar att varierade arbetsmetoder där eleverna får kombinera praktik och teori 

bidrar till mer positiva attityder hos eleverna. Men resultatet vi har fått fram i vår studie 

visar inte på några samband som går i enlighet med tidigare forskning, istället visar den 

att elever som arbetar mycket i matematikböckerna har en positiv attityd. Studiens 

resultat visade även på att de signifikanta skillnaderna mellan de högre rankade och 

lägra rankade kommunerna var få.  

 

I studiens inledning beskriv vi hur vi önskade att vi genom studien skulle få ökade 

kunskaper om hur elevers attityder till matematiken påverkas. Något som vi hoppades 

skulle kunna hjälpa oss i vårt framtida yrke med att motivera elever till lärande. 

Studiens resultat har gett oss ökade kunskaper om hur arbetssätten påverkar elevers 

attityder genom att resultatet inte visade det som vi hade räknat med utifrån tidigare 

forskning. Resultatet har fått oss att reflektera över hur arbetssätten verkligen påverkar 

elevernas attityder och ställa oss frågan om läroboksanvändande verkligen är så illa som 

mycket litteratur och forskning vill påskina. Vår studie visar att så inte är fallet, eleverna 

som jobbade mycket i läroböcker hade en positiv attityd till matematik.  

 

I och med att vår studie pekar på ett resultat som går emot aktuell forskning på området 

ser vi stora vinster i att göra ytterligare studier kring ämnet. Det faktum att vår studies 

resultat visar något annat än vad mycket annan forskning säger öppnar det upp dörrarna 

för nya idéer som kan bidra till att förbättra undervisningen för elever. Möjlig vidare 

forskning skulle kunna vara att närmare undersöka hur läroboksanvändning påverkar 

elevernas attityder. Vår studie undersökte enbart om det fanns något samband mellan 

läroboksanvändande och attityd, men inte på vilket sätt eleverna arbetade med 

läromedel. Vidare forskning skulle därmed närmare kunna undersöka hur eleverna 

arbetar med läromedel och undersöka om och hur olika sätt att arbeta med läromedel 

påverkar elevernas attityder.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

Hej! 

 
Vi är två tjejer som går sista året på lärarutbildningen i Växjö med inriktigt mot 

grundskolans lägre åldrar F-3. Just nu skriver vi ett examensarbete, med fokus på 

matematikämnet. Syftet med undersökningen är att kartlägga och undersöka vilka 

attityder elever har till matematikämnet, samt om det finns några skillnader i attityd 

mellan olika skolkommuner i Sverige. Vi vill också undersöka om det finns något 

samband mellan elevernas attityder till matematiken och arbetssättet i undervisningen.  

 

För att kunna genomföra denna undersökningen så har vi utformat en enkät med ett 

antal frågor som handlar om elevernas attityd till matematiken och vilka arbetssätt som 

förekommer i undervisningen. Enkäten kommer att skickas ut till skolor i sammanlagt 

fyra olika kommuner runt om i Sverige, inklusive ditt barns skolkommun.  

 

Undersökningen är helt frivillig för eleverna att delta i, men det är väldigt betydelsefullt 

för att vi ska få ett så korrekt resultat som möjligt i vår undersökning att ditt barn deltar 

och besvarar enkäten. 

 

Elevernas svar kommer att behandlas helt anonymt! 
Det enda vi som enkätansvariga kommer att veta är skolans namn, denna uppgift 

kommer att behandlas konfidentiellt och skolans namn kommer därmed aldrig att 

nämnas i uppsatsen.  

Resultatet från enkäten kommer enbart att användas till denna studie och kommer efter 

uppsatsens färdigställande att raderas. För er som är intresserade av att ta del av studiens 

slutgiltiga resultat kommer uppsatsen att finns tillgänglig på internet.  

 

Då eleverna är under 18 år, behöver ni som målsmän informeras om undersökningen 

och enkäten. Återigen är undersökningen är helt frivillig, men vi hoppas att ditt barn får 

delta i undersökningen. Eftersom kunskaper om och hur undervisningens arbetssätt 

påverkar elevers attityder kommer att kunna hjälpa oss i vårt framtida yrke, med att 

motivera och stärka våra elever i deras matematikinlärning. 

Om ni har några invändningar mot att ert barn deltar i undersökningen vänligen 

meddela barnets lärare omgående.  

 
Om ni har några frågor om undersökningen eller ert barns anonymitet, tveka då inte att 

fråga. Det går bra att kontakta oss både på mail och telefon. 

