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Sammanfattning 

I dagens samhälle förekommer en nedåtgående trend där intresset för och kunskapen om matematik sjunker. 

Matematikkunnande utvecklas bland annat genom en lust och nyfikenhet som gör att människan vill utforska ämnet vilket 

innebär att kunskap och intresse är tätt sammankopplat. En möjlig anledning till den sjunkande kunskapsnivån skulle 

därför kunna vara en allt mer negativ attityd gentemot matematikämnet. Detta är en studie, baserat på en 

enkätundersökning, som riktar in sig på just elevers attityder till matematik. Dess syfte är att undersöka hur elevers attityd 

till matematik, i årskurs 3 och 6, ser ut med avseende på intresse, motivation, tilltro till den egna förmågan och oro, fyra 

viktiga faktorer för inlärning. Studien behandlar huruvida det förekommer några uppenbara skillnader mellan dessa två 
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årskurs 6 har, vilket stämmer överens med tidigare forskning. Den mest uppenbara skillnaden som studien visat är inom 

delområdena intresse och yttre motivation där en signifikant skillnad mellan årskurserna förekom. Studien har vidare visat 

att eleverna i båda årskurserna har en relativt hög tilltro till sin egen förmåga samt låg oro i samband med 

matematikämnet. 
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Bakgrund
I dagens samhälle förekommer en nedåtgående trend där intresset för och kunskapen om matematik 

sjunker (SOU 2004:97). 15-åriga elever visar ett signifikant lägre resultat kunskapsmässigt i 

jämförelse med tidigare år och skillnaderna mellan de hög- och lågpresterande eleverna har ökat 

(Skolverket, 2010). Matematikkunnande utvecklas bland annat genom en lust och nyfikenhet som 

gör att människan vill utforska ämnet (Lgr11) vilket innebär att kunskap och intresse är tätt 

sammankopplat. En möjlig anledning till den sjunkande kunskapsnivån skulle därför kunna vara en 

allt mer negativ attityd gentemot matematikämnet (Gustafsson & Mouwitz, 2002; Lgr11; SOU 

2044:97). 

Jag har under hela min skolgång upplevt matematik som en positiv del av skolarbetet och uppfyllt 

de kriterier som krävts för att klara grundskolan och gymnasiet. En möjlig förklaring till detta skulle 

kunna vara att jag haft ett intresse för ämnet vilket har bidragit till att jag arbetat flitigt och därmed 

fått goda resultat. Dock delar inte alla denna uppfattning med mig. Utifrån mina erfarenheter från 

min egen skolgång och mina timmar i klassrummet som lärarstudent har därför ett intresse 

angående elevers attityder till matematik väckts och jag har i denna studie har valt att fokusera på 

detta område.

Kopplingen mellan intresse och kunskap har en viktig del i undervisningen. Intresse är nämligen 

sammankopplat med inre motivation som enligt Schunk, Pintrich och Meece (2008) har en positiv 

inverkan på lärandet. En anledning till att många elever i grundskolan idag inte når målen för 

godkänt (SOU 2004:97) skulle kunna vara just ett bristande intresse för ämnet. För att kunna hjälpa 

eleverna att nå de mål som krävs i matematikundervisningen bör läraren, enligt min uppfattning, ha 

en medvetenhet om hur elevernas inställning till ämnet ser ut. Detta på grund av att läraren enligt 

Samuelsson (2011) har en viktig roll i klassrummet och kan påverka elevernas inställning och 

attityd till ämnet. Genom att veta vilka känslor som är kopplade till arbetet med matematik, kan 

läraren bidra med hjälpande insatser så att de elever som behöver stöd och uppmuntran får en mer 

positiv syn på ämnet och därmed också utvecklar sina kunskaper inom området. Det framgår 

dessutom under syftet för matematik i den gällande läroplanen, att läraren ska bidra till att eleven 

utvecklar ett intresse för ämnet (Lgr11). Enligt Gustafsson och Mouwitz (2002) är det dock många 

som förknippar matematik med negativa känslor såsom ångest och misslyckande. Jag har därför valt 

att undersöka hur elevernas attityder gentemot matematik ser ut med fokus på bland annat intresse 

och oro. 
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Vidare har jag valt att titta på hur elevernas tilltro till sin egen förmåga ser ut då även detta är en del 

som läraren, enligt Lgr11 ska se till att eleven utvecklar i sin matematikundervisning. Hur elever ser 

på sina egna matematikkunskaper är en bidragande faktor till hur de presterar i ämnet, Johansson et 

al. (2001) menar nämligen att bristen på tilltro till sin egen förmåga kan vara ytterligare en 

anledning till att många elever idag inte uppnår målen i matematik. 

Som åtgärd för det sjunkande intresset för matematik menar matematikdelegationen att eleverna 

bland annat behöver öka sin medvetenhet om matematikens praktiska betydelse och värde (SOU, 

2004:97). Många elever ser nämligen matematiken som en abstrakt vetenskap vars användning är 

svår att förstå (Sterenberg, 2008). Det innebär att eleverna måste utveckla sin förståelse för varför 

man ska lära sig matematik. Skolverket (2003) menar dessutom att något som känns relevant och 

användbart för den enskilde individen kan användas som motivation och utöka studieintresset. 

Genom denna undersökning vill jag därför även se hur eleverna ställer sig till matematikens 

användningsområden och i vilken grad deras motivation påverkas av yttre faktorer så som yrke och 

utbildning. 

Baserat på de erfarenheter jag fått då jag vistats bland elever i olika åldrar upplever jag att intresset 

och den positiva attityden till matematik sjunker med åldern. Barn i förskolan och elever i de lägre 

åldrarna visar ofta ett engagemang och ett intresse att lära sig nya saker vilket gör att de även 

uppfattar matematiken som positiv. Vad jag har uppmärksammat avtar denna positiva inställning 

ofta redan i 11-12 års åldern vilket även Skolverket (2003) lyfter fram. De menar att vissa elever i 

årskurs 5 visar tendenser på ett minskat intresse för matematik. Forskning har även visat att elever i 

grundskolans senare år har ett mindre engagemang för att lära sig saker inom matematik än eleverna 

i de tidigare årskurserna (ibid.). Mot bakgrund av detta vill jag därför göra en jämförelse mellan 

årskurs 3 och 6 för att undersöka om jag kan se något som tyder på ett avtagande intresse. Enligt 

SOU (2004:97) har barnets första erfarenheter av matematik en avgörande betydelse för hur de 

upplever och tar sig an ämnet senare i livet, varför det kan vara intressant att ifrågasätta det 

nedåtgående intresset för matematik som Skolverket (2003) antyder. 

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers attityd till matematik, i årskurs 3 och 6, ser ut 

med avseende på intresse, motivation, tilltro till den egna förmågan och oro. Studien kommer också 

behandla huruvida det förekommer några uppenbara skillnader mellan dessa två elevgrupper.
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Frågeställning
Utifrån ovanstående syfte gäller följande frågeställningar:

− Hur ser elevers intresse för matematik ut i årskurs 3 respektive årskurs 6?

− Hur ser elevers attityd till matematik ut i relation till yttre motivation i årskurs 3 och årskurs 6?

− Vilken tilltro till sin egen förmåga inom matematik har elever i årskurs 3 och årskurs 6?

− I vilken utsträckning känner elever i årskurs 3 och årskurs 6 oro för matematik? 

− Vilka likheter och skillnader förekommer gällande elevers attityder till matematik i årskurs 3 

och årskurs 6? 

Litteraturgenomgång
Som tidigare nämnts förekommer många funderingar kring hur elever upplever matematik och vilka 

attityder som förknippas med ämnet. Detta avsnitt behandlar därför litteratur och tidigare forskning 

kring det aktuella området. Inledningsvis kommer en sammanställning om vad matematik är för 

något och dess roll i samhället och i skolan. Vidare kommer en genomgång av forskningen kring 

elevers attityder till matematik. Där definieras några begrepp utifrån studiens fyra delområden 

intresse, yttre motivation, tilltro till sin egen förmåga och oro varpå en redogörelse lyfts fram 

angående hur elevernas attityder påverkar och påverkas av lärandet.

