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Sammanfattning 

Både nationella och internationella utvärderingar, samt betygsstatistiken visar att de 
svenska högstadieelevernas resultat i ämnet matematik dalar. Många elever uppfattar 
ämnet som svårt och granskningar visar att matematiklektionerna ofta är enformiga 
och mestadels består av elevernas eget arbete läroböckerna. Denna studies syfte är att 
undersöka vad eleverna själva har för attityder till matematiken, vad de anser om 
olika arbetssätt inom ämnet, samt hur de skulle vilja förbättra den 
matematikundervisning de får idag. För att besvara dessa frågor har jag gjort en 
enkätstudie med 117 elever från årskurs sju och åtta i en högstadieskola i Svealand, 
Sverige. Resultatet av studien visar att många elever uppfattar matematiken som svår 
och det är inte ett av de ämnen eleverna tycker mest om i skolan. Dock är attityderna 
inte helt igenom negativa då en majoritet samtidigt anser att ämnet är viktigt och är 
relativt nöjda med den undervisning de får idag. Angående arbetssätt är det helt klart 
enskilt arbete och arbete i läroboken som dominerar, medan de laborativa och 
kommunikativa arbetssätten fått stå åt sidan. Vidare visas det att många elever vill 
arbeta mer med annat material än läroboken, till exempel med spel, parövningar och 
grupparbeten, då de anser dessa arbetssätt vara både roliga och lärorika. Därutöver 
framkommer det att även om vissa arbetssätt anses som tråkiga behöver detta inte 
innebära att de av eleverna samtidigt anses vara icke lärorika. Utifrån resultatet av 
enkäten och litteratur inom ämnet har slutsatser dragits, vilka visar att eleverna 
behöver och efterfrågar en mer variationsrik undervisning. Dock går det inte att dra 
generella slutsatser om en undervisning som är optimal för alla elever, utan detta 
varierar beroende på elever och klass då undervisningen måste anpassas efter deras 
sätt att lära. Av den anledningen är en öppen dialog och ett demokratiskt arbetssätt i 
skolan en nödvändighet för att få till en undervisning som i största möjligaste mån är 
anpassad efter elevernas behov.  
 

Nyckelord: Matematik, högstadiet, attityder, arbetssätt 
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Abstract 

Both grading statistics and national and international evaluations show that the 
mathematic results of the Swedish students in the lower secondary school are 
descending. Many students find the subject difficult and numerous reports show that 
classes in mathematics often are monotonous and typically consist of the students’ 
own work with textbooks.  The purpose of this study was to examine students’ 
attitudes towards mathematics, what they think about different methods of working 
during the mathematic lessons the and how they would like to improve the 
mathematic education they receive today. To answer these questions I conducted at 
survey with 117 students from grades 7th and 8th in a lower secondary school in 
Svealand, Sweden. The results from the study show that many students see 
mathematics as difficult and it is not one of the subjects that they like most in school. 
However, the attitudes are not negative all through since a majority of the students at 
the same time consider the subject as important and are pleased with the education 
that they get today. Further more the study demonstrates that many students would 
like to work more with exercises in pairs, exercises in groups and other material than 
the textbooks since they find these kinds of working methods as both fun and useful. 
Beyond this, the results also show that even if the students do not consider all 
working methods as fun they think about them as useful. On the basis of the results 
and literature within the subject conclusions have been drawn which shows that the 
students need and wish for more variety in mathematic classrooms. However, it is not 
possible to draw general conclusions about an education that is optimal for all 
students, because this varies depending on the students and the class and the 
education has to be adapted to their ways of learning. For this reason an open dialog 
and a democratic way of working in school is essential if we want to obtain an 
education that in as many ways as possible is adapted to the student needs. 
 
Keywords: Mathematics, lower secondary school, attitudes, working methods 
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1. Inledning 

Att resultaten i ämnet matematik dalar i den svenska högstadieskolan är idag ett 
välkänt faktum. TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b), en internationell studie som 
undersöker elevers kunskaper i matematik och NO i årskurs fyra och åtta, visar att 
svenska elevers matematikkunskaper försämrats successivt från år 1995. Bland annat 
framkommer det att hela 10 % av de deltagande eleverna i årskurs åtta ej når upp till 
den mest elementära kunskapsnivån i ämnet.  Vidare visar Skolverkets (2010) 
betygsstatistik att andelen elever som ej uppnår målen för godkänt i matematik har 
ökat från 5,3 % till 7,9 % mellan åren 1998-2010. Detta är i längden inte hållbart och 
ett problem som måste diskuteras om vi vill motverka denna negativa trend. 
 
För många svenska högstadieskolor är de dalande betygen i matematik ett stort 
problem och via Mälardalens högskola kom jag i kontakt med en av dessa skolor. 
Denna skola hade under 2010 bestämt sig för att starta ett matematikprojekt där 
målet är att höja elevernas betyg, intresse och förståelse för ämnet. Som en del av 
projektet ville skolan undersöka elevernas attityder till ämnet före projektets start 
och ville då ha hjälp av en student för att genomföra denna studie. Detta tyckte jag lät 
oerhört intressant varvid jag tog kontakt med skolan och fick möjlighet att genomföra 
undersökningen.  
 
I statens offentliga utredningar [SOU] 2004:97 (s.102) framkommer det att positiva 
attityder till och erfarenheter av ämnet matematik hos eleverna är av stor vikt under 
lärprocessen: ”Att ifrågasätta och förbättra attityder till och föreställningar om 
matematikämnet blir därför en mycket central fråga för en kommande 
matematiksatsning”. I rapporten för man då fram att enbart 57% av eleverna i rikets 
högstadieskolor ser på matematik som ett roligt ämne och 21% tycker dessutom inte 
att ämnet är viktigt.  Frågor som jag då ställde mig innan studien var vilka attityder 
till ämnet eleverna på skolan har. Känner eleverna att de får den hjälp de behöver, ser 
de nyttan med ämnet och finner de det intressant? 
 
Ytterligare frågor som jag funderade på var hur det kommer sig att så många elever i 
Sveriges högstadieskolor ej uppnår målen i ämnet matematik och ofta har negativa 
attityder till ämnet? En bidragande orsak skulle kunna vara den monotona 
undervisningen i ämnet. Granskningar (SOU 2004:97) har åskådliggjort att ett mer 
varierat arbetssätt inom matematiken skulle gynna många elever då vi tar till oss 
kunskap på olika sätt. Men hur ska denna variation te sig i praktiken och vad tycker 
eleverna själva om detta? På den frågan är det inte lika lätt att hitta något svar i 
forskningsrapporterna. Av den anledningen är jag intresserad av att undersöka hur 
eleverna på skolan ser på den matematikundervisning de får idag och hur de skulle 
vilja förbättra den. Vilka arbetssätt anser de vara roliga och lärorika och hur används 
de i dagens undervisning? 
 
Min förhoppning är att jag efter avslutat arbete ska ha fått en uppfattning om hur 
eleverna själva skulle vilja att matematikundervisningen utformades för att det ska 
finna ämnet roligt, intressant och motiverande. Åsikter, idéer, tips och tankar som jag 
kan ta med mig i mitt framtida yrke. 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur eleverna på en högstadieskola förhåller 
sig till ämnet matematik och den nuvarande undervisning de får i ämnet. Arbetet 
utgår ifrån följande frågeställningar: 
 

 Vad har eleverna på skolan för attityder till ämnet matematik? 

 Vad anser eleverna på skolan om den undervisning de får i matematik idag? 

 Vad har eleverna på skolan för åsikter om olika arbetssätt i matematik? 

 Hur skulle eleverna på skolan vilja att undervisningen utformades för att de 
ska finna den rolig, lärorik och intressant? 

 
 
 

2. Bakgrund 
I bakgrundens ges en översikt av vad granskningar och studier gjorda av statliga 
myndigheter, såsom Skolverket och Skolinspektionen, säger om undervisningen i 
matematik, elevernas attityder till ämnet, dagens matematikundervisning, samt hur 
undervisningen i ämnet bör bedrivas. Dessutom redogörs även för forskning kring 
elevattityder till matematik, vad som kan påverka dessa attityder och hur en god 
matematikundervisning bör bedrivas. Under de rubriker där både statliga dokument 
och forskning tas upp är det klart markerat för läsaren om informationen är hämtad 
ifrån matematikdidaktisk forskning eller ifrån granskningar gjorda av statliga 
instanser. Det som kommer tas upp i litteraturgenomgången är följande: 
 

 Vad säger styrdokumenten: Här beskrivs det vad kursplanen för ämnet 
matematik (Skolverket, 2008a) samt Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet [Lpo] 94 (Skolverket, 2009) säger om hur 
matematikundervisningen bör bedrivas och vilka mål eleverna ska uppnå. 
Detta är då föreskrifter och förordningar som man som lärare måste följa. 

 Elevers resultat i matematik: Under denna rubrik står det om de svenska 
högstadieelevernas resultat i matematik och hur dessa förändrats de senaste 
åren. De resultat som redovisas är då de svenska högstadieskolornas 
betygsstatistik från 2010 (Skolverket, 2010) , samt resultat från matematiska 
test från TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b) och Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (Skolverket, 2004). 

 Elevers attityder till matematik: Gällande de svenska elevernas attityder till 
matematik finns inte mycket forskning att tillgå. Därför tas det först upp vad 
ett flertal av Skolverkets publikationer säger om svenska högstadieelevers 
attityder till matematik. Dessa resultat kopplas sedan samman och jämförs 
med internationell forskning gjord i ämnet. 

 Vad kan påverka elevernas attityder till matematik: Under denna rubrik ges en 
kort sammanfattning av vad främst forskning gjord av Samuelsson och 
Granström (2007) säger om vad som kan påverka elevernas attityder till 
matematik. 

 Hur bör undervisningen i matematik bedrivas: Här ges en kort resumé på hur 
forskning och litteraturen säger att en god undervisning i matematik bör 
bedrivas. Detta har då sammanfattats i fyra i punkter och för varje punkt ges 
först en översikt av vad rekommendationer från bland annat Skolverket och 
Skolinspektionen säger. Därefter kopplas det samman med vad forskningen 
säger. 
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2.1 VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN? 

I Lpo 94 (Skolverket, 2009) betonar man vikten av att i skolan ha en varierad 
undervisning. Bland annat nämns det att ”skolans arbete måste inriktas på att ge 
uttryck för olika kunskapsformer”, samt ska undervisningen genomsyras av ”en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (Skolverket, 
2009, s.6). Detta innebär att man i skolan ej ensidigt kan betona det ena eller det 
andra arbetssättet och man måste ta tillvara på olika uttrycksformer för kunskap; 
både pratiska och teoretiska. Vidare framförs det i Lpo 94 (Skolverket, 2009) vikten 
av det vidgade textbegreppet och att man varierar undervisningsmetoderna med 
alltifrån dans och musik till bild och text. Därtill framhävs vikten av att eleverna ska 
få en helhet i undervisningen, vilket kräver samarbete. Dels samarbete mellan 
eleverna i klassen i form av exempelvis grupparbeten, och dels samarbeten mellan 
ämnena i form av till exempel temaarbeten. Även i kursplanen för ämnet matematik i 
grundskolan (Skolverket, 2008a) förs liknande resonemang och nyckelbegrepp som 
återkommer är bland annat: tolka, reflektera, och analysera . Detta ska då göras både 
enskilt och tillsammans med andra.  
 
Ett återkommande tema i Lpo 94 (Skolverket, 2009, s.7) är att eleverna ska känna en 
”vilja och lust att lära”. Det räcker alltså inte bara att eleverna lär sig, utan måste även 
vilja detta själva och känna en nyfikenhet och glädje i lärandet. Likaså kursplanen för 
ämnet matematik påpekar detta och det skrivs att eleverna, förutom att lära sig 
matematik, även ska utveckla ett intresse för ämnet.  
 
För att då uppnå de mål som ställs i styrdokumenten krävs det av skolan att man 
arbetar för att eleverna ”utvecklar sitt eget sätt att lära” (Skolverket, 2009, s. 9). Detta 
betyder att eleverna måste få tillfälle att utveckla sin metakognition, det vill säga att 
eleverna ska utveckla sitt eget lärande och kunna reflektera över, utvärdera och 
förbättra sitt tänkande. Dessutom ska undervisningen anpassas efter elevernas olika 
lärstilar. I kursplanen för ämnet matematik (Skolverket, 2008a, s.28) formulerar 
man det som att det ”krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och 
kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer” för att nå 
framgång i ämnet. Kort sagt krävs en varierad undervisning för att eleverna ska få 
möjlighet att tillgodose sig sina behov och att alla ska känna att de lyckas med 
uppgifterna. Det är då lärarens uppgift att skapa sådana lärmiljöer och 
inlärningstillfällen som möjliggör detta.  
 
Demokratiska arbetsformer, där eleverna efter förmåga ska ta del i planering, 
genomförande och utvärdering av undervisningen, är även det något som tas upp i 
Lpo 94 (Skolverket, 2009). Detta inflytande ska ökas i takt med att eleverna blir äldre 
och ska träna dem i att ta eget ansvar och påverka sin egen utbildning. Detta ger 
eleverna inte bara rättigheter, utan även skyldigheter då de får ta ett allt större ansvar 
i sin egen kunskapsutveckling; ett steg mot att bli demokratiska medborgare. Likaså i 
kursplanen (Skolverket, 2008a) betonas demokratifrågorna och att eleverna i ämnet 
matematik utvecklar förmågor såsom självständighet, kreativitet och ett kritiskt 
förhållningssätt. 
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2.2 ELEVERS RESULTAT I MATEMATIK 

Matematik är i dagens svenska högstadieskola ett av de ämnen som flest elever har 
svårt att uppnå målen i. Hela 7,9% av de elever som gick ut årskurs 9 år 2010 hade ej 
nått upp till betyget godkänt i ämnet och detta placerar matematiken resultatmässigt 
bakom de båda andra kärnämnena engelska och svenska. För engelskan är 
motsvarande siffra 6,2 % och i svenskan är det mindre än 5% som ej når upp till 
målen. Matematikämnet har dock inte alltid legat på denna nivå, utan för tolv år 
sedan låg andelen elever som ej klarade godkänt istället på 5,3%. (Skolverket, 2010) 
 
Försämringar i de svenska elevernas prestationer i matematik går även att se i TIMSS 
2007 (Skolverket 2008b), där medelresultatet har sjunkit både sedan år 1995 och 
2003. År 1995 var medelvärdet för de svenska åttondeklassarna 540 poäng, år 2003 
499 poäng och år 2007 var medelvärdet 491 poäng. Dessa båda nedåtgående 
förändringar ses båda som signifikanta. Vidare visar TIMSS 2007 (Skolverket, 
2008b) att cirka 10% av eleverna i årskurs åtta i Sverige ej når upp till den 
elementära kunskapsnivån i matematikämnet, samt når enbart en av femtio upp till 
den högsta av fyra nivåer. År 1995 nådde istället sex av femtio elever upp till den 
högsta nivån och enbart 4% uppnådde ej den mest elementära kunskapsnivån i 
matematik. Jämför man elevernas resultat från 1995 och 2007, kan det ses att 
andelen elever som är lågpresterande har mer än fördubblats, samtidigt som andelen 
elever som når upp till den mest avancerade nivån har mer än halverats. Dock har 
kritik riktats mot studier såsom TIMSS då dessa enbart sägs mäta hur duktiga 
eleverna är på att lösa rutintal. Man menar då på att man missar viktiga aspekter av 
matematiken och exempelvis inte mäter hur duktiga eleverna är på problemlösning 
och uppgifter som inte är av rutinmässig karaktär. (Askew, Bretscher, Hodgen och 
Hossain, 2010) 
 
Likaså i den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) kan 
tendensen med försämrade matematikresultat i högstadiet ses. Jämfört med den 
utvärdering man gjorde 1992 har eleverna i årskurs nio minskat sitt medelresultat i 
matematik, samt har andelen lågpresterande elever ökat samtidigt som andelen 
högpresterande elever har minskat.  
 