 

 

 

Tack på förhand! 

Louise Johnsson  Maria Nilsson-Halkooie 
 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Enkät 
 

1. Hur roligt är det med matematik? 

 Roligt 

 Lite roligt 

 Lite tråkigt 

 Tråkigt 

 

 

2. Ser du fram emot att ha matematiklektion? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

 

3. Brukar ni prata om hur man kan använda matematiken utanför skolan? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

 

4. Tror du att man lär sig matematik bättre om lektionen är rolig? 

 Ja absolut 

 Ja det är möjligt 

 Nja, knappast 

 Nej aldrig 

 

5. Varför är det viktigt att lära sig matematik?                                                                                                   

Välj bara ett svar! 

 

 För att det är roligt och intressant 

 För att klara nationella provet 

 För att fröken säger det 

 För att föräldrarna säger det 

 För att få bra betyg 

 Bra att kunna när man ska handla 

 Bra att kunna som vuxen 

 Det är inte viktigt 



  
 

III 

 

 

Frågor om arbetssätt 

 

6. På vilket sätt tycker du att du lär dig matematik bäst? 

 Jobba i matematikboken 

 Utomhusmatematik 

 Spela spel 

 Jobba vid läsplatta/dator 

 Lyssna på genomgång 

 Använda konkret material 

 Matematik genom musik 

 

 

7. Hur ofta har ni grupparbete på matematiklektionerna?  

Med en eller flera klasskamrater 

 Nästan alltid (nästan varje lektion) 

 Ofta (ungefär en gång i veckan) 

 Ibland (någon gång varje månad) 

 Nästan aldrig (någon gång varje termin eller mindre) 

 

 

8. Hur ofta jobbar ni i matematikboken?  

 Nästan alltid (nästan varje lektion) 

 Ofta (ungefär en gång i veckan) 

 Ibland (någon gång varje månad) 

 Nästan aldrig (någon gång varje termin eller mindre) 

 

9. Hur viktigt är det att ligga först i matematikboken? 

 Jätteviktigt 

 Ganska viktigt 

 Inte så viktigt 

 Spelar ingen roll 

 

 

10. Är det roligt att jobba i matematikboken? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland, beror på vad kapitlet handlar om 

 Aldrig 

 



  
 

IV 

 

11. Hur ofta har ni matematik utomhus? 

 Nästan alltid (nästan varje lektion) 

 Ofta (ungefär en gång i veckan) 

 Ibland (någon gång varje månad) 

 Nästan aldrig (någon gång varje termin eller mindre) 

 

 

12. Hur ofta spelar ni spel på matematiklektionerna? 

 Nästan alltid (nästan varje lektion) 

 Ofta (ungefär en gång i veckan) 

 Ibland (någon gång varje månad) 

 Nästan aldrig (någon gång varje termin eller mindre) 

 

 

13. Hur ofta använder ni er av surfplatta eller dator på matematiklektionerna? 

 Nästan alltid (nästan varje lektion) 

 Ofta (ungefär en gång i veckan) 

 Ibland (någon gång varje månad) 

 Nästan aldrig (någon gång varje termin eller mindre) 

 

14. Hur ofta har läraren genomgång på matematiklektionerna? 

 Nästan alltid (nästan varje lektion) 

 Ofta (ungefär en gång i veckan) 

 Ibland (någon gång varje månad) 

 Nästan aldrig (någon gång varje termin eller mindre) 

 

15. Hur ofta lär ni er matematik genom musik på matematiklektionerna? 

 Nästan alltid (nästan varje lektion) 

 Ofta (ungefär en gång i veckan) 

 Ibland (någon gång varje månad) 

 Nästan aldrig (någon gång varje termin eller mindre) 

 

 

16. Hur ofta använder ni er av konkret material på matematiklektionerna? 

Till exempel: klossar, pengar, stavar, kulram  

 Nästan alltid (nästan varje lektion) 

 Ofta (ungefär en gång i veckan) 

 Ibland (någon gång varje månad) 

 Nästan aldrig (någon gång varje termin eller mindre) 

 



  
 

V 

 

17. Vilket arbetssätt vill du helst jobba med? 

 Jobba i matematikboken 

 Utomhusmatematik 

 Spela spel 

 Jobba vid läsplatta/dator 

 Lyssna på genomgång 

 Använda konkret material 

 Matematik genom musik 

 

 

 

Tack för din hjälp med att besvara våra frågor! 
Louise & Maria  
 