Vad är matematik?
Matematik är enligt Gustafsson och Mouwitz (2002) vårt äldsta skolämne och vår äldsta 

grundvetenskap, det är en vetenskap som ligger till grund för många andra vetenskaper. Den 

västerländska matematiken härstammar från antikens Grekland och den har formats genom 

påverkan från både indisk, egyptisk och babylonsk matematik (Helenius & Mouwitz, 2009). Enligt 

Unenge et al. (1994, refererad i Samuelsson, 2007) kommer begreppet matematik från de grekiska 

orden för vetenskap, mathema, och konst, techne. Detta innebär att ämnet kan tolkas, förutom som 

en vetenskap, även som en konst. Gustafsson och Mouwitz (2002) menar vidare att matematiken 

också är ett verktyg som, trots sin abstraktionsnivå, kan användas för att förstå många andra 

vetenskaper däribland teknologi och biologi. Ricks (2010) däremot lyfter istället fram matematiken 

som en social aktivitet. Han hävdar att matematik är en kommunikation som fungerar såväl på lokal 

nivå som runt om i världen. Det finns alltså ett flertal tolkningar av vad matematik innebär vilket 

också Helenius och Mouwitz (2009) konstaterar. De menar dock, trots alla olika föreställningar, att 

större delen av allmänheten är eniga om att matematiken är ett nyttigt ämne.  
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Unenge (1999) har valt att dela upp matematiken i två kulturer. Han menar att matematik å ena 

sidan hör till naturvetenskapen, där den används på ett akademiskt sätt för att kommunicera och 

förklara saker och ting. Å andra sidan beskriver han också att matematiken tillhör humanioran, att 

den även kan vara ett språk för att förklara och förstå den vanliga omvärlden. Det är inom detta 

område han anser att den allmänbildande matematiken ryms och därmed också den matematik 

eleverna lär sig i skolan. När det gäller Unenges (1999) beskrivning vill jag tillägga att hans senare 

reflektion, matematiken som ett språk att förklara omvärlden, kan förknippas med diskussionen 

kring matematik i gällande läroplan. Där beskrivs matematik som ett ämne vars innehåll hjälper 

människor att vara delaktiga i samhällets olika processer och att fatta kloka beslut (Lgr11). Det 

framgår alltså även här att matematiken fungerar som en sätt att hantera och förklara omvärlden ur 

ett vardagligt perspektiv. Helenius och Mouwitz (2009) poängterar också matematikens plats i 

vardagen och menar att förståelsen för matematikens betydelse i samhället är en del av den 

matematiska allmänbildningen. Vidare lyfter de även fram matematikens betydelse i relation till 

samhällets utveckling. Då bland annat datorer och forskning, exempelvis inom genetik och medicin, 

bygger på matematiska resonemang har ämnet en viktig roll i samhällsutvecklingen. I relation till 

detta hävdar SOU (2004:97) att kunskap inom matematik är en självklar del i 

samhällsmedborgarens bildning. De menar att individen måste ha en förståelse för matematikens 

betydelse i dagens samhälle och kunna använda detta verktyg i vardagen. 

Mot bakgrund av ovanstående kan alltså konstateras att matematiken har en väsentlig roll i 

samhället varpå det är viktigt att tillägna sig kunskaper inom ämnet. Bjerneby Häll (2002) tar upp 

några argument för varför man ska lära sig matematik. Dessa är: 

− För att, både idag och i framtiden, klara vardagslivet.

− För att kunna utbilda sig och arbeta i framtiden.

− För att kunna påverka samhället utifrån sina egna intressen.

− För att klara samhällets krav. 

− För att utveckla sin intelligens.

− För att stärka sitt självförtroende.

− För att kunna använda det i andra ämnen.

− För att vara allmänbildad.

− För att det är en viktig vetenskap att förstå.

− För att få godkänt på provet.

Dessa punkter är konstruerade utifrån matematiken i grundskolan och är enligt Bjerneby Häll 

(2002) anledningen till varför eleverna bör lära sig matematik. Ur ett skolperspektiv menar dock 
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Samuelsson (2007) att det är svårt att definiera vad matematik innebär eftersom det även här finns 

många delade uppfattningar om ämnet. En förklaring han tar upp är att skolmatematik ska behandla 

kunskapsutveckling så att eleven kan se och begripa matematik samt utveckla en förmåga att 

formulera, förklara och tillämpa ämnet. Johansson et al. (2001) delar följaktligen upp kunskap inom 

matematik i sju områden vilka eleverna bör utveckla under sin matematikinlärning: 

Produktivt förhållningssätt: att se matematik som meningsfull, användbar och värdefull, parat med 
stark tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i vardagsliv, samhällsliv, kommande 
studier och yrkesliv.

Helhetsperspektiv: att se matematikens roll, värde och egenvärde i ett historiskt, kulturellt och 
samhälleligt perspektiv.

Begreppslig förståelse: att begripa innebörden av matematiska begrepp och operationer och hur dessa
bildar sammanhängande nätverk.

Behärskande av procedurer: att på ett flexibelt, precist och effektivt sätt tillämpa olika slags procedurer 
och algoritmer.

Kommunikationsförmåga: att i tal och skrift kunna diskutera och argumentera kring frågeställningar i 
matematik.

Strategisk kompetens: att formulera, representera och lösa matematiska problem – såväl 
inommatematiska som från vardag och tilllämpningar.

Argumentationsförmåga: att tänka logiskt och reflektera, samt förklara, troliggöra och berättiga 
matematiska påståenden. (Johansson et al., 2001, s. 43).

Samtliga ovanstående förmågor är alltså delar av skolmatematiken som eleven ska utveckla. 

Samuelsson (2007) hävdar dessutom att matematiken är både kognitiv och emotionell för 

eleverna varför ovanstående kunskapsområden kan ses både ut kognitiva och emotionella 

synvinklar. Den första punkten ovan, produktivt förhållningssätt, kan därför förknippas med 

matematikens emotionella del då denna behandlar attityder och känslor till matematiken. 

Matematiken finns överallt omkring oss och det är inte många människor som är neutrala i sitt 

bemötande av matematik (Gustafsson & Mouwitz, 2002). Det finns alltså många olika 

inställningar och attityder till matematik.  

Attityder till matematik
Nedan följer en sammanställning av den teoretiska bakgrund som behandlar elevers attityder till 

matematik. Inledningsvis kommer en definition av begreppet attityd tas upp. Sedan forsätter en 

allmän sammanställning av litteratur och forskning inom området. Därefter beskrivs elevers 

attityder till matematik med fokus på fyra olika aspekter: inre och yttre motivation, tilltro till sin 

egen förmåga och oro. Dessa fyra aspekter används i PISA-undersökningen (OECD, 2004) och 

mäter elevens självreglerande färdigheter i samband med matematisk inlärning (Samuelsson, 2011).
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Attityd definition
Begreppet attityd beskrivs enligt Rosén (2012) som en kroppsställning, inställning eller ett 

förhållningssätt. Det är ett vedertaget begrepp inom socialpsykologin sedan 1920-talet och används 

för att beskriva någon form av beteende. Attityder kan ses som något yttre, ett fenomen som 

påverkar samhällets sociala funktion och samarbete, men också som något inre, ett mentalt 

tänkande som inte går att iaktta och som styr våra handlingar. Den vanligaste tolkningen av 

begreppet inom socialpsykologin är att attityd innebär en individs bestående inställning till något 

baserat på dennes erfarenheter (Rosén, 2012). Det är den sistnämnda tolkningen av begreppet som 

kommer användas i denna studie.  

Elevers attityder till matematik
Hur man känner inför matematik och hur man ser på sin egen förmåga har stor betydelse för 

lärandet (Samuelsson, 2007). Man kan besitta positiva känslor i form av glädje och intresse eller 

negativa känslor så som ilska, rädsla eller oro. Dessa känslor påverkar attityden till ämnet. Enligt 

Belbase (2010) innebär en negativ attityd till matematik att man inte tycker om matematik vilket 

ofta resulterar i att man tar avstånd från situationer i vardagslivet där matematik används. Belbase 

(2010) menar dock att man inte kan se matematiken som antingen positiv eller negativ eftersom det 

är ett så pass brett ämne. Hon menar istället att den attityd man har kan vara positiv eller negativ 

gentemot ett visst matematiskt område. När allt kommer kring menar dock Samuelsson (2007) att 

de emotioner man förknippar med matematiska situationer påverkar inställningen till ämnet och 

vilken kraft man lägger ner på arbetet. 