 
2.3 ELEVERS ATTITYDER TILL MATEMATIK 

Att skolan har en avgörande roll i formandet av elevernas attityder till matematik är 
något som framförs i SOU 2004:97.  I rapporten skriver man om en undersökning 
utförd år 2003 där man studerat svenska elevers attityder till skolan. I denna 
framkommer det att matematik ej är ett av de ämnen som eleverna framhåller som 
mest roligt i skolan. Cirka 57% av eleverna har i undersökningen skrivit att 
matematik är roligt och detta resultat placerar ämnet bakom både idrott och många 
av de samhällsorienterade ämnena, såsom historia och samhällskunskap. Även i 
TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b) ses liknande resultat och enbart 39% av eleverna i 
årskurs åtta i Sverige har där framfört en positiv inställning till matematiken. Detta 
kan jämföras med att av eleverna i årskurs fyra har 67% en positiv attityd till ämnet. 
Ju högre upp i årskurserna eleverna kommer desto mer avtar den positiva 
inställningen och detta svalnande intresse för matematiken kan även ses i högskolans 
värld. Trots att antalet högskolestudenter ökar är det allt färre som söker sig till 
utbildningar med naturvetenskaplig och matematisk inriktning. (SOU 2004:97).   
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Även om många högstadieelever inte finner matematiken rolig och intressant anser 
ungefär fyra av fem av dem att ämnet är viktigt (SOU 2004:97). Matematik ses som 
det tredje viktigaste ämnet och enbart kunskaper i engelska och svenska anses vara 
mer betydelsefulla. Likaså i TIMSS 2007 (Skolverket 2008b) går det att läsa om detta 
då många elever (68%), trots att de har en negativ attityd till matematiken, värderar 
ämnet högt. Men trots att många elever finner matematiken vara ett viktigt ämne har 
de svårt att se exakt var de kan nyttja kunskaperna. Skolverket (2003) framför bland 
annat att för många elever i årskurs åtta och nio är betyg och poäng istället den 
främsta motivationen till att studera ämnet.  
 
Vad gäller självförtroende i matematik, det vill säga om eleverna tror på sin egen 
förmåga att lyckas i ämnet, visas det i TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b) att cirka 
hälften av eleverna i årskurs åtta har detta. Dessa elever anser sig själva vara duktiga i 
ämnet och de tycker att de lär sig snabbt. Emellertid, precis som för intresset till 
matematikämnet, minskar också andelen elever med självförtroende då hela 77% av 
eleverna hade ett gott sådant i matematiken i årskurs fyra. Trots att självförtroendet 
hos eleverna är relativt högt ses matematiken samtidigt som ett svårt ämne och i den 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) förs det fram att 
cirka sju av tio elever anser att matematik är svårt. Detta placerar ämnet som 
nummer två avseende svårighetsgrad och enbart kemi anses vara svårare. 
 
I rapporten Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket, 2003) tas även 
detta med självförtroende hos eleverna upp. Bland annat presenteras det att 
skillnaderna mellan eleverna på högstadiet är stora i avseende vad de tycker om 
svårighetsgraden på matematikundervisningen. Det finns alltså ett stort glapp mellan 
elever som anser att de inte förstår någonting av matematiken och elever som 
upplever att undervisningen mest är repetition ifrån föregående skolår.  
 
TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b) är som tidigare nämnts en internationell studie och 
man har då, förutom att mäta de svenska elevernas attityder till matematiken, även 
jämfört dessa med övriga EU-länders elever. Vid denna jämförelse hittade man dock 
inga större skillnader och vad gäller inställningen till ämnet ligger Sverige precis på 
medelvärdet. Gällande självförtroende i matematik och NO-ämnen har dock svenska 
elever ett lite bättre sådant, medan elever i övriga EU-länder värderar matematiken 
en aning högre än de svenska. Dock är dessa skillnader ej markanta utan det rör sig 
om ett fåtal procentenheter.  
 
Värt att uppmärksamma i TIMSS 2007 är att även länder som presterar bra 
resultatmässigt har problem med elevernas negativa attityder till matematikämnet. I 
länder såsom exempelvis Japan och Kina är resultaten höga, men samtidigt är det allt 
färre elever som finner matematiken rolig. En av anledningarna till de goda 
resultaten tror man då kan bero på att höga betyg i dessa länder är förknippat med 
hög status och god ekonomi. Det diskuteras då om det verkligen är matematik 
eleverna är intresserade av eller om det istället är de höga betygen som utgör 
motivationskällan. (Askew, Bretscher, Hodgen och Hossain, 2010) 
 
Precis som TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b) visar även internationell forskning på 
att de resultat som har redogjorts för ovan inte är typiska för just svenska elever. Som 
exempel kan nämnas att detta med att eleverna inte kan se hur de kan använda sig av 
matematiken i vardagen även förekommer i utlandet. I bland annat USA har man 
gjort en studie av elevers och föräldrars inställning till matematik och i denna fick 
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man fram att många elever ser matematiken som viktig, men dock inte vet när de ska 
kunna använda exempelvis algebra i verkligheten och sin framtida profession. 
Anledningen till att eleverna i studien ser kunskaper i matematik som viktiga är då 
inte för att de ser dess användningsområden, utan för att det krävs för att klara av 
studier på universitet och college. Hela 63% av eleverna i undersökningen har angett 
denna anledning till varför man bör studera matematik. (Friedman och Kadlec, 2007) 
 
Detta med att de positiva attityderna till matematik avtar ju äldre eleverna blir stärks 
också det av internationell forskning gjord i exempelvis England. Där har en 
enkätstudie gjorts med cirka 3000 elever i åldrarna 11-14 år. I denna studie svarade 
62% av 12-åringarna att de tycker om matematiklektionerna medan motsvarande 
siffra för eleverna i 14–årsåldern var 54%. (Brown, Coe, Hodgen och Küchemann, 
2010) 
 
 
2.4 VAD KAN PÅVERKA ELEVERNAS ATTITYDER TILL MATEMATIK? 

Granström och Samuelsson (2007) har i sin forskning undersökt vilka faktorer som 
kan påverka elevers framgångar och misslyckanden i ämnet matematik. I denna 
undersökning har man genomfört en enkätstudie med 6758 elever i åldrarna 9-16 år 
och resultaten visar att attityden till matematik har en stor inverkan på hur bra 
eleven lyckas i ämnet. Ju mer positiv attityd eleven hade till matematiken desto högre 
var hans eller hennes betyg i just detta ämne. Dessutom fastställde man att en negativ 
attityd till matematiken hade dubbelt så stor effekt på betyget i jämförelse med en 
positiv attityd.  
 
En av de faktorer som påverkar elevernas attityd till matematiken är gruppklimatet i 
klassrummet Elever med en positiv attityd till ämnet ser de krav som ställs som lätta 
och rimliga, de störs inte i så stor grad av oordning i klassrummet och föredrar 
lektioner i helklass istället för grupparbeten. Elever som har en negativ attityd till 
ämnet tycker istället inte om helklassundervisning, men samtidigt har grupparbeten 
och arbeten i projekt ingen påverkan på attityden. Dessutom ser elever med negativ 
attityd till matematiken kraven som ställs som extremt tuffa och de störs lätt utav 
oordning i klassrummet. Delaktighet, alltför höga krav, ett icke stödjande 
klassrumsklimat och klassrum med mycket ljud och rörelse bidrar alltså inte till en 
positiv attityd hos eleverna. (Granström och Samuelsson, 2007). 
 
Utöver ovan nämnda faktorer visar Granströms och Samuelssons (2007) studie att 
även föräldrarnas stöd och utbildning har en påverkan på elevernas attityder till 
matematik. Elever med positiv attityd kommer ofta ifrån familjer med högre 
utbildning, som stöttar och uppmuntrar sina barn till att arbeta hårt i skolan. Elever 
med en negativ attityd till matematiken kommer istället ifrån hem där föräldrarna 
ofta ej har en högre utbildning och visar ringa intresse för sina barns skolgång. Detta 
resultat styrks också av en enkätundersökning som redogörs för i SOU2004:97. Där 
framkommer det att föräldrarnas attityd till ämnet har en stor påverkan på vad deras 
barn kommer att tycka om det. De negativa attityderna hos föräldrarna bottnar ofta i 
egna negativa erfarenheter ifrån skolgången och dessa överför de sedan till sina barn 
varvid en ond cirkel skapas.  
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2.5 DAGENS UNDERVISNING I MATEMATIK 

Såväl innehåll, uppläggning, som undervisningens organisering styrs av boken i 
påfallande hög grad. Matematik är för både elever och lärare kort och gott det som står i 
läroboken. Flera lärare säger själva att ”läroboken är oerhört styrande i matematik” 
(Skolverket 2003.s.29) 

 
Skolverket (2003) har i sin rapport Lusten att lära med fokus på matematik lyft fram 
resultatet av en nationell kvalitetsgranskning av de svenska skolorna med fokus på 
ämnet matematik. I denna granskning har 123 svenska grundskolor i 40 olika 
kommuner deltagit. I granskningen framkommer, som man kan se av citatet ovan, att 
läroboken har en central roll i undervisningen. Detta har inneburit att man i ämnet 
lagt en stor vikt vid att uppnå kunskapsmålen medan mål rörande demokrati, eget 
ansvar och att utgå ifrån elevernas intressen har fått stå åt sidan. I SOU 2004:97 
framkommer det då att eleverna upplever att de har lite att säga till om rörande 
matematikundervisningens utformning i jämförelse med andra ämnen. Detta har 
enligt Skolinspektionens granskning (2009) lett till att många elever ej har kunskap 
om kursernas mål och syfte, utan förknippar ofta dessa begrepp med det som finns i 
läroböckerna. Detta innebär att eleverna har svårt att ta ansvar för sitt eget lärande, 
samt påverka undervisningen då de inte vet vilka mål de förväntas uppnå vid kursens 
slut.  
 
Vad gäller arbetssätten i matematikundervisningen skrivs det i SOU 2004:97 att 
lektionerna ofta börjar med en gemensam lärargenomgång, följt av elevernas eget 
arbete i boken. Den kommunikativa aspekten av ämnet kommer sällan fram och 
grupparbeten och diskussioner i matematik förkommer inte ofta under lektionerna. 
Även ämnesintegrering är sällan förekommande (Skolverket 2003). Detta beror 
bland annat på att matematiklärarna i arbete med ämnesintegrering ser svårigheter i 
att träna basfärdigheter och känner sig ej ha kontroll över vad eleverna lär sig. 
Liknande informationen framförs även av Skolinspektionen (2009), som menar att 
undervisningen i matematik inte är tillräckligt varierad och därför ej kan bemöta 
elever med olika behov. 
 
Den individualiserade undervisningen i skolan innebär som bekant att man ska 
anpassa undervisningen till den enskilda elevens behov, intressen och erfarenheter. I 
matematikämnet har individualiseringen istället likställts med individuellt arbete där 
eleverna arbetar enskilt med lärobokens uppgifter. Eleverna jobbar då på med 
samma material men i olika takt, varvid gruppdiskussioner och grupparbeten blir 
svårare att organisera (SOU 2004:97). Skolinspektionen (2009) har i sin granskning 
av matematikundervisningen i grundskolan kommit fram till att nästan hälften av 
högstadieelevernas lektionstid i ämnet går åt till eget arbete med uppgifter i 
läroboken. I de skolor som granskats har de uppgifter som räknats i läromedlen 
nästan enbart tränat färdigheter såsom räkning efter givna regler, varvid andra 
kompetenser har hamnat i skymundan. 
 
De skolor som granskats i Skolinspektionen (2009), Skolverket (2003) och SOU 
2004:97 är utvalda från kommuner av olika storlek och i olika delar av Sverige, samt 
ingår både kommunala skolor och friskolor. Det bör dock påpekas att resultaten från 
dessa skolor inte går att generalisera till hur undervisningen bedrivs på alla 
högstadieskolor i Sverige. Som Askew, Bretscher, Hodgen och Hossain (2010) 
nämner visar forskning gjord de senaste åren på att det kan vara svårt att dra 
slutsatser om en nationell undervisningstradition i matematik. Bland annat nämns 
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det att hur undervisningen bedrivs kan ändras beroende på vilket område i 
matematiken som studeras. Som exempel skrivs det att problemlösning kan 
användas frekvent då man i ett klassrum arbetar med geometri, medan enskilt arbete 
istället är det dominerande arbetssättet då man i samma klassrum studerar algebra. 
 
 
2.6 HUR BÖR UNDERVISNINGEN I MATEMATIK UTFORMAS? 

Ett dåligt val av arbetssätt och upplägg av matematiklektionerna kan ”leda till såväl 
ineffektivitet som allvarliga matematikdidaktiska konsekvenser” (Löwing, 2006, 
s.213). Hur bör då matematikundervisningen utformas för att så goda resultat som 
möjligt ska uppnås? Nedan redogörs för vad litteraturen och forskning säger är 
viktiga komponenter i en god matematikundervisning. 