Vidare visar en attitydundersökning i årskurs 4-6, som Skolverket har genomfört, att matematik är 

ett ämne vars popularitet bland elever sjunker med åldern (Skolverket, 2004). Undersökningen visar 

att ämnet hamnar på en sjundeplats av nio olika ämnen, då eleverna angett om de upplevde ämnet 

roligt. De elever i undersökningen som hävdat att matematik är roligt går först och främst i årskurs 

4 (ibid.). Enligt Samuelsson (2007) visar forskning att det är i 11-12 års åldern som intresset för 

matematik börjar falna bland elever. Han menar att en orsak till detta kan vara att abstraktionsnivån 

inom ämnet blir högre. Matematiken upplevs nämligen ofta som mycket abstrakt och endast som 

osammanhängande fakta (Sterenberg, 2008). Även Skolverket (2004) lyfter fram att undervisningen 

blir svårare ju äldre eleverna blir och att svårigheten i ämnet påverkar i vilken utsträckning eleverna 

upplever ämnet som roligt. Enligt OECD (2004) ser färre än en tredjedel av eleverna i årskurs 9 

fram emot sina matematiklektioner, det tyder på att intresset för ämnet är lågt varför Johansson et 

al. (2001) menar att elevernas positiva föreställningar och attityder till ämnet måste stärkas. 
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Fortsättningsvis ser Attard (2011) det sjunkande intresset för matematiken som ett stort bekymmer 

då detta kan resultera i brist på kunniga matematiker vilket därmed blir ett hinder i 

samhällsutvecklingen. Pajares och Miller (1994) menar att orsaken till att elever väljer bort 

matematikämnen i sin senare utbildning, ofta grundar sig i upplevelser från mellanstadiet. Här har 

läraren en viktig roll. Attard (2011) hävdar nämligen att läraren kan påverka elevernas inställning 

och kunskaper genom sin egen inställning och undervisning. Attard (2011) beskriver vidare hur den 

traditionella, individualiserade undervisningen motverkar elevernas engagemang och förståelse 

inom ämnet. Hon menar att eleverna ser matematiken som en annan värld och har svårt att förhålla 

sig till den.  

Motivation inom matematik
Något som är en del av elevers attityd gentemot ett ämne och som påverkar lärandet är motivation. 

Motivation beskrivs enligt Schunk et al. (2008) som en process som för oss framåt. Begreppet 

kommer från det latinska ordet movere som betyder att röra sig. Det handlar om en rörelse framåt, 

en process och en strävan att nå ett visst mål. Vidare beskriver Schunk et al. (2008) hur motivation 

har en effekt på inlärning och påverkar både befintlig kunskap och vår förmåga att bemöta ny 

kunskap. Saknas motivation ökar risken att individen inte är uppmärksam nog eller lägger 

tillräckligt med kraft på uppgiften för att inhämta ny kunskap. Enligt Ricks (2010) är matematik den 

vetenskap som kräver störst intellektuell ansträngning varför motivation är mycket angeläget inom 

detta ämne. Även Magne (1998) menar att kraftansträngning är en förutsättning för att lära 

matematik. Drivkraften att ta sig an ny kunskap och lära sig nya saker kräver motivation (OECD, 

2004). I följande avsnitt kommer två olika typer av motivation, inre och yttre, att beskrivas. 

Inre motivation
Inre motivation utgår från individens egna behov och innebär att man motiveras av uppgiften i sig 

(Magne, 1998). Enligt Schunk et al. (2008) gör inre motivation att elever anstränger sig mer vid 

aktiviteter som behandlar det aktuella området vilket i sin tur leder till att inlärningen ökar. Måttet 

på engagemang och hur pass djup förståelse för ämnet eleverna har påverkas också (OECD, 2004). 

Vidare hävdar Schunk et al. (2008) att även elevernas tilltro till sin egen förmåga ökar, och oron 

inom området minskar, om eleverna besitter god inre motivation. På samma sätt menar Magne 

(1998) att motgångar och misslyckanden påverkar den inre motivationen i negativ riktning. Därav 

kan konstateras att då inre motivation bygger på att eleven tar sig an uppgifter som är lämpliga i 

svårighetsgrad kan uppgifter som eleven inte behärskar verka mot den inre motivationen och 

därmed sänka elevens självförtroende (Magne, 1998; Schunk, et al., 2008). 
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Schunk et al. (2008) menar fortsättningsvis att en elev som känner intresse för en uppgift ofta visar 

någon form av inre motivation. Dessa två faktorer hänger tätt samman då intresset kan bero på inre 

motivation, dock är det ofta ytterligare faktorer som påverkar en elevs intresse för ett visst ämne. 

Schunk et al.(2008) hävdar vidare att huruvida en elev utvecklar ett intresse för något är beroende 

av omgivningen. Inre motivation är därför bunden till både tid och rum. En elev som känner inre 

motivation vid en viss tidpunkt eller inför en viss uppgift behöver inte känna likadant vid ett annat, 

senare tillfälle. Det är inte helt ovanligt att en elev som visar intresse eller inre motivation för ett 

visst område går miste om sin inre motivation i senare ålder (ibid.). 

Ur ett matematikperspektiv hävdar Stipek (2002, refererad i Adelson & McCoach, 2011) att elever 

som upplever matematiken som något roligt lägger mer kraft på sin inlärning, vilket i sin tur 

påverkar deras kunskaper i positiv riktning. De elever som har stort intresse för matematiken visar 

ofta bättre resultat än de med lågt intresse (OECD, 2004). Stipek (2002, i Adelson & McCoach, 

2011) menar att detta beror på att nöjet med matematik är en del av den inre motivation elever kan 

känna inför ämnet. Ricks (2010) hävdar dock att ett flertal elever saknar motivation till att fortsätta 

sina matematikstudier då många upplever att ämnet varken tilltalar dem socialt eller intellektuellt. 

Emellertid argumenterar han också för att matematiken är en social och intellektuell aktivitet som 

har potential att vara intressant för alla, men att skolmatematiken inte ger eleverna möjlighet att 

delta i den sociala delen av matematik eftersom mycket arbete sker individuellt. Ricks (2010) menar 

vidare att de elever som hävdar att de saknar motivation för ämnet ofta är de elever som inte fått 

chansen att utforska matematikens alla delar. Matematiken i sin helhet kan ses som ett livsprojekt 

som skapar möjligheter i livet och berikar personligheten, en syn som bör delas med alla som 

studerar matematik då denna attityd kan fungera som en inre motivation i sig (Gustafsson & 

Mouwitz, 2002). 

Yttre motivation
Yttre motivation handlar, till skillnad från inre motivation, om att nå ett visst mål med sitt arbete i 

hopp om ett positivt utfall. Det kan vara någon form av belöning eller undkommandet av något 

obehagligt (Schunk, et al., 2008). Magne (1998) hävdar att yttre motivation har likheter med 

behaviorismens belöningssystem, att beteendet styrs utifrån belöningar. Yttre motivation är, precis 

som inre motivation, kopplat till tid och rum och kan därför variera mellan olika tillfällen och olika 

sammanhang (Schunk, et al., 2008).  
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Vidare menar Schunk et al. (2008) att också yttre motivation påverkar lärandet, dock inte i samma 

utsträckning som inre motivation. En likartad uppfattning har OECD (2004) som hävdar att elevens 

prestationer inte påverkas av yttre motivation i samma grad som av inre motivation. Eccles (1994) 

hävdar istället att yttre motivation påverkar individens framtida utbildnings- och yrkesval. 

Kopplat till matematik beskrivs yttre motivation som en anledning till varför man ska lära sig 

ämnet. Det kan vara att man behöver kunskapen för ett visst jobb eller en viss utbildning 

(Samuelsson, 2011). Enligt Pajares och Miller (1994, refererad i Adelson & McCoach, 2011), ökar 

motivationen att lära sig ämnet om eleven upplever att matematiken är betydelsefull. Ämnets 

betydelse har då fungerat som en form av yttre motivation. Dock menar Gustafsson och Mouwitz 

(2002) att många har svårt att se matematikens funktion då de inte upplever att den används 

någonstans. Matematikens praktiska betydelse i samhället måste förtydligas för att eleverna ska få 

lust till att lära sig mer om ämnet och känslan av att matematik är meningsfullt måste komma fram 

under hela skolgången (SOU, 2004:97). Genom att kommunicera matematik hävdar Sterenberg 

(2008) att den matematiska förståelsen utvecklas och att individen kan inse att matematiken är 

något människan skapat. Har man förståelse för matematiken och kan betrakta den från olika 

synvinklar är det också lättare att relatera till dess användningsområden (Helenius & Mouwitz, 

2009). 

Enligt tidigare forskning (OECD, 2004) är yttre motivation inom matematik en relativt stor, 

påverkande faktor bland elever i årskurs 9. Ungefär tre fjärdedelar av eleverna som deltog i PISA-

undersökningen 2003 ansåg att de kommer ha användning av matematik i sitt yrke, då de blir äldre 

(ibid.). Inte fullt lika många, närmare två tredjedelar av eleverna, ansåg att de skulle ha nytta av 

matematiken i sin utbildning (OECD, 2004). I en annan undersökning ansåg eleverna att matematik 

är det ämne, efter engelska och svenska, som är viktigast att ha kunskaper i (Skolverket, 2005). 