 
2.6.1 En varierad undervisning 

Att undervisningen ska vara varierad är något som nämns frekvent i styrdokumenten 
och andra publikationer utgivna av exempelvis Skolverket. Ett sätt att närma sig en 
varierad undervisning är att använda sig av olika arbetsmetoder. I dagens skola är 
läroboken dominerande och att använda sig av denna är en typ av arbetssätt, dock får 
det inte bli den enda rådande metoden (Skolverket, 2003). Man ifrågasätter då från 
Skolverkets (2003) sida inte att läroboken används, utan hur den används. 
Läroböckerna innehåller ofta gott om bra uppgifter, spår, kanaler och nivåer som kan 
användas i undervisningen, men det får inte bli det enda material som nyttjas. 
Skolinspektionen (2009) skriver att lärarna i högre grad måste variera sin 
undervisning och ibland frångå den så kallade klassiska matematiklektionen. Detta 
för att enbart ej procedurkunskaper ska tränas utan även förmågor såsom 
problemlösning och att föra matematiska resonemang. Slutligen föreslås varierande 
arbetsmetoder även i SOU2004:97 och som exempel ges bland annat lärarledda 
genomgångar, laborationer, problemlösning och diskussioner. Även diskussioner och 
grupparbeten förordas i SOU 2004:97 och detta av två huvudsakliga skäl. För det 
första skrivs det att det ger kunskap i att kritiskt granska och analysera uppgifter och 
problem och för det andra ger det träning i att kunna föra matematiska samtal. 
 
Förutom att variera arbetsätt menar Skolverket (2003) även på att svårighetsgraden 
och nivån på uppgifterna måste omväxlas. Eleverna måste alltså få rimliga 
utmaningar i matematiken och uppgifterna ska då inte ”vara för lätta så att de 
känns meningslösa eller för svåra så att de skapar ångest” (Skolverket, 2003, s.26). 
Även i SOU 2004:97 betonar man att undervisningen måste anpassas efter elevernas 
skilda behov, vilket innebär att ”såväl ungdomar med stort intresse och förmåga som 
de med låg motivation eller i svårigheter måste uppmärksammas” (s.83) 
 
Ett omväxlande arbetssätt är även något som betonas och lyfts fram i många 
matematikdidaktiska texter. Bland annat markeras det viktiga i en variationsrik 
undervisning då alla elever är olika och därför behöver varierande innehåll, material 
och metoder för att uppnå målen. Exempelvis Ulin framför (2001, s.289) att ”om 
eleverna upplever monotoni och kan förutsäga hur kommande lektioner blir är 
skolarbetet kvävt”. Kariuki och Wilson (2002) har i sin forskning även de kommit 
fram till att en varierad undervisning ökar både motivationen och förbättrar attityden 
hos eleverna i jämförelse med den så kallade traditionella undervisningen. I en 
varierad undervisning menar de att fler elever inte finner matematiken så svår och 
därmed ökar också deras självförtroende. 
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Precis som i SOU 2004:97 förs det i forskningen fram att ett sätt att variera 
undervisningen är att arbeta i olika gruppkonstellationer såsom enskilt, i par, i grupp, 
i helklass och så vidare. Bland annat Löwing (2006) framhåller vikten av grupparbete 
i skolan. Hon lyfter gärna fram denna metod eftersom eleverna här får träna sig i att 
föra matematiska samtal, de får se nya metoder att lösa problem, samt kan de även 
hjälpa varandra. Dock understryker hon att läraren måste planera dessa 
grupparbeten noga genom att bland annat diskutera med eleverna hur man arbetar i 
grupp och vilket ansvar som ligger på dem. Även Kariuki och Wilson (2002) förordar 
kommunikation mellan eleverna och inte bara mellan lärare och elev. Genom att 
införa mer kooperativt lärande menar de att elevernas prestationer förbättras då de ej 
bara lär för lärarens skull utan själva är involverade i lärprocessen.  

 
2.6.2 Ett demokratiskt arbetssätt 

Enligt Skolverkets studie (2003) ökar elevernas motivation till att lära i matematiken 
om de känner att de har någonting att säga till om gällande undervisningens 
utformning. För att eleverna ska kunna delta i denna diskussion krävs det dock att de 
är insatta i styrdokumentens mål och kriterier. Skolinspektionen (2009) framför 
därför att det är viktigt att läraren kontinuerligt diskuterar dessa med eleverna och 
inte bara tar upp dem kort vid terminsstart. Detta eftersom om målen inte är klara för 
eleverna får de svårt att arbeta mot dem och de vet inte vad som ska betygsättas och 
vad som förväntas göras utav dem. Kort sagt ger dålig kunskap om målen eleverna 
dåliga ”förutsättningar att påverka undervisningen och ta ansvar och ha inflytande 
över sitt lärande” (Skolinspektionen, 2009, s.22f).  
 
Förutom publikationer från Skolverket och Skolinspektionen förordas även 
demokratiska arbetssätt av forskare inom matematikdidaktik. Bland annat Pehkonen 
(2001) menar att läraren måste sträva efter att använda ett demokratiskt arbetssätt i 
sin undervisning. Med detta menas att eleverna, inom vissa ramar, får vara med om 
att bestämma över sitt eget lärande och därmed även med läraren tillsammans 
diskutera över undervisningens utformning. Den matematik som då lärs ut får en 
mening för eleven i samband med att han eller hon själv har varit med att välja ut 
den. 
 
Slutligen kan nämnas att för att få till ett demokratiskt arbetssätt måste samtalet 
sättas i fokus. I samtalet mellan elev-elev och lärare-elev kommer olika sätt att 
uppfatta exempelvis problem och uppgifter till uttryck. Eleverna får i samtalet pröva 
sina egna och andras erfarenheter och detta tankeutbyte är ”ett viktigt instrument i 
en undervisning som syftar till en demokratisk skolning av elevers tänkande” 
(Wistedt, 2001, s. 228). 

 
2.6.3 Att ge matematiken en mening 

Ytterligare en viktig aspekt utav en god undervisning i matematik är att ämnet får en 
mening. I SOU 2004:97 skrivs det att eleverna ska kunna se nyttan med matematiken 
och vart den kan användas. Bland annat föreslås en ökad kontakt med det lokala 
näringslivet, samarbete mellan ämnena, samt användning av ämnesintegrerade 
läromedel. Dessutom påpekas det att man måste synliggöra matematiken i samhället 
och nämner att många i dagens samhälle inte vet hur ämnet används inom olika 
yrken. Som exempel nämns att man bör visa på hur viktig matematiken är för 
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yrkesgrupper såsom datavetare och ingenjörer och hur de använder sig av kunskaper 
inom ämnet.   
 
Även Skolverket (2003) resonerar på detta sätt och trycker på att man måste gör den 
abstrakta matematiken mer påtaglig med hjälp av praktiska tillämpningar och 
konkreta upplevelser. Man menar att matematik som känns meningslös för eleverna 
enbart leder till att eleverna kopierar redan givna lösningsmetoder och därmed inte 
själv utvecklar lösningsstrategier. Detta kommer i längden att göra matematiken 
svårare för dessa elever då de inte har någon förståelse för vad de gör. För att då göra 
matematiken mer gripbar för eleverna rekommenderar man bland annat mer 
praktiska arbete, samt ett ökat samarbete med andra ämnen för att ge eleverna en 
helhetsbild. 
 
Detta med att ge matematiken en mening är även något som framhålls i 
matematikdidaktisk litteratur.  Bland annat Bransford, Fuson och Kalchman (2005) 
framför att eleverna i matematiken måste se ett samband mellan problemlösning och 
meningsskapande. För eleverna måste matematiken alltså bli mer än bara procedurer 
och räkneregler och de måste förstå vad de beräknar när de löser matematiska 
problem. Man menar på att eleverna ofta kan matematiken i informella 
sammanhang, såsom när de ska räkna ut det nya priset på en reavara. När de dock 
ska utföra samma beräkningar, presenterade på ett mer abstrakt plan, i klassrummet 
har de ingen aning om hur beräkningarna ska utföras. Det krävs därför att läraren 
lyckas överbrygga glappet mellan den formella och informella matematiken. 
 
Även Ryve (2006) påpekar vikten av att läraren kan visa för eleverna varför och på 
vilket sätt den matematik man studerar i skolan är relevant. Eleverna ska alltså veta 
när och hur de kan ha nytta av de kunskaper de får under matematiklektionerna. På 
så sätt hoppas han att man kan få eleverna att ställa frågan Vad kan jag använda det 
här till? med nyfikenhet istället för med uttråkade ansiktsuttryck.   

 
2.6.4 En positiv inställning till matematiken 

Granström och Samuelsson (2007) menar att om eleverna har en negativ attityd till 
ämnet de studerar kommer de att vara motstridiga i lärande situationer och försöka 
undvika utmaningar. Dessa elever har ofta ett lågt självförtroende i ämnet varvid de 
inte gärna deltar i helklassdiskussioner, eftersom de finner det generande att ej 
kunna svaren. I ett klassrum där det istället råder ett stödjande klimat har fler elever 
en positiv attityd till ämnet och vågar därför ta för sig mer, svara på frågor och delta 
aktivt i diskussioner. 
 
Ryve (2006) framhåller också att elevernas positiva inställning till matematiken är en 
viktig komponent. Detta eftersom en positiv inställning gör det lättare att lära sig, 
vilket i sin tur ökar den positiva attityden och självförtroendet ökar då man lyckas 
med uppgifterna man tar för sig. Liknande resonemang förs även av Holden (2001), 
som menar att när eleverna finner lektionerna intressanta och underhållande 
kommer de att tycka bra om ämnet och arbeta hårt. Har man alltså en positiv attityd 
är ämnet man läser roligare, vilket gör att man arbetar hårdare, vilket i sin tur gör att 
man lär sig ännu mer och finner ämnet ännu roligare, och så vidare. 
 

Förutom en positiv inställning till själva ämnet matematik måste eleverna även ha en 
positiv inställning till sin egen matematiska förmåga. Det menas på att elever som ej 
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tror på sin egen förmåga att lyckas i matematiken inte heller kommer att anstränga 
sig för att klara av ämnet. Av den anledningen måste läraren försöka uppmuntra och 
stödja alla, men särskilt de svagare eleverna för att de ska känna att de klarar 
åtminstone delar av matematiken och har möjlighet att lära sig mer. (Hannula, 2004) 
 
 

3. Teori 

Under rubriken Teori anges först en definition av begreppet attityd utifrån litteratur 
och tidigare forskning. Med hjälp utav denna ges sedan den definition av begreppet 
som används för den här studien. Slutligen tar jag upp hur attityder skapas och 
ändras, samt hur de kan påverka inlärningsprocessen. 
 

 

3.1 VAD MENAS MED EN ATTITYD? 

Om man slår upp ordet attityd i Nationalencyklopedin får man fram följande text: 
 
Förhållningssätt, att visa sin inställning till något genom t.ex. kroppsställning eller 
kroppshållning. Termen attityd används ofta för en varaktig inställning som har byggts 
upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något. 

 
En attityd är alltså detsamma som en värdering eller synsätt av exempelvis en 
företeelse, en person, ett skolämne, etcetera.  
 
Christou och Philippou (2002) menar att attityder består av både en affektiv och en 
kognitiv komponent. Även om attityder har en affektiv komponent ska begreppet ej 
blandas ihop med begreppet känsla. Visserligen ingår känslor i begreppet attityd, 
men de får ej betraktas som samma begrepp. Lester (1996) menar att känslor är 
bundna till en specifik situation medan attityder är en egenskap hos en person, såväl 
långvarig som kortvarig. Som exempel kan man ta att en person kan ha en negativ 
attityd mot exempelvis problemlösning vilket påverkar denna individs prestation då 
just denna arbetsmetod används i undervisningen. En enskild uppgift som en elev 
har svårt att lösa trots hårt arbete kan istället ge en känsla av frustration.  
 
Einarsson (2009) menar även han att attityder består av kognitiva och affektiva 
komponenter, samt lägger han till själva handlingskomponenten. Enligt Einarsson 
(2009) kopplas attityder då ihop med beteenden. Dock är det inte beteendet i sig som 
är attityden, utan det handlar istället om en böjelse för att handla på ett visst sätt. En 
attityd kan alltså sägas bestå av tre stycken komponenter: 

 Kognitiv: Den kognitiva aspekten handlar om kunskap och det man tror sig 
veta om ett fenomen. Denna kunskap påverkar ens attityd till fenomenet.  

 Evaluativ: Den evaluativa komponenten handlar om känslor och hur man 
bedömer fenomenet.  

 Konativ: Den sista komponenten är konativ och berör själva handlingen, det 
vill säga vad man väljer att göra med sina kunskaper och känslor om 
fenomenet.  

 
Vidare åsyftar Christou och Philippou (2002) att attityderna kan variera i intensitet 
vad gäller den kognitiva och affektiva komponenten. Detta medför att en attityd alltså 
kan vara alltifrån stark och intensiv, till svag och passiv och därmed även variera i 
stabilitet. 
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I denna studie utgår jag ifrån både Einarssons (2009), samt Christou och Philippous 
(2002) definition av begreppet. Attityder anses ha både en kognitiv, evaluativ och 
konativ komponent. Det vill säga att attityder behandlar det vi tror oss veta om 
fenomenet, till exempel att matematik är abstrakt och att man måste ha talang för att 
klara av ämnet. Vidare berörs hur vi bedömer fenomenet, till exempel att matematik 
är svårt och igenting för mig. Slutligen ingår även hur vi handlar i förhållande till 
detta, till exempel väljer man att inte göra sitt bäst i ämnet då man är rädd för att 
misslyckas och tror att uppgifterna ligger på en alltför hög nivå . Slutligen ses 
attityder i denna studie som ej helt stabila, utan det är något som kan ändras vid rätt 
förutsättningar. 
 
 
3.2 HUR SKAPAS OCH ÄNDRAS ATTITYDER? 

Ett barns attityder skapas först och främst under den primära socialisationen, det vill 
säga den socialisation som sker i hemmet. Föräldrarna påverkar både medvetet och 
omedvetet sina barns attityder; medvetet genom att i sin uppfostran uttrycka sina 
egna uppfattningar om omvärlden och omedvetet genom att barnen imiterar sina 
föräldrar och därmed tar efter deras handlingsmönster och attityder. (Einarsson, 
2009)  
 
Einarsson (2009) skriver vidare att attityder skapas och även ändras i den sekundära 
socialisationen som sker utanför hemmet, i exempelvis skolan. Sekundära 
socialisationsagenter är då bland annat media, kamrater, och lärare. Enligt Angelöw 
och Jonsson (2000) sker dock den sekundära socialisationen främst i skolan och vi 
lär oss där de färdigheter som krävs för att fungera i enlighet med samhällets normer. 
 
Attityder är inget som man ändrar på i en handvändning och Einarsson (2009) 
menar att särskilt de attityder som vi tillägnar oss tidigt i livet är svåra att rucka på. 
Om en attitydförändring dock ska ske menar Angelöw och Jonsson (2000) att det 
krävs fyra viktiga förhållanden och dessa är: 

 Källan: En mer tillförlitlig sändare av budskapet har större chans att rucka på 
en persons attityd. En källa med stor kunskap och makt har alltså hög 
tillförlitlighet, samt måste källan helst vara någon som publiken tycker om. 
Som exempel kan vi ta att en elev som har problem med att lösa en uppgift i 
matematiken. Om eleven har en god attityd till sin matematiklärare litar han 
eller hon troligtvis mer på råd från denne än från exempelvis sin granne. 