Detta visar alltså på en förståelse för matematikens användningsområden bland eleverna. 

Tilltro till sin egen matematiska förmåga
Tilltro innebär enligt Nationalencyklopedin (NE, 2012a) att tro eller vara i besittning av något. I 

relation till sin egen förmåga innebär det att man tror på sin förmåga och anser att man kan utföra 

något specifikt. I detta fall behandlas elevernas tilltro till sin egen förmåga i matematikämnet.

Enligt Adelson och McCoach (2011) har elever i årskurs 3 lärt sig att urskilja sin inlärningsförmåga 

i matematik från deras förmåga i övriga ämnen. De menar också att det är viktigt att 
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uppmärksamma denna upptäckt då elever som är osäkra på vad de klarar av kan ha en tendens att 

undvika matematiken. I relation till detta tar Jennison och Beswick (2010) upp vikten av att läraren 

ser sina elever och uppmuntrar deras lärande. Detta för att eleverna ska vara medvetna om sin 

inlärning och utveckla en tro på sig själva. Enligt Stipek (1998, refererad i Samuelsson, 2011) är 

elever med god tilltro till sin förmåga mer benägna att ta sig an utmanande uppgifter än andra 

elever. Johansson et al. (2001) hävdar dock att många elever i dagens skola saknar tilltro till sin 

egen förmåga i matematik och har därför svårt att nå de uppsatta målen. Detta menar han delvis kan 

bero på elevernas negativa attityder gentemot matematik. Johansson et al. (2001) anser också att 

den negativa synen på matematikämnet påverkar elevernas vilja att fortsätta studera det efter 

grundskolan. 

Ett liknande resonemang förs av Adelson och McCoach (2011) som menar att elever som besitter en 

god tilltro till sin egen förmåga har större sannolikhet att läsa vidare inom matematiken i framtiden. 

De hävdar att elevernas tilltro till sin egen förmåga inom matematik är en viktig aspekt för 

vetenskaper så som teknik och fysik som behöver matematiskt intresserade och kunniga personer 

för att utveckla ingenjörskonsten. Pajares och Miller (1994) hävdar vidare att det just är brist på tro 

angående sin matematiska förmåga som gör att många väljer bort yrken och utbildningar med 

matematisk inriktning.  

Oro inom matematik
Begreppet oro förklaras enligt Nationalencyklopedin (NE, 2012b) som en lättare känsla av 

upprördhet, olust eller rädsla. Känslan förknippas även med ord såsom nervositet, ängslan och 

ångest. Nedan följer en sammanställning av litteratur och forskning kring oro och liknande känslor i 

relation till matematik.  

Som framgick i tidigare avsnitt finns det olika faktorer som motiverar elever i sin 

matematikinlärning. Dock menar Gustafsson och Mouwitz (2002) att många istället förknippar 

matematik med misslyckande, ångest och förödmjukelse. De känslor man upplever under sin 

skolgång sitter ofta kvar länge och rädslan för matematik kan visa sig även i vuxen ålder i andra 

sammanhang (Sterenberg, 2008). Samuelsson (2007) hävdar att det är i årskurs 4 som elever kan 

börja visa tecken på oro i samband med matematikundervisningen. Vidare menar Hembree et al. 

(1990, refererad i Jennison & Beswick, 2010) att oro för matematik ofta utvecklas under de tidiga 

högstadieåren. De hävdar också att oron är som värst i slutet av högstadiet eller i början av 

gymnasiet. Känslan av oro uppstår ofta på grund av en bristande framställning av matematik vilket i 
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sin tur leder till en negativ uppfattning och attityd inför ämnet (Belbase, 2010). Negativa känslor 

kan göra att elever låser sig i sin inlärning och tar avstånd från matematiken för att undvika 

obehagliga upplevelser (Sterenberg, 2008). Detsamma menar Jennison och Beswick (2010) som 

lyfter att elevers oro inför matematik bidrar till att de undviker ämnet, vilket i sin tur resulterar i att 

deras kunskaper inom ämnet sjunker. 

Fortsättningsvis tar Jennison och Beswick (2010) upp sambandet mellan elevens attityd och oro. De 

hävdar att elever som har en positiv attityd till matematik visar mindre tecken på oro i samband med 

undervisningen. Samuelsson (2007) menar att känslan av oro ofta grundas i arbetssättet och lärarens 

inställning under matematikundervisningen. Om läraren ställer orimliga krav på eleverna eller beter 

sig på ett olämpligt sätt kan negativa känslor utvecklas. I relation till detta menar McLeod (1992, 

refererad i Jennison & Beswick, 2010) att det är viktigt att läraren är medveten om det emotionella 

intryck denne förmedlar såväl som den kognitiva delen av undervisningen. Enligt Jennison och 

Beswick (2010) kan ett avslappnad, interaktivt klimat i klassrummet bidra till att elevernas 

utvecklar ett självförtroende och därmed skapar allt mer positiva attityder till matematik.

Sammanfattning 
Det finns ett flertal olika sätt att se på matematik och dess användningsområden. Dock framgår det 

att elever ofta upplever matematiken som något abstrakt och därför har svårt att se dess funktion. 

Detta anses vara en faktor som påverkar elevernas attityder gentemot ämnet och vilken 

kraftansträngning de lägger på inlärningen för att utveckla sina kunskaper. Då matematiken är ett 

ämne som kräver stor kraftansträngning har elevernas attityder och motivation en betydande roll i 

inlärningen. Det är inte helt ovanligt att elever förknippar matematik med negativa känslor såsom 

oro och rädsla, varpå matematikinlärning kan bli lidande. Eleverna bör ha en förståelse för varför 

man lär sig matematik och läraren bör sträva efter att de utvecklar en positiv attityd gentemot 

ämnet. En positiv attityd kan fungera som motiverande och därmed ha god effekt på inlärningen. 

Det är just dessa olika typer av attityder som denna studie har som syfte att undersöka. 

Metod
Detta avsnitt presenterar det metodval och urval som gjorts under studiens gång. Här följer en 

beskrivning av undersökningens genomförande och analys samt av de forskningsetiska principerna. 

Avslutningsvis diskuteras metodvalet och undersökningens reliabilitet och validitet. 
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Val av metod
I denna undersökning har en jämförelse gjorts mellan två elevgrupper angående deras attityder till 

matematik. Vid jämförande studier är en kvantitativ forskningsmetod lämplig (Repstad, 2007), jag 

har därför valt att göra en kvantitativ undersökning. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 

enkäter vilket jag valde eftersom Skolverket (2000) menar att enkäter fungerar bra som metod för 

insamling av data när man ska jämföra resultatet mellan två olika grupper. 

Enkäten (se bilaga 1) är uppbyggd av 16 påståenden där svarsalternativen är sorterade efter en så 

kallad Likertskala. Likertskalan används för att mäta attityder (Bryman, 2002) och är i detta fall 

konstruerad så att eleverna ska ta ställning till om de håller med om ett påstående eller inte. Enkäten 

är uppbyggd utifrån PISA-undersökningen som görs var tredje år i årskurs 9. PISA-undersökningen 

studerar bland annat elevers kunskaper inom matematik men undersöker även elevers attityder med 

hänsyn på intresse, yttre motivation, tilltro till den egna förmågan och oro (OECD, 2004).

Urval
När jag skulle välja vilka elevgrupper som skulle delta i studien anpassade jag urvalet efter de 

klasslärare som jag kom i kontakt med under en viss tidsperiod. Ett urval som utförs baserat på de 

respondenter som finns tillgängliga för forskaren kallas bekvämlightetsurval (Bryman, 2002) vilket 

stämmer överens med den metod jag använt. Totalt fick jag kontakt med sex lärare, tre i vardera 

årskurs, på två olika skolor. Det var i deras klasser som enkätundersökningen genomfördes. 

Sammanlagt svarade 109 elever på enkäten, varav 65 stycken i trean och 44 i sexan. Jag ansåg att 

detta var en lagom mängd enkätsvar då Denscombe (2009) menar att ett urval bör innehålla minst 

30 personer. Könsfördelningen mellan eleverna i trean var 33 flickor och 32 pojkar medan det var 

23 flickor och 21 pojkar i sexan. I Tabell 1 visas en överblick över urvalet. 

Samtliga elever som tilldelades enkäten besvarade alla frågor vilket innebär att det inte förekommer 

något bortfall i denna studie.
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År 3 År 6

Flickor 33 23

Pojkar 32 21
Totalt 65 44

Tabell 1: Studiens urval



Genomförande
Till att börja med prövades enkäten i en mindre pilotstudie. En pilotstudie genomförs för att 

kontrollera att forskningsinstrumentet fungerar som väntat och för att forskaren ska lägga märke till 

om några förändringar behöver göras (Bryman, 2002). Enkäten testades då av elever i två olika 

åldrar för att försäkra att enkäten fungerade i trean såväl som i sexan. 

Vid nästa steg i genomförandet skickades ett brev hem till samtliga elever, i de klasser som skulle 

delta i studien (se bilaga 2). Detta för att informera elevernas föräldrar om att undersökningen skulle 

ske. Föräldrarna uppmanades då att kontakta mig om de av någon anledning inte ville att deras barn 

skulle besvara enkäten. 

Jag valde sedan att besöka vardera klass för att vara närvarande när enkätundersökningen 

genomfördes. Detta för att själv kunna informera eleverna om undersökningens syfte, förklara hur 

enkäten skulle fyllas i samt för att besvara eventuella frågor. Under pilotstudien lade jag märke till 

några förtydliganden som behövdes göras vilka jag lyfte fram då eleverna instruerades innan 

enkäten delades ut.

Analys
Data som sammanställs i en viss ordning utifrån specifika kategorier är enligt Denscombe (2009) 

data på ordinalskalenivå. På detta sätt sammanställdes resultatet från den här enkätundersökningen. 

Svaren registrerades utifrån två kategorier: årskurs 3 eller årskurs 6, och svaren dokumenterades 

med hjälp av en sexgradig skala. Skalan sträckte sig från 1, vilket innebar att eleven inte höll med 

om påståendet, till 6, som betydde att eleverna höll med. När samtliga enkäter blivit registrerade 

räknades ett medelvärde ut för respektive fråga samt för enkätens fyra delområden för att enkelt 

kunna jämföra resultaten. Medelvärdet är ett mått som visar centraltendensen, alltså vilket värde 

som skulle visas om resultatet var precis jämnt fördelat (Denscombe, 2009).

Det förefaller också viktigt att presentera data på ett tydligt och konkret sätt vilket kan göras genom 

tabeller och diagram (Denscombe, 2009). Jag har därför valt att sammanställa resultatet i flera 

diagram som visar medelvärdet för de två årskurserna som ska jämföras. 

Vid sammanställningen av resultatet gjordes också ett t-test. Ett t-test används för att jämföra 

resultatet mellan två grupper och visar om skillnaderna som förekommer har någon signifikans eller 

om de kan härledas till slumpen (Denscombe, 2009). Visar testet ett värde lägre än 0,05 (p < 0.05) 
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är skillnaden statistisk signifikant och kan alltså bero på något annat än en tillfällighet (ibid.). T-

testet gjordes för att jämföra resultatet mellan de två årskurserna i respektive fråga samt för de fyra 

delområdena. 

Etiska ställningstaganden
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra forskningsetiska principer man bör ta hänsyn till om man 

ska genomföra en vetenskaplig studie. Nedan följer en förklaring av dessa samt en reflektion kring 

hur jag haft dessa i åtanke under min undersökning. 

Informationskravet
Samtliga deltagare i studien ska bli informerade om vad deras deltagande i undersökningen innebär 

och vad forskningens syfte är. De ska också veta att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta har jag tagit hänsyn till genom att informera lärare, föräldrar och elever om syftet med 

undersökningen. Jag valde att besöka varje klass för att vara säker på att eleverna fick den 

information de skulle ha.  

Samtyckeskravet
Personen som genomför studien ska ha samtycke från alla deltagande parter i studien. Är 

undersökningens innehåll på något vis etiskt känsligt ska samtycke från vårdnadshavare inhämtas 

om deltagarna är under 15 år, annars kan samtycke hämtas från annan företrädare för eleverna, 

exempelvis lärare (Vetenskapsrådet, 2002). Mot bakgrund av detta valde jag att, för säkerhets skull, 

skicka ut ett brev till de deltagande elevers föräldrar (se bilaga 2). Detta brev uppmanade 

föräldrarna att kontakta mig om de av någon anledning inte ville att deras barn skulle delta i studien. 

Annars var det upp till eleven själv om denne ville delta i studien.

Konfidentialitetskravet
Deltagarna i studien ska behandlas med konfidentialitet och deras personuppgifter ska inte 

offentliggöras (Vetenskapsrådet, 2002). Av detta skäl är samtliga elever som deltagit i denna studie 

anonyma, vilket jag informerade både föräldrar och elever om innan enkätundersökningen. Jag har 

även valt att inte ge någon information om skolorna för att försäkra mig om att de inte kan spåras. 

Nyttjandekravet
Den data som samlas in får endast användas för dess ursprungliga ändamål och inte användas i 

andra sammanhang än forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Jag kommer, med hänsyn till detta, 

endast använda resultatet från undersökningen till denna studies syfte och därefter makulera min 

insamlade data. 
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Metoddiskussion
Den kvantitativa enkätundersökningen som genomfördes bestod av 16 påståenden med färdiga 

svarsalternativ (se bilaga 1). Detta då Bryman (2002) hävdar att man inte bör blanda ihop frågor 

som utgår från en Likertskala med andra typer av frågor. Bryman (2002) påpekar dessutom att en 

enkät inte bör ha för många öppna frågor då dessa kan göra att respondenten överväger att inte 

svara på frågorna. Jag valde därför bort öppna frågor helt och hållet och använde mig endast av 

slutna frågor. Detta skulle kunna vara en trolig anledning till att jag inte hade något bortfall på 

någon fråga. Eleverna hade tagit ställning till samtliga påståenden och fyllt i dem korrekt. Vid några 

tillfällen fick jag dock frågor om de fyra sista påståendena som behandlade oro. Vissa elever 

upplevde det något förvirrande att dessa påståenden var negativt laddade och därmed bytte vinkling. 

De elever som frågade ändrade sina svar efter min förklaring, därför finns en risk att eleverna 

markerade dessa påståenden som att de höll med trots att de egentligen inte gjorde det. Denscombe 

(2009) menar att osäkerheten huruvida de svar som markerats på enkäten är sanningsenliga eller 

inte är en nackdel med enkätundersökningar, dock hävdar han vidare att forskaren inte har något 

annat val än att utgå från att deltagarna är ärliga.

Ytterligare ett dilemma eleverna visade funderingar kring var att det inte fanns något svarsalternativ 

mitt i Likertskalan. Enligt Bryman (2002) består oftast en Likertskala av en femgradig skala. Jag 

valde dock medvetet att ha sex olika svarsalternativ eftersom jag ville undvika ett svarsalternativ 

som hamnade i mitten av skalan, för att få en större spridning på resultatet. Eleverna var då tvungna 

att ta ställning till om deras åsikt lutade mer åt att de höll med eller att de inte höll med, vilket vissa 

elever ansåg påfrestande.

Det kan också tilläggas att de elever som deltagit i studien jämförs sinsemellan för att upptäcka 

eventuella likheter eller skillnader utan att egentligen ha någon koppling till varandra. Detta 

eftersom det finns tidigare forskning kring området som visar att det händer något i elevernas 

attityder till matematik under mellanstadiet (Samuelsson, 2007), vilket stödjer studiens 

frågeställning. Hade man velat ha en ytterligare specifik översikt över hur attityderna förändrats 

hade en longitudinell studie kunnat göras. En longitudinell studie är en studie som undersöker till 

exempel en viss grupp vid fler än ett tillfälle (Bryman, 2002). Man hade då kunnat undersöka en 

elevgrupp och iaktta deras attitydförändringar från en tidpunkt till en annan. 
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Reliabilitet 
Enkätens  reliabilitet ses här utifrån två olika perspektiv, den interna reliabilitet och 

interbedömarreliabiliteten. Då frågorna är grupperade utifrån fyra olika delområden bör dessa fyra 

frågor stämma någorlunda överens. Är fallet sådant har enkäten hög intern reliabilitet. Intern 

reliabilitet innebär hur väl olika faktorer hänger samman (Bryman, 2002). Skulle markanta 

skillnader mellan frågorna förekomma i samma delområde skulle enkäten alltså inte ha så hög 

intern reliabilitet. Eftersom det sammanställda resultatet från denna undersökning visar på relativt 

lika svar inom de olika delområdena har denna enkät hög intern reliabiltet. 