 Publiken: Man litar mer på talaren om det ej tydligt framgår att han eller hon 
försöker övertyga mottagarna. Dessutom lyssnar publiken mer om sändaren är 
mer lik dem och de kan relatera till honom eller henne. Av den anledningen är 
det alltså som lärare viktigt att ha en bra relation till eleverna i klassen. 
Budskapet: Kommunikationen, eller budskapet, är även det en viktig 
komponent om man vill få till en attitydförändring. En sändare som för fram 
ett budskap för egen vinnings skull ses inte som övertygande.  

 Det sociala sammanhanget där kommunikationen äger rum: Även vart 
kommunikationen äger rum och hur publiken är sammansatt spelar roll för 
om en attitydförändring ska se eller inte. Är det exempelvis en elev som är 
osäker på vad han eller hon tycker om grupparbeten är det troligt att denna 
elev påverkas av sina klasskamraters uppfattning om arbetssättet. 
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3.3 HUR PÅVERKAR ATTITYDERNA INLÄRNINGSPROCESSEN? 

Lester (1996) menar att attityderna en individ har mot exempelvis ett ämne påverkar 
hur bra han eller hon lyckas i det och han skriver: ”Inte särskilt överraskande har 
vissa attityder visat sig påverka prestationerna: motivation, intresse, självförtroende, 
förmåga att stå emot svårigheter, villighet att ta risker, tolerans för osäkerhet och 
förmåga att inte ge upp” (Lester, 1996, s.86). En negativ attityd till exempelvis ett 
arbetssätt missgynnar alltså elevens prestation i ämnet, om detta arbetssätt används 
flitigt i undervisningen.  
 
Även Pehkonen (2001) framför att en negativ uppfattning kan spela stor roll för om 
eleven ska lyckas i sitt arbete. En negativ attityd fungerar som ett hinder för en 
effektiv inlärning och dessa elever ”blir lätt passiva elever som fäster större vikt vid 
minne än vid förståelse under inlärningen” (Pehkonen, 2001, s.238). Angelöw och 
Jonsson (2000) för fram liknande resonemang då de skriver att en av attitydernas 
funktion är att försvara vår självkänsla och skydda oss mot kritik. Har man som elev 
en negativ attityd mot matematik och anser att man inte är duktig i ämnet är det 
större risk att man inte gör sitt bästa under lektionerna utav rädsla för att misslyckas.   
 
Dock är det inte alltid så att attityderna kan förutsäga en individs beteende. Hwang, 
Lundberg, Rönnberg och Smedler (2005) för bland annat fram att viss forskning 
menar på att det är lättare att förutsäga vissa beteenden utifrån attityderna. 
Emellertid för de samtidigt fram annan forskning som pekar på att andra faktorer 
måste förenas med dessa teorier. Exempelvis kan hur van man är att utföra beteendet 
spela en roll och vissa beteenden kan vara automatiserade och omedvetna varvid 
attityderna inte alltid spelar en så pass avgörande roll. 
 
 
 

4. Metod 

I metoddelen kommer jag först ingående beskriva enkätens utformning, hur data till 
studien samlades in, samt argumentera för varför dessa metoder valdes. Vidare 
beskrivs urvalsprocessen och kort fakta om respondenterna och skolan där studien 
genomfördes ges. Därefter redogörs för hur enkäterna bearbetades och analyserades 
för att få fram studiens resultat. Detta följs av ett resonemang om studien kan ses 
som kvalitativ eller kvantitativ, samt en diskussion om undersökningens validitet och 
reliabilitet . Slutligen anges hur jag i studien tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principerna.  
 
 
4.1 DATAINSAMLINGSMETOD 

Enkäter var den datainsamlingsmetod som användes för att genomföra denna studie. 
Anledningen till detta var att jag ville ta del av samtliga skolans elevers åsikter i 
frågorna och på så sätt få ett bredare perspektiv. Denscombé (2009) förordar att när 
man vill nå ett stort antal respondenter är frågeformulär att föredra. Vid en intervju 
får man visserligen mer djupgående svar och kan be eleverna utveckla sina åsikter, 
man kan ställa följdfrågor och så vidare. Dock är det svårt att få med de många olika 
uppfattningar som kan finnas inom ämnet och man kan inte dra några generella 
slutsatser. Stukát (2005, s.42) menar att enkätundersökningar är att föredra då man 
”vill nå fler människor än vad som är möjligt vid intervjuer”, samt kan ”svar från en 
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större grupp ge kraft åt resultatet”. Vid en enkätundersökning får man alltså en 
bredare spännvidd över svaren, vilket jag ansåg vara fördelaktigt då detta är ett ämne 
där åsikterna kan variera. Därtill går det att dra mer generella slutsatser över vad 
skolans elever har för attityder och åsikter till ämnet matematik. 
 
Enkäten (se bilaga 1) som delades ut till eleverna är uppdelad i sju delar med olika 
typer av frågor, både öppna och fasta. De fyra första delarna består av fasta frågor där 
de två inledande delarna behandlar vad eleverna har för attityder till ämnet 
matematik, samt vad de har för åsikter om sin nuvarande undervisning i ämnet. 
Detta svarade eleverna på genom att ta ställning till i vilken grad de instämde i olika 
påståenden rörande ämnet. Här användes det som Denscombe (2009) benämner 
som en likertskala och denna hade fyra olika steg. Anledningen till att ett jämnt tal 
valdes på likertskalan var att jag ville att eleverna skulle ta ställning till påståendena 
och ej inta en neutral position. Detta eftersom jag i studien ville att eleverna tog ett 
klart ställningstagande till vad de tycker om matematiken och undervisningen de får i 
ämnet.  
 
I del tre fick eleverna uppskatta hur ofta de arbetar med olika arbetsmetoder i ämnet 
och likaså här var alternativen fasta. Även del fyra behandlar olika arbetssätt inom 
matematiken, men här var jag istället intresserad av hur mycket eleverna tycker att 
de lär sig och hur roliga de anser arbetssätten vara, varvid de rangordnade detta på 
en skala från ett till fem. Även här användes alltså en likertskala, dock tilläts eleverna 
att inta en neutral position då antal svarsalternativ var udda. Detta eftersom syftet 
med studien inte här var att avgöra om eleverna har en positiv eller negativ attityd till 
arbetssättet utan helt enkelt vad de har för åsikter om dem. För att ej riskera att 
eleverna skulle fastna i ett visst svarsmönster varierades svarsalternativen i de olika 
delarna av enkäten. Patel och Davidsson (2003) menar att man genom att ha 
varierande svarsalternativ ökar chanserna för att respondenterna ska behålla sin 
motivation genom hela enkäten. 
 
Del fem och sex av enkäten består av öppna frågor där eleverna i den första fick 
skriva fritt om hur de skulle vilja förbättra sin nuvarande matematikundervisning för 
att de skulle finna den mer intressant och lärorik. I del sex kommer sedan en kravlös 
öppen fråga där eleverna tilläts skriva ned eventuella tillägg till och synpunkter på 
enkäten. Trost (2007) menar att en sådan fråga bör finnas i varje enkätformulär då 
man här kan få många värdefulla synpunkter som kan komma till användning då det 
insamlade materialet ska tolkas och analyseras. Dessutom framhålls det att det kan 
kännas bra för respondenten att själv få kommentera då han eller hon gjort sig 
besväret att besvara i förväg uppställda frågor och svarsalternativ. 
 
Orsakerna till denna utformning av enkäten, det vill säga med både öppna och fasta 
frågor, var att de fasta frågorna är lättare att analysera och kräver dessutom inte lika 
mycket arbete av respondenterna. Risken för att få knapra och otillräckliga svar 
minskar alltså. Dock kan fasta frågor, enligt Denscombe (2009), vara frustrerande för 
respondenten om dennes åsikter inte stämmer överens med de tillgängliga 
alternativen. Likaså tillåts han eller hon inte förklara sina ställningstaganden och 
frågorna tillåter färre nyanser i svaren. De öppna frågorna gav då eleverna en 
möjlighet att utveckla sina resonemang utan att begränsa sitt val av information. 
Stukát (2005) åsyftar att den öppna frågan kan fungera som ett komplement till 
andra undersökningsmetoder.  
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Efter de öppna frågorna avlutas enkäten med bakgrundsfrågor gällande kön, klass, 
samt tidigare betyg i ämnet matematik. Detta eftersom frågan om betyg kan vara av 
känslig karaktär för vissa elever och Stukát (2005) menar då att sådana frågor bör 
sparas till slutet av enkäten; ”Den som svarar är då varm i kläderna och vill gärna 
slutföra uppgiften.” (Stukát, 2005, s.47) 
 
 
4.2 URVAL 

Populationen, alltså den grupp individer som vill studeras (Trost, 2007), består i 
denna studie av högstadieelever på en årskurs 7-9 skola. Skolan är belägen i en 
mindre ort i Svealand och när studien genomfördes studerade cirka 330 elever på 
skolan.  
 
Denna studie utfördes i årskurs sju och årskurs åtta och alla elever på skolan i dessa 
årskurser fick en förfrågan om att delta i enkätundersökningen. Anledningen till att 
årskurs nio ej deltog i studien var att dessa elever ej kommer att gå kvar på skolan då 
enkäten delas ut nästa gång, varvid jämförelser mellan studierna då skulle kunna bli 
missvisande. Stukát (2005) benämner denna typ av studie som en 
populationsundersökning (eller totalundersökning), vilket innebär att urvalet består 
av hela populationen. Detta medför att de resultat som framkommer i 
undersökningen kan sägas gälla för alla elever på skolan, dock går det inte att 
generalisera resultatet till alla högstadieelever i landet.  
 
Total delades enkäten ut till 117 elever och enbart en av enkäterna räknades ej med i 
resultatet. Detta eftersom många av frågorna i denna enkät ej var besvarade, samt 
hade respondenten i vissa frågor även kryssat i flera alternativ. Detta medför då ett 
bortfall på mindre än 1%. 
 
 
4.3 BEARBETNING AV DATA 

Vid bearbetningen av data för enkätens strukturerade frågor ordnades, som Patel och 
Davidsson (2003) rekommenderar, rådatan först i frekvenstabeller. De svar som 
eleverna angett i frågorna prickades av och en absolut frekvens beräknades. Även den 
relativa frekvensen beräknades och resultatet anges i procent. Dessa beräkningar 
utfördes i dataprogrammen Microsoft Excel, samt IBM SPSS Statistics. För att 
underlätta bearbetningen kodades då elevernas svar och i del ett och två av enkäten 
numrerades svarsalternativen mellan 1-4 och ju mer positiv attityd eleverna hade 
desto högre värde fick de på frågan. Vad gäller del tre av enkäten numrerades svaren 
istället mellan 1-5 och ju oftare eleverna angav att de arbetade med arbetssätten desto 
högre värde fick de på frågan. Slutligen numrerades även svarsalternativen mellan 1-
5 i del fyra av enkäten och ju roligare och mer lärorikt eleven ansåg att arbetssättet 
var desto högre värde fick de på frågan.  
 
För att åskådliggöra resultatet konstruerades även olika typer av diagram i Excel och 
SPSS. Precis som Stukát (2005) nämner kan tabeller och diagram ofta resultera i ett 
”effektivt och slagkraftigt sätt att presentera sina resultat” (s.72). Man kan alltså 
förmedla informationen på ett kort och koncist sätt och samtidigt använda sig av det 
vidgade textbegreppet för att livliggöra texten (Denscombe, 2009). Vad gäller 
frågorna med fasta svarsalternativ redovisas del ett och två av enkäten i 
cirkeldiagram, för att underlätta för läsaren att se fördelningen mellan eleverna. Del 
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tre redovisas istället i ett stapeldiagram eftersom denna fråga innehåller fler 
kategorier än del ett och två. Ett cirkeldiagram hade då blivit rörigt. Del fyra, där 
eleverna fått tycka till om olika arbetssätt i matematik, redovisas även de i 
cirkeldiagram. Dock har de elever som svarat att de ej arbetat med arbetssätten 
utelämnats ur diagrammet och denna andel redovisas istället vid sidan av.  Detta för 
att underlätta för läsaren, som då lättare kan jämföra resultaten mellan de olika 
arbetssätten och på ett tydligare sätt se fördelningen av de som har en positiv, 
respektive negativ attityd. 
 
Vad gäller del fem av enkäten där eleverna fick skriva fritt om hur de vill förbättra sin 
matematikundervisning redovisas resultatet av denna fråga i ett stapeldiagram. 
Svaren som eleverna lämnat har då kategoriserats och antalet, samt andelen, elever 
som har nämnt något inom respektive kategori har beräknats.  
 
 
4.4 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV? 

Enligt Stukát (2005) är det svårt att bestämma om en studie är kvantitativ eller 
kvalitativ då de i praktiken innehåller inslag av båda. Även Denscombe (2009) menar 
att det är svårt att skilja på begreppen då tillvägagångssätten som förknippas med 
dem ofta är överlappande. Istället diskuteras det istället i vilken utsträckning man 
använder sig av de båda utgångspunkterna. Liknande resonemang framförs även av 
Trost (2007), som menar att det nästan inte finns några studier inom beteende- och 
samhällsvetenskaperna som är helt kvantitativa. Han menar istället att de ofta 
innehåller drag även av kvalitativa studier. 
 
Denna undersökning innehåller, med stöd av Denscombe (2009), sidor från både 
kvantitativa och kvalitativa studier. Dock överväger den kvantitativa delen och 
studien kan bland annat ses som detta då antal deltagare var relativt stort, samt utgår 
studien från en enkät där forskaren håller sig neutral och ej påverkar respondenterna. 
Även Stukát (2005) nämner att kvantitativa metoder ska vara objektiva, såsom 
strukturerade enkäter. Denscombe (2009)och Trost (2007) menar dessutom att 
kvantitativa studier ofta beskrivs med siffror, tabeller och diagram vilket passar in på 
denna undersökning. Enligt Denscombe (2009) kan studien även till viss del ses som 
kvalitativ då forskaren i den öppna enkätfrågan står för en del av tolkningen av 
elevernas svar.  
 
 
4.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet kan översättas med giltighet och Stukát (2005) menar att en studie som har 
hög validitet mäter det den avsåg att mäta. I denna studie kan läsaren själv jämföra 
de frågeställningar som studien utgått ifrån och kontrollera att det är dessa som 
besvarats. Vidare nämner Denscombe (2009) att de data som samlats in för studien 
måste samlas in på rätt sätt, samt vara av rätt typ för det undersökta ämnet. Alltså är 
det viktigt att de svar som framkommer från respondenterna är både ärliga och 
väsentliga för studien. Av denna anledning betonades det på enkätens försättsblad att 
det var viktigt att eleverna var ärliga i sina svar.  
 
När en studies reliabilitet diskuteras är det dennes tillförlitlighet som behandlas. 
Denscombe (2009) framhåller att de metoder som valts bör vara neutrala och 
konsekventa, det vill säga att om studien genomfördes en gång till skulle den ge ett 
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liknande resultat. I denna studie har reliabiliteten säkerhetsställts genom att 
forskningsprocessen noggrant beskrivits, varvid en annan forskare skulle kunna 
replikera studien. Bland annat medföljer den enkät som delades ut till eleverna och i 
metoddelen kan man även läsa om utformningen av enkäten, urvalet, bearbetningen 
av data, etcetera.  
 
Vidare nämner Stukát (2005), i sin diskussion om reliabilitet, att detta handlar om 
hur bra det mätinstrument som man använder är på att mäta. För att undvika 
feltolkningar eller ledande frågor i enkäten har denna granskats och testats, inte bara 
av mig utan även av ett flertal utomstående personer. Innan enkäten delades ut till 
eleverna genomfördes en pilotstudie, vilket Patel och Davidsson (2003) beskriver 
som den egentliga undersökningen genomförd i en liten skala. Pilotstudien 
genomfördes med sju stycken ungdomar i åldrarna 12-16 år. Detta för att kontrollera 
om ungdomar i den aktuella åldern förstod enkätens frågor, om det fanns 
formuleringar de ansåg vara krångliga, om antalet frågor och tidsåtgången var 
skäliga, etcetera. I pilotstudien framkom det att ungdomarna förstod de allra flesta 
frågorna och det var enbart formuleringen på en utav frågorna som de hade 
funderingar om. Av den anledningen betonades det för lärarna på skolan, vilka 
delade ut enkäterna, att de skulle förklara denna fråga ytterligare för eleverna.  
 
Vad gäller en studiens reliabilitet lyfter Stukát (2005) fram att det inte alltid behöver 
innebära att en studie behöver få samma resultat om den genomförs igen. Detta 
eftersom vissa studier bland annat innefattar människors åsikter och dessa ändras 
som bekant över tiden. Dock måste man detaljerat beskriva forskningsprincipen för 
att resultatet lättare ska kunna granskas. För denna studie gäller det att en annan 
forskare inte nödvändigtvis behöver få samma resultat om han eller hon skulle 
genomföra den, trots att tillvägagångssättet är noggrant beskrivet. Detta eftersom 
respondenterna inte skulle vara desamma och därför kan deras erfarenheter och 
attityder skilja sig från respondenternas i denna studie.    
 
 

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Vetenskapsrådet (2004) finns det fyra krav som en forskare bör hålla sig till för 
att skydda individen. Nedan redogörs det för dessa krav och hur jag tillgodosåg dessa 
i undersökningen. 
 
Informationskravet innebär kort att forskaren måste informera deltagarna i 
undersökningen om forskningens syfte och deras uppgift i projektet. Det ska klart 
framgå att undersökningen är frivillig och att deltagarna när som helst får avbryta sin 
medverkan. Denna information gavs, innan enkätundersökningens genomförande, 
skriftligen ut till eleverna och deras vårdnadshavare i form av ett missivbrev (se 
bilaga 2). Dessutom fick eleverna denna information i ett försättsblad som följde med 
enkäten.  
 
Samtyckeskravet går ut på att respondenterna i undersökningen måste ge sitt 
tillstånd till att delta i studien. Är respondenterna under 15 år måste dessutom 
vårdnadshavares samtycke fås. I denna undersökning var majoriteten av 
respondenterna yngre än 15 år varvid ett missivbrev skickades ut till deras 
vårdnadshavare. I detta missivbrev förklarades det att undersökningen var frivillig 
och att samtycke krävdes av både vårdnadshavare och elev för att eleven skulle kunna 
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få skriva enkäten. På en medföljande talong kryssade sedan vårdnadshavare i om han 
eller hon tillät eleven att delta i undersökningen och dessa talonger samlades sedan in 
av de undervisande lärarna på skolan. Utöver detta betonades även på enkätens 
framsida ytterligare en gång att undersökning är helt frivillig. 
 
Konfidentialitetskravet betyder att de enskilda respondenterna i undersökningen ej 
ska kunna identifieras av utomstående. Alla uppgifter om undersökningsdeltagarna 
måste alltså ges största möjliga konfidentialitet och uppgifter som kan avslöja deras 
identitet måste lagras på ett sådant sätt att obehöriga ej har möjlighet att ta del av 
dem. Jag höll mig till detta krav genom att hålla undersökningen anonym, d.v.s. 
eleverna behövde i enkäten enbart fylla i kön och klass och de tilldelades en kod 
varvid det inte gick att identifiera enskilda elever. Dessutom namnges inte skolan, 
kommunen eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta identifieringen utav 
undersökningsdeltagarna.  
 
Nyttjandekravet medför att uppgifterna som samlats in om enskilda personer enbart 
får användas i forskningssyfte. Man får alltså inte föra vidare uppgifterna till icke-
vetenskapliga syften. Dessutom får uppgifterna inte ligga till grund för beslut som rör 
den enskilde individen om denne inte givit sitt medgivande. Under studiens gång 
behandlades därför enkäterna enbart av mig. I framtiden, det vill säga när 
enkätstudien ska genomföras igen efter matematikprojektets slut, kommer enkäterna 
enbart behandlas av forskare på Mälardalens högskola. Om detta informerades 
eleverna och vårdnadshavarna via missivbrevet.  
 
 
 

5. Resultat 

I resultatredovisningen redogörs för de resultat som erhållits i enkätstudien. Detta 
görs med hjälp av cirkel-, och stapeldiagram ackompanjerat av förklarande texter. 
Redovisningen av resultatet utgår ifrån studiens syfte och frågor. Rubrikerna utgörs 
alltså av frågeställningarna för att läsaren lättare ska kunna se vilka resultat som 
erhållits för respektive fråga. Dock har frågorna angående vad eleverna har för 
attityder till matematik, samt undervisningen de får i ämnet, sammanfogats under 
samma huvudrubrik. Detta för att underlätta analysen av resultatet då det som sägs i 
litteraturen angående dessa frågor är tätt sammankopplade.  
 

 

5.1 VAD HAR ELEVERNA PÅ SKOLAN FÖR ATTITYDER TILL ÄMNET 
MATEMATIK? 

Denna första del utav resultatredovisningen behandlar del ett och del två i enkäten, 
där eleverna redogör för sina attityder till ämnet matematik och matematiken i 
skolan. Resultatet på frågorna redovisas i cirkeldiagram och positiva attityder är 
färgade med blått, negativa attityder är röda och elever som ej har svarat redovisas i 
grön färg. 

 
5.1.1 Lätt och intressant eller svårt och ointressant? 

I några av frågorna i enkäten fick eleverna svara på om de anser matematiken vara 
svår och om tycker att den är intressant. Resultaten redovisas i diagram 1, diagram 2. 
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I diagram 1 kan man tydligt se att en majoritet av eleverna, nämligen 69%, uppfattar 
matematik som ett relativt svårt ämne. Enbart 3% av de tillfrågade instämde inte alls 
i att ämnet är svårt. Men trots att matematiken av många elever uppfattas som svår 
visar diagram 2 samtidigt att 54%, mer än hälften, anser att ämnet är intressant.  

 
5.1.2 Ser eleverna kunskaper i matematik som viktiga? 

Även om 46% av eleverna i undersökningen ej uppfattar matematiken som ett 
intressant ämne är det en överväldigande majoritet som tror att de kommer att ha 
nytta av matematikkunskaper i framtiden och de anser att ämnet är viktigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3 visar att enbart 8% av de tillfrågade eleverna inte anser att den matematik 
de lär sig i skolan är något de kommer att ha användning för i framtiden och mer än 
hälften instämmer helt i påståendet: Jag kommer att ha nytta av den matematik jag 
lär mig i skolan. I diagram 4, 5 och 6 kan man se att mer än fyra av fem elever anser 

Diagram 1 Diagram 2 

Diagram 3 Diagram 4 

Diagram 5 Diagram 6 
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att kunskaper i matematik är viktiga för att klara av både vardagslivet, framtida 
studier och framtida yrkesutövning. Allra viktigast anser eleverna att 
matematikkunskaper är för att klara av vardagslivet och framtida studier, då 45%, 
respektive 47% av eleverna instämde helt i dessa påståenden. Motsvarande siffra för 
matematikens nytta i framtida arbete ligger på 30%. Här var det även 12% av 
eleverna som ej ansåg att matematiken kommer att hjälpa dem i framtida yrken och 
denna siffra var lägre för både vardagslivet och framtida studier. Där ansåg endast 
5%, respektive 8% att kunskaper i matematik ej var till nytta.   

 
5.1.3 Elevernas tankar om deras egna färdigheter och ansträngningar i 
matematiken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna studie visar att de tillfrågade eleverna har en relativt god tilltro till sina egna 
matematikförmågor. Bland annat kan man i diagram 7 se att hela 74% av 
respondenterna instämmer helt eller delvis i att de är duktiga i ämnet. Dessutom 
visar diagram 8 att eleverna själva anser att de oftast gör sitt bästa under 
matematiklektionerna. Enbart 14% av eleverna instämde inte i påståendet: Jag gör 
alltid mitt bästa på matematiklektionerna.  

 
5.1.4 Elevernas attityder till den matematikundervisning de får idag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gällande elevernas attityder till den undervisning de får i matematik kan man i 
diagram 9 se att ämnet ej är ett av de mest populära i skolan. Det är endast cirka tre 
av tio elever som anser att matematiken är ett av de ämnen de tycker mest om i 
skolan och ungefär lika många, nämligen 34%,  instämmer inte alls i påståendet. 
Diagram 10 visar dessutom att det inte är alltför många elever som ser fram emot 
matematiklektionerna i skolan. Exempelvis är det 68% av eleverna som inte anser att 
dessa lektioner är något som de emotser. 

Diagram 7 Diagram 8 

Diagram 9 Diagram 10 
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Emellertid, fastän många elever inte ser fram emot matematiklektionerna, är de 
flesta nöjda med den matematikundervisning de får idag och de anser att de får 
tillräckligt med hjälp i skolan. Diagram 11 visar att enbart 14% av eleverna inte är 
nöjda. Dock är det mer än hälften, närmare bestämt 59%, av de tillfrågad eleverna 
som delvis instämmer i att de är belåtna med sin nuvarande matematikundervisning, 
alltså bör det finnas delar av den som de ej är helt tillfredsställda med. Liknande 
siffror ses i diagram 12 och 86% av eleverna instämmer helt eller delvis i påståendet: 
I skolan får jag tillräckligt med hjälp i matematik. Men trots att de flesta eleverna 
anser att de får den hjälp de behöver och är nöjda med sin undervisning i matematik 
är det många som samtidigt för fram att de flesta uppgifterna de arbetar med är för 
lätta. Diagram 13 visar bland annat att mer än hälften av eleverna, närmare bestämt 
53%, anser att detta påstående stämmer helt eller delvis. 

 
 

5.2 VAD HAR ELEVERNA PÅ SKOLAN FÖR ÅSIKTER OM OLIKA 
ARBETSSÄTT I MATEMATIK?  

I del tre och fyra utav enkäten fick eleverna skriva om vad de anser om olika 
arbetssätt i matematikundervisningen. Del tre behandlar hur ofta eleverna uppfattar 
att arbetssätten används och detta resultat redovisas med hjälp utav ett 
stapeldiagram. I del fyra fick respondenterna istället ta ställning till om de anser att 
de olika arbetssätten är roliga eller tråkiga, samt om de lär sig mycket eller inte lär sig 
någonting när de arbetar med dem. De graderade sedan detta på en femgradig skala 
där en femma betyder att ämnet är roligt och att de lär sig mycket, medan en etta står 
för att ämnet är tråkigt och att de inte lär sig någonting. Resultatet av detta visas i 
cirkeldiagramm och ju rödare färg dessutom mer negativ är uppfattningen. En positiv 
uppfattning redovisas istället med blå färg, medan en trea, som kan anses vara en 
relativt neutral uppfattning, redovisas med lila. De som ej har angett något svar syns 

Diagram 11 

Diagram 11 Diagram 12 

Diagram 13 
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med grön färg i diagrammen. Slutligen kunde eleverna även skriva i att de ej har 
arbetat med arbetssättet och andelen elever som har angett detta som svar redovisas 
under diagrammen.  

 
5.2.1 Hur mycket anser eleverna att man arbetar med olika arbetssätt? 

Diagram 14 visar hur ofta eleverna själva anser att man arbetar med olika arbetssätt i 
matematikundervisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diagram 14 kan man avläsa att de arbetssätt som eleverna anser vara vanligast är 
enskilt arbete, samt arbete i läroboken. Närmare 90 % av respondenterna har angett 
att man arbetar med detta i stort sett varje lektion. Även gemensam genomgång med 
läraren i helklass, samt läxor, får anses vara relativt vanliga då 78%, respektive 53% 
framför att man arbetar med detta i stort sett varje vecka. 
 
Det arbetssätt som enligt eleverna är minst förekommande är temaarbete och nästan 
fyra av fem har aldrig arbetat med detta. Även laborationer, arbete med annat 
material än läroboken, parövningar, samt grupparbeten kan ses som ovanliga. Mer än 
hälften av eleverna har kryssat i att de aldrig har arbetat med detta eller att 
arbetssätten förekommer högst 1-2 gånger per termin.  
 
Vad gäller problemlösning är det flest elever, nämligen 37%, som anser att man 
arbetar med detta 1-2 gånger per månad. Dock är det många som anser att 
arbetssättet är ovanligare än så och 44% tycker att man aldrig gör detta, eller att det 
förekommer högst 1-2 gånger per termin. 

 

Diagram 14 
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5.2.2 Roliga och lärorika arbetssätt 

Av de tio olika arbetssätt som eleverna fick ta ställning till var det tre stycken som en 
majoritet av eleverna ansåg vara både roliga och lärorika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diagram 15 kan man se att grupparbeten är ett arbetssätt som hela 46% procent av 
eleverna anser vara roligt. Diagram 16 visar dessutom att mer än hälften av eleverna 
anser att de varken lär sig mycket eller lite när de arbetar med grupparbeten. Dock är 
det mer än dubbelt så många elever som anser att arbetssättet är lärorikt jämfört med 
de elever som anser att de inte lär sig någonting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liknande siffror gäller även för parövningar där diagram 17 visar att endast 16% av 
eleverna anser det vara ett tråkigt arbetssätt jämfört med 38% som tycker att det är 
roligt. Cirka fyra av tio elever tycker dessutom att det lär sig mycket när de arbetar 
med parövningar och enbart 15% tycker att de lär sig lite eller ingenting. Dessa siffror 
går att avläsa i diagram 18. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diagram 15 (26% har ej arbetat med 
arbetssättet) 

Diagram 16 

Diagram 17 (21% har ej arbetat 
med arbetssättet) 

Diagram 18 

Diagram 19 (31% har ej arbetat med 
arbetssättet) 

Diagram 20 
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Arbete med annat material än läroboken är det arbetssätt som de flesta av eleverna 
anser vara roligt, vilket kan ses i diagram 19. Hela 41% av eleverna har gett metoden 
en femma. En majoritet av eleverna tycker dessutom att de lär sig mycket när de 
arbetar på detta sätt och diagram 20 visar att mer än sex av tio elever anser att 
arbetssättet är lärorikt.  