Interbedömarreliabiliteten innebär i vilken utsträckning det finns utrymme för några tolkningar i 

sammanställningen av resultatet (Bryman, 2002). Då det endast är jag som presenterat och 

analyserar all data utifrån en Likertskala finns inget utrymme för olika tolkningar vilket gör att 

reliabilitet kan klassas som hög. Dock innebär reliabilitet även i vilken utsträckning forskningen är 

stabil över tid (Bryman, 2002). Då denna studie har som fokus att studera elevers attityder finns en 

risk att undersökningen inte skulle ge liknande resultat om den skulle göras igen med samma elever. 

Detta på grund av att de svar eleverna har angett då de svarat på enkäten kan vara beroende av 

situationen. Det kan exempelvis vara så att de fått ett visst provresultat kopplat till matematik eller 

att deras dagsform av någon anledning är annorlunda, vilket kan ha påverkat deras attityd till 

matematik då de svarade på enkäten.

Validitet
Huruvida validiteten är hög i en studie beror på om undersökningen mäter det som verkligen ska 

mätas (Bryman, 2002). Creswell (2009) menar att det är viktigt att försöka kartlägga vilka 

missuppfattningar som skulle kunna påverka validiteten i undersökningen för att kunna beakta dessa 

senare i undersökningen. Därför diskuterade jag igenom frågorna med de elever som deltog i 

pilotstudien för att kontrollera att de hade uppfattat påståendena på det förväntade sättet. 

Diskussionen visade att eleverna uppfattade frågeställningarna korrekt och att mätinstrumentet 

mätte det som önskades, vilket innebär att enkätundersökningen även har hög validitet.  

Resultat
Nedan följer en sammanställning av resultaten från den genomförda enkäten utifrån studiens fyra 

delområden: intresse, yttre motivation, tilltro till sin egen förmåga och oro. Varje delområde består 

av fyra enkätfrågor. Medelvärden, för varje enkätfråga, har räknats fram utifrån elevernas svar i 

respektive årskurs och resultatet har sammanställts i diagram. Diagrammen för vardera fråga 
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presenteras under respektive delområde, för att sedan sammanfattas i ett slutgiltigt diagram som 

visar delområdets totala medelvärden utifrån de fyra enkätfrågorna. 

Medelvärdet innebär hur pass väl eleverna håller med om det påstående som visas i respektive 

fråga. Ett högt medelvärde innebär att de håller med om påståendet medan ett lågt medelvärde 

innebär att de inte håller med. Det högsta medelvärde resultatet kan visa är 6. Det skulle då innebära 

att samtliga elever helt och hållet anser att påståendet stämmer. Det lägsta medelvärdet är 1 vilket 

då skulle innebära att samtliga elever inte alls håller med om påståendet. Jag har valt att definiera 

medelvärdena utifrån följande sammanställning (se Tabell 2):

För vardera fråga och delområde presenteras även resultatet från det t-test som genomförts. T-testet 

visar om resultatet har statistisk signifikant skillnad vilket innebär att resultatet troligen inte beror 

på slumpen. Visar testet ett värde lägre än 0,05 (p < 0.05) är skillnaden statistisk signifikant. T-testet 

har gjorts för att undersöka skillnaderna mellan årskurserna.

Intresse
Detta område behandlar påståenden som berör elevernas intresse för matematik. De påståenden som 

eleverna fick ta ställning till inom detta område är följande:

Fråga 1 – Jag tycker om att lära mig matematik.

Fråga 2 – Jag ser fram emot mina matematiklektioner. 

Fråga 3 – Jag tycker det är roligt med matematik.

Fråga 4 – Jag tycker att matematik är intressant. 

Resultatet för dessa påståenden visas i Figur 1-4.
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Tabell 2: Definition av medelvärden

Medelvärde: I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet:

1 – 2 Till liten del
2,01 – 3 Till relativt liten del
3,01 – 4 Till viss del
4,01 – 5 Till relativt stor del
5,01 – 6 Till stor del



I Figur 1 framgår resultatet för påståendet Jag tycker om att lära mig matematik. Eleverna i årskurs 

3 har ett medelvärde på 5,08 vilket innebär att de till stor del håller med om påståendet. Elevernas 

resultat i årskurs 6 visar på medelvärdet 4,02. Det innebär att dessa elever inte tycker om att lära sig 

matematik i samma utsträckning som eleverna i trean. De håller dock med om påståendet i relativt 

stor del vilket innebär att eleverna i sexan visar relativt stort intresse för att lära sig matematik. 

Figur 2 visar resultatet huruvida eleverna ser fram emot sina matematiklektioner. Här har 

medelvärdet sjunkit ytterligare i respektive årskurs då eleverna i trean har ett medelvärde på 4,37 

och eleverna i sexan har medelvärdet 2,86. Det innebär att eleverna i årskurs 6 till relativt liten del 

håller med om påståendet och ser därför inte fram emot sina matematiklektioner i någon större 

utsträckning. Detta resultat är betydligt lägre än det resultat eleverna i årskurs 3 visar då de ser fram 

emot sina matematiklektion till relativt stor del.   

Enligt resultatet från t-testet förekommer en statistisk signifikant skillnad gällande båda 

påståendena: Jag tycker om att lära mig matematik (t=4.45, df=107,  p < 0.05) och Jag ser fram 

emot mina matematiklektioner. (t=5.723, df=107,  p < 0.05).
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Figur 1. Jag tycker om att lära mig 
matematik.

Figur 2. Jag ser fram emot mina 
matematiklektioner.



I Figur 3 framgår fortfarande en tämligen stor skillnad mellan årskurserna. Eleverna i årskurs 3 har 

ett medelvärde på 4,42, de håller alltså med om påståendet till relativt stor del och eleverna i årskurs 

6 har ett medelvärde på 3,32, vilket innebär att de till viss del håller med om påståendet. 

Diagrammet i figur 3 visar alltså att eleverna i trean tycker att det är roligare med matematik än vad 

eleverna i sexan gör. 

Figur 4 visar att medelvärdet för respektive årskurs har ökat något i jämförelse med figur 3, men att 

skillnaderna mellan årskurserna kvarstår på samma sätt som tidigare. Här har eleverna i trean 

medelvärdet 4,66 och eleverna i sexan medelvärdet 3,45. Dessa medelvärden visar att eleverna i 

årskurs 3 håller med om påståendet Jag tycker att matematik är intressant i större utsträckning än 

eleverna i årskurs 6 gör.  

Resultatet från t-testet visar att det även förekommer en statistisk signifikant skillnad  mellan 

årskurserna för dessa påståenden: Jag tycker det är roligt med matematik. (t=4.089, df=107,  p < 

0.05) och Jag tycker att matematik är intressant.  (t=4.337, df=107,  p < 0.05).
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Figur 3. Jag tycker det är roligt med 
matematik. 
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Figur 4. Jag tycker att matematik är 
intressant. 



Figur 5 visar de totala medelvärdena för elevernas intresse för matematik. Diagrammet är en 

sammanställning av de fyra ovanstående påståendena. Här framgår att det finns en markant skillnad 

mellan elevernas intresse för matematik mellan årskurs 3 och årskurs 6. Eleverna i årskurs 3 har ett 

medelvärde på 4,63 som innebär att de till relativt stor del har intresse för matematik. Intresset för 

matematik är lägre bland eleverna i årskurs 6 då deras medelvärde är 3,41 vilket innebär att de 

endast till viss del visar intresse för ämnet. T-testet visar även angående hela detta delområde att det 

förekommer en statistisk signifikant skillnad mellan eleverna i årskurs 3 och årskurs 6: (t=5,086, 

df=107,  p < 0.05).

Yttre motivation
Detta område behandlar påståenden som berör hur elevernas attityd till matematik påverkas av yttre 

motivation. De påståenden som eleverna fick ta ställning till inom detta område är följande:

Fråga 5 – Jag vill lära mig matematik för att det kommer jag ha nytta av när jag börjar 

                arbeta. 

Fråga 6 – Jag vill lära mig matematik för att det kan hjälpa mig att förstå andra ämnen.

Fråga 7 – Jag vill lära mig matematik för att jag behöver kunna det i framtiden. 

Fråga 8 – Jag vill lära mig matematik för att jag ska få ett bra jobb. 

Resultatet för dessa påståenden visas i Figur 6-9.
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Figur 5. Intresse för matematik.



I Figur 6 visas resultatet för påståendet Jag vill lära mig matematik för att det kommer jag ha nytta 

av när jag börjar arbeta. Eleverna i årskurs 3 visar här det högsta medelvärdet i studiens resultat 

nämligen 5,68. Det innebär att eleverna till stor del håller med om påståendet. Medelvärdet i årskurs 

6 är här 4,96 vilket innebär att även de håller med om påståendet, dock endast till relativt stor del 

och därmed inte samma utsträckning som eleverna i trean. 

Figur 7 behandlar påståendet Jag vill lära mig matematik för att det kan hjälpa mig att förstå andra 

ämnen. Här har medelvärdet i båda årskurserna sjunkit från tidigare fråga. Medelvärdet för årskurs 

3 är 5,25 och medelvärdet i årskurs 6 är 4,16. Det betyder att eleverna i trean till stor del håller med 

om att matematiken kan hjälpa dem förstå andra ämnen men att eleverna i sexan är aningen mer 

tveksamma. 

Vid jämförelsen mellan årskurserna förekommer en statistisk signifikant skillnad enligt t-testets 

resultat i följande påståenden: Jag vill lära mig matematik för att det kommer jag ha nytta av när 

jag börjar arbeta. (t=3.382, df=107,  p < 0.05) och Jag vill lära mig matematik för att det kan 

hjälpa mig att förstå andra ämnen. (t=4.294, df=107,  p < 0.05).
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Figur 6. Jag vill lära mig matematik 
för det kommer jag ha nytta av när 
jag börjar arbeta. 

Figur 7. Jag vill lära mig matematik 
för att det kan hjälpa mig att förstå 
andra ämnen. 



I Figur 8 kan man se att skillnaderna mellan årskurserna har jämnats ut något och medelvärdet för 

de både åldrarna har höjts. Både eleverna i trean och eleverna i sexan anser till stor del att de vill  

lära sig matematik för att de behöver kunna det i framtiden. Medelvärdet i sexan: 5,16 är dock 

något lägre än medelvärdet i trean: 5,63. 

Även i Figur 9 kan man se höga och relativt jämna medelvärden. Detta diagram behandlar 

påståendet Jag vill lära mig matematik för att jag ska få ett bra jobb vilket eleverna i båda 

årskurserna håller med om till stor del. Här förekommer ingen större skillnad mellan årskurserna då 

trean har ett medelvärde på 5,62 och sexan ett medelvärde på 5,34. Medelvärdet för sexan är 

dessutom det högsta resultatet som enkätundersökningen visar i denna årskurs. 

Enligt t-testets resultat förekommer det en statistisk signifikant skillnad mellan de två årskurserna i 

detta påstående: Jag vill lära mig matematik för att jag behöver kunna det i framtiden. (t=2.372, 

df=107,  p < 0.05) dock inte i detta: Jag vill lära mig matematik för att jag ska få ett bra jobb 

(t=1.343, df=107, p > 0.05).
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Figur 8. Jag vill lära mig matematik 
för att jag behöver kunna det i 
framtiden. 

Figur 9. Jag vill lära mig matematik 
för att jag ska få ett bra jobb.



Figur 10 visar de totala medelvärdena för i vilken utsträckning eleverna vill lära sig matematik i  

relation till yttre motivationsfaktorer. Diagrammet är en sammanställning av de fyra ovanstående 

påståendena. Det framgår att totalt i detta delområde påverkas eleverna i årskurs 3 mer av yttre 

motivation för att lära sig matematik än vad eleverna i årskurs 6 gör. Medelvärdet för trean är 5,55 

och medelvärdet för sexan är 4,91. Det innebär att båda årskurserna påverkas av yttre motivation i 

sin vilja att lära sig matematik, av olika anledningar. T-testets resultat visar dock att det totalt 

förekommer en statistisk signifikant skillnad mellan årskurs 3 och årskurs 6 gällande yttre 

motivation: (t=3.559, df=107, p < 0.05).

Tilltro till sin egen förmåga
Detta område behandlar påståenden som berör elevernas tilltro till sin egen förmåga inom 

matematikämnet. De påståenden som eleverna fick ta ställning till inom detta område är följande:

Fråga 9 – Jag är bra på matematik.

Fråga 10 – Jag gör ofta rätt när jag räknar matematik.

Fråga 11 – Jag lär mig matematik snabbt.

Fråga 12 – Jag tycker att matematik är ett av mina bästa ämnen. 

Resultatet för dessa påståenden visas i Figur 11-14.
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Figur 10. Yttre motivation inom matematik. .



Figur 11 visar resultatet från påståendet Jag är bra på matematik. Resultat är relativt jämnt mellan 

de olika årskurserna. Medelvärdet i trean är 4,95 och medelvärdet i sexan är 4,61. Det innebär att 

eleverna i båda årskurserna anser att de till relativt stor del håller med om påståendet och därmed 

anser att de är duktiga på matematik, dock visar eleverna i årskurs 6 ett något lägre resultat. 

Även i Figur 12 är resultatet jämnt. Här skiljer endast 0,1 mellan de olika årskurserna då 

medelvärdet i trean är 4,85 och medelvärdet i sexan är 4,75. Det betyder att samtliga elever som 

deltagit i undersökningen till relativt stor del håller med om att de ofta gör rätt när de räknar 

matematik. 

Enligt resultatet från t-testet finns inte någon statistisk signifikant skillnad mellan eleverna i årskurs 

3 och årskurs 6 i dessa två påståenden: Jag är bra på matematik. (t=1.506, df=107, p > 0.05) och 

Jag gör ofta rätt när jag räknar matematik. (t=0.424, df=107, p > 0.05).
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Figur 11. Jag är bra på matematik. Figur 12. Jag gör ofta rätt när jag 
räknar matematik.



Resultaten fortsätter även, enligt Figur 13 att vara tämligen lika i jämförelsen mellan årskurs 3 och 

årskurs 6. Detta diagram behandlar påståendet Jag lär mig matematik snabbt och medelvärdena för 

respektive årskurs är 4,75 och 4,57. Båda elevgrupperna anser alltså att de till relativt stor del lär sig 

matematik snabbt då medelvärdena ligger mellan 4,01 och 5. Dessa två medelvärden är dock lägre 

än resultatet på de två tidigare påståendena inom samma område. 

I Figur 14 framgår att medelvärdena för båda årskurserna sjunkit ytterligare i jämförelse med 

tidigare påståendet och skillnaderna mellan trean och sexan har ökat. Eleverna i årskurs 3 har ett 

medelvärde på 4,23 vilket innebär att de till relativt stor del håller med om att matematik är ett av 

deras bästa ämnen. Eleverna i årskurs 6 däremot har ett lägre medelvärde på 3,41 vilket visar att de 

endast till viss del håller med om påståendet och därmed inte ser matematik som sitt bästa ämne i 

samma utsträckning som eleverna i trean gör.  

Resultatet från t-testet visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

årskurserna, gällande detta påstående: Jag lär mig matematik snabbt (t=0.705, df=107, p > 0.05) 

dock framgår en statistisk signifikant skillnad för: Jag tycker att matematik är ett av mina bästa 

ämnen. (t=2.3, df=107, p > 0.05).
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Figur 13. Jag lär mig matematik 
snabbt.

Figur 14. Jag tycker att matematik är 
ett av mina bästa ämnen. 



Figur 15 visar huruvida eleverna har tilltro till sin egen förmåga gällande matematikämnet. 

Diagrammet är en sammanställning av de fyra ovanstående påståendena. Det framgår att eleverna i 

trean har en relativt hög tilltro till sin egen förmåga då det totala medelvärdet är 4,7. Även eleverna 

i sexan har ett någorlunda högt medelvärde på 4,23 vilket innebär att de tror på sin matematiska 

förmåga i relativt stor utsträckning, dock något mindre än eleverna i trean. T-testet visar att det, 

totalt sett inom detta delområde, inte förekommer någon statistisk signifikant skillnad mellan 

eleverna i årskurs 3 och årskurs 6: (t=1.569, df=107, p > 0.05).

Oro
Detta område behandlar påståenden som berör elevernas oro i samband med matematik. De 

påståenden som eleverna fick ta ställning till inom detta område är följande:

Fråga 13 – Jag är ofta orolig att matematiken ska vara för svår för mig. 

Fråga 14 – Jag blir ofta nervös när jag arbetar med matematik hemma. 

Fråga 15 – Jag känner oro inför matematiklektionerna.  

Fråga 16 – Jag känner ofta att jag inte kan när jag arbetar med matematik. 

Resultatet för dessa påståenden visas i Figur 16-19. 
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Figur 15. Tilltro till sin egen förmåga i matematik.



I Figur 16 visas resultatet för påståendet Jag är ofta orolig att matematiken ska vara för svår för 

mig. Detta påstående är det påstående som fått högst medelvärde från både årskurserna inom det här 

delområdet. Dock är medelvärdena betydligt lägre än vid tidigare påståenden. Medelvärdet för 

årskurs 3 är här 2,49 och medelvärdet för årskurs 6 är 2,3. Det innebär att varken treorna eller 

sexorna håller med i någon större utsträckning och alltså sällan är oroliga över att matematiken ska 

vara för svår. Årskurs 3 eleverna har något högre medelvärde än eleverna i årskurs 6, men 

skillnaden är inte stor. 