 
5.2.3 Tråkiga men lärorika arbetssätt 

Vissa av arbetssätten som eleverna fick framföra sina åsikter om ansågs vara tråkiga 
att arbeta med, men dock var de enligt eleverna samtidigt lärorika. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denna studie visar att ett av de arbetssätt som eleverna anser vara mest lärorikt är 
arbete i läroboken. Diagram 22 visar att sex av tio elever för fram att de lär sig mycket 
då de arbetar med detta. Dock kan man i diagram 21 se att arbete i läroboken 
samtidigt inte anses särskilt roligt då 48 % kryssat i det som tråkigt och endast 27% 
som roligt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Även enskilt arbete får ses som ett arbetssätt som eleverna uppfattar som tråkigt då 
diagram 23 visar att 46% av dem för fram en sådan åsikt. Precis som arbete i 
läroboken tycker eleverna samtidigt att arbetssättet är lärorikt och i diagram 24 kan 
man avläsa att inte ens en av tio elever tycker att de lär sig lite eller ingenting. 
 
 
 
 
 

Diagram 21 (2% har ej arbetat med 
arbetssättet) 

Diagram 22 

Diagram 23 (0% har ej arbetat med 
arbetssättet) 

Diagram 24 
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Vad gäller gemensam genomgång med läraren i helklass visar diagram 25 att det även 
här är fler elever som tycker att arbetssättet är tråkigt än vad det är elever som tycker 
att det är roligt. Siffrorna för denna fråga är 39%, respektive 24%. Dock anses 
genomgång i helklass av eleverna vara ett av de mest lärorika arbetssätten och i 
diagram 26 kan man se att hela 61% av eleverna anser att de lär sig relativt mycket då 
man arbetar med detta. 

 
5.2.4 Tråkiga och ganska lärorika arbetssätt 

En del av arbetssätten som fanns med i enkäten ansåg en majoritet av eleverna vara 
tråkiga, men samtidigt var det även flera av dem som framförde att de trots detta lär 
sig ganska mycket när de arbetar med dem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det arbetssätt som absolut flest elever framförde som tråkigt är läxor. Diagram 27 
visar att nästan hälften gav arbetssättet en etta och enbart 6% tycker att läxor är 
roligt. Men trots denna negativa uppfattning om hur roligt läxor anses vara visar 
diagram 28 att arbetssättet för den skull kan vara lärorikt. 31% av eleverna tycker att 
de lär sig mycket när de arbetar med läxor jämfört med 27% som tycker att de lär sig 
lite eller ingenting. Alltså är det något fler elever som tycker att arbetssättet är 
lärorikt än de som inte tycker att det är lärorikt. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diagram 25 (0% har ej arbetat med 
arbetssättet) 

Diagram 26 

Diagram 27 (7% har ej arbetat med 
arbetssättet) 

Diagram 28 

Diagram 29 (28% har ej arbetat med 
arbetssättet) 

Diagram 30 
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Även problemlösning är ett arbetssätt som av eleverna ansåg vara tråkigt och i 
diagram 29 kan det avläsas att 46% av eleverna har denna åsikt. Diagram 30 visar 
samtidigt att 40% av eleverna ger problemlösning en trea när det kommer till om de 
lär sig mycket eller inte. Dessutom är det 10% fler av eleverna som tycker att de lär sig 
mycket när de arbetar med arbetssättet jämfört med de som tycker att de lär sig lite 
eller ingenting. 

 
5.2.5 Övriga arbetssätt 

I enkätstudien framkom det att gällande vissa arbetssätt råder det väldigt spridda 
åsikter hos eleverna och det var ingen klar majoritet som ansåg att de är roliga eller 
tråkiga och lärorika eller ej lärorika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När det kommer till laborationer eller andra undersökande arbetssätt går det i 
diagram 32 att avläsa att en högre andel elever, nämligen 39%, tycker att arbetssättet 
är lärorikt, jämfört med 20% som tycker att de lär sig lite eller ingenting då de arbetar 
på detta sätt. Gällande om eleverna anser att det är tråkigt eller roligt att arbeta med 
laborationer anger ungefär lika många (cirka tre av tio) att det är roligt som att det är 
tråkigt. Detta resultat visas i diagram 31. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sista arbetssättet som berörs i enkäten är tema- eller projektarbete där 
matematik och några andra ämnen än inblandade. Åsikterna om att arbeta på detta 
sätt kan man i diagram 33 se är blandade. Det är ungefär lika många, tre av tio elever, 
som anser att det är roligt, att det är tråkigt, samt är neutrala och därför ger 
arbetssättet en trea i denna fråga. Liknande siffror ses i diagram 34, dock är det en 
lite större andel, nämligen 31%, som anser att arbetssättet ej är lärorikt jämfört med 
24% som anser att de lär sig mycket när de arbetar med detta.   

Diagram 31 (41% har ej arbetat med 
arbetssättet 

Diagram 32 

Diagram 33 (64% har ej arbetat med 
arbetssättet) 

Diagram 34 
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5.3 HUR VILL ELEVERNA ATT MATEMATIKUNDERVISNINGEN 
UTFORMAS?  

Den sista delen av enkäten bestod av en öppen fråga som löd på detta sätt: Beskriv 
hur du skulle vilja förbättra din nuvarande matematikundervisning för att du skulle 
finna den mer intressant och lära dig på bästa sätt. I diagram 35 visas en 
sammanfattning av resultatet till denna fråga. Vissa elever har skrivit ned mer än en 
förbättringsmöjlighet varvid de räknas med i alla de kategorier de angett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diagram 35 kan man se att den vanligaste kategorin bland eleverna är att de inte 
svarat på frågan eller skrivit att de inte vet hur de skulle vilja förbättra 
matematikundervisningen. Hur detta kan tolkas diskuteras vidare under rubriken 
Analys och sammanfattning av resultaten. 
 
Den förändring som flest elever efterlyser är arbete med annat material än läroboken 
och i de flesta fallen nämner eleverna då spel och datorer som material man vill jobba 
med. 22% av respondenterna har angett detta som en åtgärd för att förbättra 
matematikundervisningen. Ytterligare förbättringar som många elever efterfrågar är 
mer grupparbeten och parövningar, samt ett mer varierat arbete. Siffrorna för dessa 
förslag är 17%, samt 15%. 
 
En del elever, närmare bestämt åtta stycken vardera (7%), har fört fram att de under 
matematiklektionerna vill ha mera hjälp, mer problemlösning, samt mindre eller inga 
läxor alls. Vissa av de tillfrågade eleverna, nämligen 6% framför även att det vore 
önskvärt att ha mer genomgångar under lektionerna. 
 
Även om många elever i studien har framfört vissa förbättringsmöjligheter till 
matematikundervisningen är det även några som ej tycker att den behöver korrigeras. 
8% av eleverna har i den öppna fråga skrivit att det är nöjda med den 
matematikundervisning de får idag och att den ej behöver förändras.  

Diagram 35 
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Slutligen kan nämnas att ett fåtal elever, mellan 1-3%, även föreslagit förändringar 
såsom mer temaarbeten, mer praktiska övningar, nyare och bättre arbetsmaterial, 
tystare arbetsklimat, att själv få välja grupper vid grupparbeten, samt vikten av att 
arbeta med en bra lärare.  
 

 

 

6. Analys och sammanfattning av resultaten 

Under rubriken Analys och sammanfattning av resultaten kommer jag kort att 
sammanfatta de resultat som denna studie gett, samt koppla ihop och jämföra 
resultaten med litteratur och tidigare forskning. Precis som i resultatredovisningen 
utgörs underrubrikerna av studiens frågeställningar för att på så sätt få en tydlig 
struktur och underlätta för läsaren. Precis som i resultatredovisningen har frågorna 
angående elevernas attityder till matematik och undervisningen de får i ämnet 
sammanfogats under en rubrik. Detta eftersom det litteratur och forskning säger i 
dessa två frågor är tätt sammankopplat och annars skulle behöva upprepas flera 
gånger om det redovisats under två olika rubriker. 
 

 

6.1 VAD HAR ELEVERNA PÅ SKOLAN FÖR ATTITYDER TILL ÄMNET 
MATEMATIK OCH VAD ANSER DE OM UNDERVISNINGEN DE FÅR I 
ÄMNET? 

Denna studie visar på att de flesta eleverna på skolan betraktar matematiken som ett 
svårt ämne då hela 69% av dem framför detta. Dessa siffror stämmer överens med 
dem som Skolverket (2004) för fram i den Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003, där cirka sju av tio elever uppfattar matematiken som svår. Att matematiken 
ses som ett svårt ämne kan även ses i betygsstatistiken (Skolverket, 2010) då 7,9 % av 
eleverna i årskurs nio ej når upp till målen som krävs för godkänt i ämnet.  
 
Fastän en klar majoritet av eleverna uppfattar matematiken som svår framför mer än 
hälften av eleverna samtidigt att ämnet är intressant. Denna attityd till ämnet 
stämmer ej helt överens med tidigare undersökningar såsom exempelvis TIMSS 2007 
(Skolverket, 2008b) där enbart 39% av åttondeklassarna har en positiv inställning till 
matematiken. Vad gäller skolmatematiken stämmer dock denna studies siffror med 
tidigare undersökningars. Bland annat visar denna studie att enbart 3 av 10 elever ser 
fram emot matematiklektionerna och lika många håller matematiken som ett av de 
ämnen de tycker mest om i skolan. 
 
Gällande matematik som ett meningsfullt ämne uppfattar en klar majoritet av de 
tillfrågade eleverna ämnet som viktigt och de tror att de i framtiden kommer att ha 
nytta av den matematik de lär sig i skolan. Dessa attityder om matematiken som ett 
viktigt ämne överensstämmer bland annat med den studie som nämns i 
SOU2004:97, där cirka 80% av eleverna värderar ämnet högt. Skolverket (2003) 
skriver även de att matematiken av många elever ses som viktigt, men att de ej kan se 
vart de kommer att ha nytta av den. Denna studie visar istället klart att de allra flesta 
eleverna kan se att man behöver matematiken i både vardagsliv och framtida studier, 
samt till en viss del även i arbetslivet. Dessutom anser eleverna att matematiken de 
läser i skolan kommer att vara av nytta för dem senare i livet. Dock går det inte att 
säga om de vet varför de kommer ha användning för ämnet inom dessa områden. 
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Att andelen elever som tror på sig själva inom matematik är relativt stor har tidigare 
framkommit i exempelvis TIMSS 2007 (Skolverket 2008b). Där anser cirka hälften 
av eleverna att de är duktiga i ämnet. Denna studie visar även den att självförtroende 
är högt och detta i ännu högre grad än tidigare studier då hela 74% instämmer helt 
eller delvis i att de är duktiga i matematik.  
 
Slutligen kan det gällande attityder till matematiken i skolan föras fram att trots 
majoriteten av eleverna på skolan ej ser matematiken som ett av de ämnen de tycker 
mest om är de relativt nöjda med den matematikundervisning de får idag. De flesta 
anser dessutom att de får tillräckligt med hjälp. Dock för 54%  av respondenterna 
fram att de flesta uppgifterna de får i matematik är för lätta för dem. Skolverket 
(2003) skriver att det finns ett stort glapp mellan de elever som anser att 
matematiken är för lätt och de som anser att den är för svår. Om glappet är stort 
mellan eleverna i denna studie kan man inte bestämma, man ser dock att det finns 
meningsskiljaktigheter gällande hur svåra uppgifterna de får att arbeta med anses 
vara. 
 
 
6.2 VAD HAR ELEVERNA PÅ SKOLAN FÖR ÅSIKTER OM OLIKA 
ARBETSSÄTT I MATEMATIK?  

Precis som Skolverkets (2003) och Skolinspektionens (2009) studier visar anser 
också eleverna i denna undersökning att de klart dominerande arbetssätten under 
matematiklektionerna är enskilt arbete och arbete i läroboken, samt i viss mån även 
en gemensam genomgång med läraren i helklass. I denna studie framförs även läxor 
som en relativt vanlig metod. 
 
Ovanliga arbetssätt är enligt SOU 2004:97 bland annat ämnesintegrering. Denna 
studie bekräftar också detta då nästan enbart en av fem elever någonsin har arbetat 
med det. Just som Skolverket (2003) nämner tappar många skolor ofta den 
kommunikativa aspekten i matematikundervisningen och de tillfrågade eleverna i 
denna studie anger även de att grupparbeten och parövningar, arbetssätt som kräver 
kommunikation, är sällan förekommande. Likaså laborationer och arbete med annat 
material än läroboken förekommer inte alltför ofta, vilket överensstämmer med 
Skolinspektionens (2009) slutsats om att matematiklektionerna ofta är variationslösa 
och består av likande arbetssätt och upplägg. 
 
Angående elevernas uppfattningar om de olika arbetssätten ses grupparbeten och 
parövningar både som roliga och lärorika då mindre än var femte elev har kryssat i 
att dessa arbetssätt är tråkiga och ej lärorika. Dessa åsikter stämmer bra överens med 
dem som bland annat Löwing (2006), samt Kariuki och Wilson (2002) framför, det 
vill säga att den kommunikativa aspekten av matematiken är viktig för förståelsen 
hos eleverna då de får sätta egna ord på sina lösningar och tvingas resonera klart och 
tydligt för att kunna förklara för sina klasskamrater.  
 
Det arbetssätt som eleverna ansåg vara allra roligast, och som även menades vara 
mycket lärorikt, är arbete med annat material än läroboken. Att däremot arbeta med 
läroboken anser nära hälften av eleverna vara tråkigt, man samtidigt ses det som ett 
väldigt lärorikt arbetssätt. Då läroboken används flitigt i undervisningen kan detta 
resultat tyda på att eleverna upplever en monotoni i undervisningen varvid andra 
material än läroboken ses som någonting nytt och spännande. Precis som Skolverket 
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(2003) nämner behöver det inte alls vara dåligt att läroboken används, dock får det 
inte bli den allena rådande metoden eftersom eleverna då kan förutsäga hur 
kommande matematiklektioner kommer att se ut varvid arbetslusten blir kvävd 
(Ulin, 2001).  
 
Ytterligare arbetssätt som eleverna upplever som tråkiga, men samtidigt mycket 
lärorika, är enskilt arbete och gemensam genomgång med läraren i helklass. Bland 
annat Holden (2001) framför vikten av att eleverna har en positiv inställning till 
ämnet för att de ska arbeta hårt och lära sig mer. I denna studie kan man inte avläsa 
hur hårt eleverna arbetar med de olika arbetssätten. Dock kan man se att eleverna 
kan finna arbetssätt lärorika, trots att de ej anser att de är roliga. De kan alltså se 
nyttan med att arbeta på dessa sätt trots att de kanske inte finner det lustfyllt. 
 
Det arbetssätt som av eleverna ansågs vara allra tråkigast är läxor då nästan tre 
fjärdedelar har kryssat i det som tråkigt. För den skull är de inte alls lika många som 
anser att de lär sig lite när de arbetar med arbetssätten, utan det är 4% fler elever som 
anser att de lär sig mycket jämfört med de som anser att de lär sig lite eller ingenting. 
Även problemlösning är ett arbetssätt som anses vara tråkigt, men samtidigt relativt 
lärorikt. Precis som nämnts för exempelvis enskilt arbete behöver alltså en åsikt om 
att ett arbetssätt är tråkigt inte automatiskt innebära att det även ses som ej lärorikt. 
 
Ytterligare arbetssätt som berörts i enkäten är laborationer, samt tema- eller 
projektarbete där matematik och några andra ämnen är inblandade. Här var 
åsikterna relativt jämt fördelade på roligt eller tråkigt, samt lärorikt eller ej lärorikt. 
För problemlösning gäller dock att en liten större andel elever ser det som lärorikt 
jämfört med de som tycker att de lär sig lite eller ingenting. 
 
 
6.3 HUR VILL ELEVERNA ATT MATEMATIKUNDERVISNINGEN 
UTFORMAS? 

Den vanligaste förändringen i undervisningen som eleverna i denna studie föreslår är 
att man vill arbeta mer med annat material än läroboken. En del elever, 2-8% skriver 
även de att de vill ha mer av olika arbetssätt såsom exempelvis problemlösning, 
laborationer och temaarbeten. Detta kan tolkas som att de vill införa en mer 
variationsrik undervisning och 15% av eleverna skriver dessutom bokstavligt att man 
vill ha en mer varierade lektioner. Dessa åsikter stämmer överens med Ulin (2001), 
som skriver är det viktigt att som lärare variera sina lektioner för att eleverna inte ska 
uppleva monotoni. Ytterligare variation, förutom att arbeta med olika metoder, kan 
som Löwing (2006) skriver vara att införa arbete i olika gruppkonstellationer. Nästan 
var femte elev i denna studie framför liknande åsikter och skriver att man vill arbeta 
mer i grupp eller par. 
 
Variationsrika lektioner är dock inte de enda förändringar som föreslås och mellan 6-
7% av eleverna vill ha mera hjälp och/eller fler genomgångar. Dessa elever framför 
alltså ett behov av ökat stöd i undervisningen och som Skolverket (2003) skriver är 
det viktigt att man som lärare anpassar lektionsinnehållet till elevernas nivå och har 
rimliga utmaningar. Granström och Samuelsson (2007) visar även de att rimliga krav 
måste ställas på eleverna för att de ska få en positiv attityd till ämnet. 
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Slutligen är det emellertid inte alla elever som vill förändra den undervisning de får i 
matematik. 8% av eleverna skriver att de är nöjda och att det är bra som det är idag. 
Dock är det 37% av eleverna som ej svarat på denna öppna fråga eller skrivit att de 
inte vet hur de skulle vilja förbättra matematikundervisningen. Detta kan tolkas på 
olika sätt, bland annat skulle det kunna innebära att de är nöjda med undervisningen 
de får idag och därför inte svarar på denna fråga. En annan möjlig tolkning skulle 
kunna vara att eleverna helt enkelt inte har tillräckligt med kunskaper om vilka krav 
som ställs på dem i styrdokumenten och därför inte vet hur de skulle vilja förändra 
undervisningen för att de ska uppnå dessa. Bland annat Skolinspektionen (2009) 
nämner att i de skolor man granskat har detta varit ett vanligt fenomen. Slutligen kan 
nämnas att ytterligare en möjlig tolkning skulle kunna vara att eleverna helt enkelt ej 
orkar ta sig tid att svara på denna öppna fråga. Precis som Denscombe (2009) 
framför kräver öppna frågor mer arbete av respondenterna varvid risken att få 
knapra och torftiga svar ökar.   
 
 
 

7. Diskussion 

I diskussionen diskuteras först och främst de resultat som erhållits i studien i relation 
till litteratur och tidigare forskning. Likheter och skillnader dem emellan behandlas 
och eventuella orsaker till olikheter debatteras. Vidare diskuteras, med utgång från 
litteratur och forskning samt denna studie, hur undervisningen i matematik bör 
bedrivas, vad eleverna efterfrågar och vilka krav man egentligen kan ställa på skolan. 
Kort sagt skriver jag om vilka implikationer denna studies resultat, samt tidigare 
forskning i ämnet, får för skolans och lärarnas arbete med matematiken. Slutligen ges 
förslag på hur denna studie kan vidareutvecklas och vad jag som författare anser vore 
intressant att forska vidare på inom ämnet. 
 

 

7.1 RESULTATDISKUSSION 

Om man tittar på betygsstatistikens utveckling (Skolverket, 2010) de senaste åren, 
samt de dalande resultaten i undersökningar som TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b) 
och Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) är det lätt att 
tro att eleverna i den svenska högstadieskolan har en alltigenom negativ attityd 
gentemot ämnet matematik. Studier har dessutom visat att matematik är ett av de 
ämnen som eleverna tycker minst om i skolan och denna studie stödjer detta 
påstående. Dessutom visas det att matematiken också ses som ett svårt ämne. Dock 
är det inte så enkelt att eleverna har en helt igenom negativ attityd till ämnet 
matematik. I själva verket visar både tidigare studier och denna undersökning att 
många elever ser matematiken som ett viktigt ämne, de tror på sin egen förmåga att 
klara av matematiken och fler än hälften ser ämnet som intressant. Bilden av 
matematiken är alltså mångfacetterad och det går inte helt klart att säga att eleverna 
har enbart en negativ attityd eller enbart en positiv attityd till ämnet. 
 

Samtidigt som matematiken av 69% av eleverna uppfattas som svår och en minoritet 
ser fram emot matematiklektionerna är det fler än hälften av eleverna som anser att 
ämnet är intressant. Vad kan denna skillnad då bero på? En förklaring skulle kunna 
vara att eleverna i studien känner sig understimulerade då 53% anser att de flesta 
uppgifterna de får i matematik är för lätta. Detta skulle även kunna vara en av 
anledningarna till elevernas starka självförtroende i ämnet. Får man under 
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lektionerna uppgifter som man tycker är väldigt simpla kan detta givetvis leda till att 
eleverna tror och anser att de är duktiga i ämnet. Både i Skolverkets (2003) rapport 
och i SOU 2004:97 framförs det att eleverna måste ges rimliga utmaningar som ej får 
vara för lätta så att de känns meningslösa. Samtidigt nämner Granström och 
Samuelsson (2007) att uppgifterna inte får vara för svåra så att de känns omöjlig att 
klara av. Som lärare tror jag att det är viktigt att man, som förs fram i SOU 2004:97, i 
största möjligaste mån försöker att individualisera undervisningen, vilket dock inte 
får likställas med att eleverna arbetar i egen takt i läroboken. Detta medför i 
slutändan bara att de elever med höga betyg hinner räkna fler tal än elever som har 
svårt för matematiken. Som Skolverket (2003) nämner ökar glappet mellan 
högpresterande och lågpresterande elever och av den anledningen är en anpassning 
av svårighetsgraden på undervisningen än mer angelägen.  Detta eftersom varje elev 
ska få en chans att lyckas och samtidigt arbeta med uppgifter som för dem ger en 
utmaning och därmed även en utveckling. Detta är även något som betonas i Lpo94 
(Skolverket, 2009) där det står att lärare ska ”utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2009, s.12). 
 
Förutom att variera svårighetsgraden kan man i Lpo 94 (Skolverket, 2009) se att 
arbetsmetoderna ska varieras för att passa elevernas olika lärstilar. Både litteraturen 
och denna studie visar klart och tydligt att enskilt arbete i läroboken är dominerande 
i dagens matematikundervisning och variationen på lektionerna är alltså inte alls 
särskilt stor. Att läroboken används mycket i undervisningen behöver dock inte vara 
ett problem. Det är istället hur läroboken används som är det väsentliga (Skolverket, 
2003). Denna studie visar att de flesta elever tycker att de lär sig mycket när de 
arbetar med läroboken och som lärare ska man givetvis ta hänsyn till detta, men man 
måste samtidigt se upp så att läroboken inte styr undervisningen. Det som står i 
läroboken behöver inte alltid innehålla allt det som krävs för att uppnå målen i 
styrdokumenten och detta måste man förtydliga för eleverna. För den skull innebär 
det inte att man ska sluta att använda boken, men det kan kanske göras på olika sätt. 
Vad är det som säger att man alltid måste arbeta individuellt med de uppgifter som 
finns i läromedlet? Ofta finns det många övningar som man kan arbeta med i grupp, 
problem som går att konkretisera med hjälp utav exempelvis pengar, tärningar och 
kortlekar, samt uppgifter där man kan göra undersökningar och laborationer. Det är 
bara fantasin som sätter gränserna!  
 

Detta med variation i undervisningen är även något som jag anser vara nödvändigt 
för att kunna nå upp till de mål som ställs i styrdokumenten (Skolverket 2008b och 
2009). Om eleverna ska kunna få möjlighet att uttrycka sina kunskaper i olika 
uttrycksformer, kunna resonera och redovisa sina lösningar både muntligt och 
skriftligt, samt se en helhet i det de lär sig är varierande arbetssätt och metoder en 
nödvändighet. Om man ensidigt betonar det ena eller det andra arbetssättet får 
eleverna ej den bredd som krävs i undervisningen. Genom att variera med 
grupparbete, enskilt arbete och genomgångar i helklass får eleverna träna sig i att 
både enskilt och tillsammans med andra analysera, tolka och reflektera över 
matematiska problem. Varierar man sedan läroboksbundet arbete med laborationer, 
spel och temaarbeten får eleverna samtidigt se olika sidor av matematiken och träna 
sig i att uttrycka sina lösningar i både tal, skrift och bilder. 
 
I litteraturen framhålls även där det viktiga med variation i undervisningen för att på 
så sätt nå så många elever som möjligt och få dem att tycka att matematiken är rolig. 
Bland annat Holden (2001) menar på att om eleverna finner lektionerna roliga 



36 

 

kommer de att tycka mer om ämnet och arbeta hårdare. Dessutom framhålls detta 
med lust till matematiken hos Skolverket (2003). Visserligen tror jag också att 
lektioner som upplevs som roliga och underhållande ger mer arbetsvilliga och 
engagerade elever, men jag ställer mig frågande till om alla lektioner hela tiden måste 
upplevas som roliga. Forskning (Askew, Bretscher, Hodgen och Hossain, 2010) har 
dessutom visat att elever som uppnått goda resultat i matematik inte nödvändigtvis 
finner matematiken rolig. Det som man upplever att man behärskar och som 
uppfattas som lätt kan ofta också ses som roligt, men frågan är hur utvecklande det 
arbetet är. Denna studie visar på att de arbetssätt som av eleverna uppfattas som 
tråkiga inte alls behöver anses som icke lärorika. Genom att enbart arbeta med 
metoder som eleverna klassar som roliga kan man samtidigt missa många arbetssätt 
som eleverna behöver träna sig i. Om en elev exempelvis föredrar att arbeta enskilt 
och tycker att detta är roligt då han eller hon känner sig trygg med detta är det inte 
säker att det är just det som eleven främst bör arbeta med. Undervisningen i skolan 
handlar ju inte enbart om att eleverna ska få arbeta än mer med sådant de redan är 
duktiga i utan det handlar likaså om att utveckla sina svagare sidor. Även om denne 
elev inte föredrar arbeten i par och grupp är det kanske just grupparbeten som är det 
som krävs för att få till en utveckling. Genom att få eleven att utveckla sina svagare 
sidor kan det i framtiden leda till att han eller hon känner sig tryggare i dessa 
situationer och även upplever att arbeta på dessa sätt som roligt. Dessutom kan man 
diskutera om att eleverna ska känna lust till matematiken verkligen är ett krav som 
kan ställas. Det är ju inte enbart skolan som kan påverka elevernas attityder, utan 
även exempelvis media och vänner kan ha en påverkan. Granström och Samuelsson 
(2007) framför att föräldrarnas attityder till matematiken influerar även elevernas 
attityder. Frågan är då; hur stor möjlighet har egentligen skolan att påverka elevernas 
attityder? 
 
För att då få till en varierad undervisning som är anpassad till elevernas individuella 
förutsättningar måste, som litteraturen framför (Pehkonen, 2001, Wistedt, 2001), ett 
demokratiskt arbetssätt i skolan träda i kraft. Det vill säga eleverna måste, efter 
förmåga, tillåtas att delta i planeringen av lektionerna och deras innehåll. Som lärare 
gäller det då att hela tiden föra en öppen dialog med eleverna och precis som 
Skolverket (2003) skriver måste eleverna göras uppmärksamma på de mål och krav 
som ställs i styrdokumenten. Utan kunskap om dessa hos eleverna får man som 
lärare svårt att motivera och förklara för eleverna varför vissa moment tas upp i 
matematiken och på vilket sätt arbetsmetoderna bidrar till att nå målen. 
 
Ett demokratiskt arbetssätt är alltså en nödvändighet för att göra eleverna mer 
delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande. För även om denna studie visar att 
de flesta eleverna är nöjda med den undervisning i matematik de får idag behöver det 
inte innebära att det ej finns förbättringsmöjligheter. Exempelvis är det en 
övervägande majoritet av eleverna som inte uppfattar matematiken som ett av de 
ämnen de tycker mest om i skolan. Vidare visar den öppna frågan att många elever 
(37%) ej vet hur de vill förbättra undervisningen i matematik och en av 
förklaringarna till detta skulle kunna vara att de saknar kunskaper om vilka mål man 
ska arbeta mot i matematiken och därför ej har några konkreta förslag att komma 
med. Emellertid är det svårt även för lärare, som har både en mångårig utbildning 
och erfarenhet, att planera undervisningen efter elevernas olika behov och viljor. 
Frågan är då hur stort ansvar man kan lägga på eleverna i denna fråga och hur väl de 
är medvetna om sitt eget lärande? Likväl måste man som lärare hela tiden kunna föra 
en dialog med eleverna och vara öppen för feedback och förslag. I denna studie finns 
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det då många elever som skrivit förslag på förbättringar, varvid de alltså inte ser sin 
matematikundervisning som optimal. Genom att släppa in eleverna och göra dem 
mer delaktiga redan i planeringsstadiet kan man förhoppningsvis öka motivationen 
hos dem. Matematiken som lärs ut får då en mening genom att eleverna själva varit 
med och valt ut den (Pehkonen, 2001). 
 
Just detta med att ge matematiken en mening är något som påpekas i litteraturen 
(bland annat Skoverket, 2003, Ryve 2006 och SOU 2004:97) och man nämner att det 
är viktigt att eleverna kan se hur och vart de kan använda sig av kunskaperna. Både 
Skolverket (2003) och Friedman och Kadlec (2007) skriver om att eleverna har svårt 
att se nyttan med matematiken i vardagen och framtida yrken. Istället är det framtida 
studier som av eleverna ser som det största användningsområdet för ämnet. Denna 
studie visar på att de flesta eleverna anser att kunskaper i matematik är viktiga för att 
klara av vardagsliv, yrkesutövning och framtida studier. Dock går det inte att avgöra 
om eleverna vet hur de kan ha nytta av matematiken i dessa situationer. Jag ställer 
mig lite skeptisk till detta med att man hela tiden måste se nyttan med matematiken 
och kunna implementera den i vardagslivet. Visserligen tror jag att kunskap som man 
direkt kan se användningen för kan vara motivationshöjande, men det är likväl inte 
det enda som kan motivera eleverna. Nytta anser jag även kan innebära att man 
kanske ej kan se kunskapens användningsområden rent konkret, men att det är något 
som skänker glädje eller personlig utveckling. Exempelvis kanske en elev tycker att 
det är oerhört intressant med komplexa tal och därför vill studera detta trots att han 
eller hon inte kommer att ha användning för det i sitt dagliga liv. Kunskaperna kan då 
kanske inte ses som nyttiga rent konkret, men dock skänker de eleven en glädje i att 
lära sig mer och utvecklas inom området och även det ser jag då jag som nytta.  All 
matematik går inte att implementera på konkreta vardagssituationer. Visserligen är 
procent och liknande relativt enkelt att sätta in i vardagsproblem då man arbetar med 
rea, räkningar, etcetera, men hur motiverar man användandet av algebra? Vårt 
samhälle är idag ett samhälle i förändring och vi ska förbereda eleverna för detta. 
Vem hade för 30 år sedan kunnat veta hur användbar matematiken skulle bli i vår 
digitaliserade värld? All matematik används inte i vardagen, men skolan måste 
samtidigt förbereda landets framtida civilingenjörer, datatekniker, etcetera om vi vill 
hänga med i utvecklingen. I vissa fall kan de då kanske räcka med att eleverna förstår 
vikten av att lära sig matematik trots att de inte kan sätta in det i vardagslivet. Detta 
eftersom vi ej kan förutspå framtiden och hur matematiken kommer att hjälpa oss 
kommande år. 
 
Slutligen kan nämnas, att precis som bland annat Askew, Bretscher, Hodgen, och 
Hossain (2010) skriver, går det inte att dra några generella slutsatser om vad som är 
bra respektive dålig undervisning och hur den bör utformas för att eleverna ska lära 
sig så mycket som möjligt. Mycket beror också på vilket sorts samhälle utbildningen 
är till för att utveckla, vilka krav som ställs och vilket stöd som finns att tillgå. ”Det 
finns knappast en modell som i sig garanterar hög kvalitet” (Skolverket, 2003, s.14). 
Istället måste man som lärare se efter vilka behov de elever man undervisar för 
tillfället har. Detta kan dock vara problematiskt då man har 30 olika viljor i klassen 
och denna studie har visat att hur eleverna vill utforma undervisningen skiljer sig 
mycket från individ till individ. En del vill arbeta individuellt, andra vill ha mycket 
genomgångar, vissa tycker att dagens undervisning är för svår, medan någon annan 
tycker att uppgifterna man får är för lätta. Frågan är också i hur stor grad man ska 
följa eleverna önskemål då det är svårt att avgöra hur duktiga eleverna är på att 
bedöma sitt eget lärande och hur väl insatta de är i de mål som ska uppnås. Precis 
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som Pehkonen (2001) skriver tror jag att man bör sträva efter en demokratisk 
undervisning där eleverna i samråd med läraren får vara med i beslutandet om val av 
arbetsmetoder. Alla klasser och elever är ju olika varvid undervisningen heller inte 
kan vara densamma för alla. Man bör alltså som lärare hela tiden föra en dialog med 
eleverna för att få reda på hur just de vill att undervisningen utformas. Detta kräver 
samtidigt att eleverna görs medvetna om vilka mål som de ska uppnå vid kursens 
slut. Dock finns det ju i alla klasser lika många viljor och lärstilar som det finns 
elever. Därför är en varierad undervisning ett krav. Detta om man ska uppnå målet 
med att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”, 
vilket nämns i Lpo94 (Skolverket, 2009, s.4). Genom att variera sina arbetsmetoder 
och framförallt föra en öppen och kontinuerlig dialog med eleverna kan man 
förhoppningsvis utforma en undervisning som allt fler elever skulle tycka om, uppnå 
målen i, samt anse vara lärorik.  

 
 

7.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Denna studie har för mig varit väldigt lärorik och gett mig både nya erfarenheter och 
idéer som jag kommer att ta med mig i mitt framtida yrke. Samtidigt har även nya 
frågor väckts och det känns som om jag enbart skrapat på ytan i detta forskningsfält. 
Tiden till att utvidga forskningen har dock inom denna kurs inte funnits och därför 
finns det många förslag till vidare forskning. Några av dessa förslag är: 
 

 Det skulle vara väldigt intressant att göra en jämförelse dels mellan könen och 
dels mellan klasserna för att se om det finns några signifikanta skillnader 
mellan attityder, åsikter om olika arbetssätt, samt uppfattningar om hur 
undervisningen kan förbättras.  

 Att genomföra samma enkätstudie på andra högstadieskolor i Sverige skulle 
även det var önskvärt. Detta eftersom en större mängd respondenter, enligt 
Stukát (2005), skulle ge ett mer tillförlitligt resultat. Därtill skulle det även 
vara intressant att se om det finns några signifikanta skillnader mellan 
skolorna och då också undersöka vad dessa skulle kunna bero på. 

 Elevintervjuer skulle vara ett bra komplement till enkäten för att djupare 
kunna undersöka frågeställningarna. Bland annat Stukát (2005)  menar att 
man vid intervjuer kan be eleverna utveckla sina åsikter, då man exempelvis 
kan ställa följdfrågor och be eleverna förklara mer grundligt.  

 Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att studera korrelationerna mellan 
elevernas svar på de olika frågorna. Finns det exempelvis något samband 
mellan elevernas attityder, resultat och vad de anser om olika arbetssätt? 

 Slutligen skulle det vara önskvärt att om cirka ett år utföra en uppföljning av 
denna studie genom att dela ut samma enkät till eleverna som deltog i just 
denna studie. Detta för att undersöka om det matematikprojekt som nu utförs 
på skolan har ändrat på elevernas attityder. Dessutom skulle det vara 
intressant att följa enskilda elevers utveckling och se om, och i så fall hur, 
deras attityder har förändrats under projektets gång.  
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Bilaga 1. 
 
Vad tycker du om matematiken i skolan? 
 
Som du säkert redan vet har ?-skolan fått pengar av Skolverket för att genomföra ett 
utvecklingsprojekt i matematik. Man vill då höja resultaten i ämnet och göra 
undervisningen mer intressant och givande för er elever. Bland annat har man köpt 
in nya läromedel och ska börja arbeta mer med laborationer och så vidare. För att då 
kunna utveckla undervisningen är det självklart mycket viktigt att få reda på vad ni 
elever tycker om matematik och hur ni skulle vilja att undervisningen såg ut. Det är 
därför som du nu har fått denna enkät att fylla i. 
 
Jag som utför denna enkätundersökning heter Jannika Neuman och studerar just nu 
min sista termin till matematiklärare på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag 
kommer att utföra den här studien som mitt examensarbete. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på vad ni elever tycker om matematiken och den 
undervisning ni får i ämnet idag. Detta dels för att kartlägga vad ni tycker om 
matematiken idag, och dels för att kunna utvärdera och jämföra era åsikter när 
matematikprojektet är slut.  
 
Undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Tänk dock på att just dina åsikter är viktiga och har stor betydelse för slutresultatet. 
Därför är det också viktigt att du är ärlig i dina svar och läser igenom instruktionerna 
noggrant. Enkäten är helt anonym vilket innebär att ingen kommer att kunna ta reda 
på vilken enkät du har skrivit och det är enbart jag som kommer att läsa de ifyllda 
enkäterna. 
 
 

På förhand, ett stort tack för din medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Jannika Neuman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD: :___________ 
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1: Här kommer några frågor om vad du har för åsikter om ämnet matematik. Kryssa i ett 

alternativ för varje påstående. 
 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

 

Matematik är ett svårt ämne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik är ett av de ämnen jag 

tycker mest om i skolan 
 

    

Matematik är ett intressant ämne 
 

    

Jag är duktig i matematik 
 

    

Matematik kommer att hjälpa mig i 

det arbete jag vill ägna mig åt senare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer att behöva 

matematikkunskaper i mina framtida 

studier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskaper i matematik är viktiga för 

att klara av vardagslivet 

    

 

 

 

 

2: Nu kommer några frågor om vad du tycker om din nuvarande matematikundervisning. 

Kryssa i ett alternativ för varje påstående. 
 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer inte Instämmer 

inte alls 

 

Jag ser fram emot 

matematiklektionerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer att ha nytta av den 

matematik jag lär mig i skolan 

 

    

De flesta uppgifterna i matematik 

är för lätta för mig 

 

    

Jag gör alltid mitt bästa på 

matematiklektionerna 

 

    

Jag är nöjd med den 

matematikundervisning jag får idag 

 

    

I skolan får jag tillräckligt med 

hjälp i matematik  
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3: Här följer ett par frågor om olika arbetssätt i matematik. Kryssa i ett alternativ per 

arbetssätt. 
 

Hur ofta arbetar ni i matematiken i 

skolan med… 

Aldrig 1-2 gånger 

per termin 

1-2 gånger 

per månad 

I stort sett 

varje vecka 

I stort sett 

varje lektion 
 

grupparbeten? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parövningar? 
 

     

enskilt arbete? 
 

     

laborationer eller andra 

undersökande arbetssätt? 
 

     

arbete i läroboken? 
 

     

arbete med annat material än 

läroboken (såsom spel, datorer)? 
 

     

gemensam genomgång med läraren 

i helklass? 
 

     

Tema- eller projektarbete där 

matematik och några andra ämnen 

är inblandade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

läxor? 
 

     

problemlösning (lite större och mer 

komplicerade problem än rutintal)? 

     

 

 

 

 

4: Nedan kommer några frågor om vad du känner när du arbetar med olika arbetssätt i 

matematik. Har du inte arbetat med arbetssättet kryssar du i rutan ”har ej arbetat med”. Har du 

arbetat med arbetssättet väljer du en siffra per påstående. 

 
a) Grupparbeten                    Har ej arbetat med 

 

b) Parövningar                        Har ej arbetat med 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 

 

c) Enskilt arbete                    Har ej arbetat med 

 

d) Laborationer eller andra undersökande arbetssätt                                                                                           

 Har ej arbetat med 

 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 
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e) Arbete i läroboken            Har ej arbetat med f) Arbete med annat material än läroboken (såsom 

spel, datorer)                           Har ej arbetat med 
 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 
 

g) Gemensam genomgång med läraren i helklass 

                                              Har ej arbetat med 

 

 

h) Tema- eller projektarbete där matematik och 

några andra ämnen är inblandade 

                                                Har ej arbetat med 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 
 

i) Läxor                                 Har ej arbetat med 
 

j) Problemlösning (större och mer komplicerade 

problem än rutintal)                Har ej arbetat med 

 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  

Roligt      Tråkigt Roligt      Tråkigt 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 

 

Lär mig 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig 

ingenting 
 

 

5: Beskriv hur du skulle vilja förbättra din nuvarande matematikundervisning för att du skulle 

finna den mer intressant och lära dig på bästa sätt. Räcker inte raderna till så skriv på baksidan 

av pappret! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

6: Om du vill tillägga något till denna undersökning och dess frågor kan du skriva det här. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
7: Till sist skulle jag vilja ställa några frågor om dig själv. 

Kön:  Pojke   Flicka   

Årskurs: ______  

Om du går i 8:an eller 9:an fyller du i ditt senaste betyg i matematik här:_______ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. 
Hej! 
Mitt namn är Jannika Neuman och jag studerar för nuvarande till lärare på Mälardalens 

högskola. Förra terminen kom jag via högskolan i kontakt med ?-skolan, som sökte någon 

som kunde hjälpa dem med att göra en undersökning gällande elevernas inställning till ämnet 

matematik. Detta tyckte jag lät oerhört intressant och av den anledningen antog jag mig att 

göra detta som mitt examensarbete.  

 

?-skolan sökte förra året bidrag av Skolverket för att kunna genomföra ett projekt inom ämnet 

matematik. Målet med projektet är att fördjupa elevernas förståelse för matematiken och 

därmed förhoppningsvis även höja resultaten i ämnet. Glädjande nog fick skolan pengar 

beviljade för detta projekt och dessa kommer bland annat användas till att köpa in nytt 

material, ge matematiklärare tid för att sätta sig in i materialet, planera, utvärdera, etc. 

 

För att då kunna utveckla matematikundervisningen på skolan är det viktigt att man får reda 

på elevernas inställning till ämnet. Dessa uppgifter är även viktiga för att senare kunna 

utvärdera arbetet. Min roll i detta är då att utföra en studie om elevernas attityder till ämnet 

matematik före projektets början. Denna undersökning kommer att ske genom att en enkät 

delas ut till alla elever på skolan. Enkäten kommer att innehålla frågor som rör dels elevernas 

attityder till ämnet matematik och dels deras attityder till undervisningen de får i ämnet. I 

slutet av projektet genomförs en ny enkätundersökning för att kunna se hur projektet har 

lyckats. Det är möjligt att en annan forskare genomför den senare studien. 

 

Enkäten är frivillig och undersökningen kommer att ske helt anonymt. Enkäterna kommer att 

behandlas enbart av forskare på Mälardalens högskola.  

 

För att kunna genomföra denna undersökning behöver jag ditt och ditt barns samtycke, därför 

ber jag dig om en underskrift. Fyll i talongen nedan och lämna den till din matematiklärare 

senast den ? 

 

Jag svarar gärna på frågor om undersökningen om ni har några funderingar, antingen via mail 

eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jannika Neuman 
XXX-XXXXXXX 

jnn06009@student.mdh.se 

 

 

 
 

 Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen 

 Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

____________________________ 

Elevens namn    

 

____________________________ ________________________________ 

Elevens underskrift  Vårdnadshavarens underskrift 

 

mailto:jnn06009@student.mdh.se