Figur 17 behandlar huruvida eleverna blir nervösa när de arbetar med matematik hemma. Här har 

eleverna i sexan något högre medelvärde än eleverna i trean, till skillnad från tidigare påstående. 

Sexornas medelvärde är 2,05 och treornas medelvärde är 1,94. Alltså känner eleverna i årskurs 6 oro 

hemma i något större utsträckning än vad eleverna i trean gör. 

T-testet visar dock att det inte förekommer någon statistisk signifikant skillnad mellan årskurs 3 och 

årskurs 6 i dessa påståenden: Jag är ofta orolig att matematiken ska vara för svår för mig. (t=0.701, 

df=107, p > 0.05) och Jag blir ofta nervös när jag arbetar med matematik hemma (t=-0.363, 

df=107, p > 0.05). 
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Figur 16. Jag är ofta orolig att 
matematiken ska vara för svår för 
mig.
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Figur 17. Jag blir ofta nervös när jag 
arbetar med matematik hemma.



I Figur 18 framgår resultatet som behandlar om eleverna känner oro inför sina matematiklektioner. 

Eleverna i årskurs 3 har ett medelvärde på 1,83 och eleverna i årskurs 6 har ett medelvärde på 1,89. 

Skillnaden mellan de två elevgrupperna är mycket liten vilket innebär att samtliga elever som 

deltagit i undersökningen visar att de inte känner någon oro inför matematiklektionerna. Detta 

eftersom medelvärdena är relativt låga vilket innebär att de till liten del håller med om påståendet. 

Figur 19 behandlar påståendet Jag känner ofta att jag inte kan när jag arbetar med matematik.  

Resultatet från detta påstående visar att spridningen mellan årskurserna är större än tidigare 

påståenden inom samma områden. Medelvärdet för eleverna i årskurs 3 är 2,06 och 1,68 i årskurs 6. 

Alltså känner eleverna i trean att de inte kan i något större utsträckning än vad eleverna i sexan gör 

när de arbetar med matematik. 

Resultatet från t-testet visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan årskurserna i 

följande påstående: Jag känner oro inför matematiklektionerna (t=-0.205, df=107, p > 0.05) och 

inte heller för: Jag blir ofta nervös när jag arbetar med matematik hemma (t=-1.27, df=107, p > 

0.05). 
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Figur 18. Jag känner ofta oro inför 
matematiklektionerna.

Figur 19. Jag känner ofta att jag inte 
kan när jag arbetar med matematik.



Figur 20 visar de totala medelvärdena i området som behandlar oro i relation med matematik. 

Diagrammet är en sammanställning av de fyra ovanstående påståendena. Det framgår att resultaten 

överlag har relativt låga medelvärden i jämförelse med övriga delområden. Det innebär att varken 

eleverna i trean eller sexan känner någon större oro inför matematiken. Medelvärdena är relativt 

lika då årskurs 3 har ett medelvärde på 2,08 och årskurs 6 har ett medelvärde på 1,98. Jämförelsen 

mellan årskurserna visar enligt t-testet att det inte förekommer någon statistisk signifikant skillnad 

mellan årskurserna totalt sett inom detta delområde:  (t=0.403, df=107, p > 0.05).

Diskussion
I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat i relation till den teoretiska forskningen. 

Utgångspunkterna för diskussionen är de fyra delområdena med fokus på det totala resultat varje 

delområde har visat. Vissa specificerade påståenden inom något delområde kommer också att 

diskuteras. 

Intresse
Inledningsvis visar studiens första delområde att eleverna i årskurs 3 besitter ett större intresse för 

matematik än eleverna i årskurs 6. Skillnaden mellan årskurserna har dessutom visat på statistisk 

signifikans. Då forskning har visat att just intresset för matematik är nedåtgående med åldern 

(Skolverket, 2004) är detta resultat, enligt min uppfattning, inte särskilt förvånande utan istället en 

bekräftelse på att studien stämmer överens med tidigare forskning. Enligt Samuelsson (2007) är det 

i slutet av mellanstadiet som intresset för matematik brukar minska bland elever. Studien visar inte 

om det är i början eller slutet av mellanstadiet som intresset har sjunkit bland eleverna utan 

bekräftar endast att vid mellanstadiets slut, i årskurs 6, har en signifikant nedgång i intresse noterats 

i jämförelse med elever i årskurs 3. Enligt OECD (2004) är det färre än en tredjedel av eleverna i 
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Figur 20. Oro inom matematik.



årskurs 9 som ser fram emot sina matematiklektioner. Denna studie har också visat på ett 

uppseendeväckande lågt intresse i just påståendet Jag ser fram emot mina matematiklektion, dock 

inte fullt lika lågt som OECDs (2004) studie i årskurs 9. Påståendet har dessutom en mycket stor 

skillnad i resultat mellan trean och sexan. Då inre motivation är bundet till tid och rum (Schunk et 

al., 2008) skulle en förändring i intresse kunna förklaras av ändrade omständigheter i omgivningen. 

Därför finns anledning att tro att någon stor förändring, gällande just matematiklektionerna, sker 

under mellanstadiet för att sedan fortsätta påverka motivationen och intresset under högstadiet. 

Det kan även konstateras att det sjunkande intresset för matematik kan ha betydande konsekvenser 

gällande elevernas kunskaper inom ämnet. OECD (2004) hävdar nämligen att elever med stort 

intresse ofta visar goda resultat. Enligt resultatet i denna studie skulle detta innebära att såväl som 

att intresset är lägre bland eleverna i årskurs 6 än bland eleverna i årskurs 3, skulle även sexornas 

kunskaper visa på lägre resultat än treorna i förhållande till den förväntade kunskapsnivån. Detta är 

dock ett förslag till vidare forskning då denna studie inte behandlat elevernas kunskaper. 

Samuelsson (2007) menar vidare att känslorna man har i samband med matematik är avgörande för 

vilken kraft och ansträngning man lägger på inlärningen. Då matematik är det ämne som kräver 

störst mental kraftansträngning och dessutom blir allt svårare att förstå ju högre upp i åldern man 

kommer är just intresset, som kan fungera som en form av inre motivation, en betydande faktor 

(Ricks, 2010; Schunk et al., 2008; Skolverket, 2004). En möjlig slutsats av detta är då att det 

sjunkande intresset för matematik strider mot den ökade kraftansträngningen som krävs ju äldre 

eleverna blir. Man skulle istället önska att intresse ökade hos eleverna, ju äldre de blir, för att skapa 

en vilja att arbeta hårt med matematiken.  

Yttre motivation
Som vi såg i tidigare avsnitt är intresset för matematik och den inre motivationen relativt lågt bland 

de äldre eleverna. Studien har dock visat att eleverna i hög grad besitter en yttre motivation för att 

lära sig ämnet vilket stämmer överens med tidigare forskning. Exempelvis visade PISA-

undersökningen 2003 att den yttre motivationen var hög bland elever i årskurs 9 (OECD, 2004). 

Denna studie, som har undersökt elever i årskurs 3 och årskurs 6, har också visat på stor yttre 

motivation i samband med yrkesval och utbildning. Enligt Pajares och Miller (1994, refererad i 

Adelson & McCoach, 2011) ökar motivationen att lära sig något om man anser att det är 

betydelsefullt. Det innebär att eleverna har utvecklat en förståelse för varför man bör lära sig 

matematik och att de till stor del upplever matematiken som betydelsefull. Bjerneby Häll (2002) tar 

upp en rad olika anledningar till varför man bör lära sig matematik i skolan. En intressant 

33



frågeställning skulle vara vilka av dessa anledningar eleverna själva upplever som mest 

betydelsefulla. Denna studie har fokuserat på två utav hennes argument, nämligen för att kunna 

utbilda sig och arbeta i framtiden och för att kunna använda sina matematiska kunskaper i andra 

ämnen. Resultatet har visat att eleverna i denna undersökning upplevde matematiken som mest 

betydelsefull i relation till yrke och utbildning och inte fullt lika viktig i samband med andra 

skolämnen. Det finns därför anledning att reflektera kring varför elevernas har svårare att se 

matematikens betydelse i andra ämnen. Helenius och Mouwitz (2009) menar att det är lättare att se 

matematikens användningsområden om man kan se matematiken från olika synvinklar. En möjlig 

förklaring till detta skulle därför kunna vara att eleverna har en ensidig syn på matematiken och 

därmed inte kan se på vilket sätt matematiken kan användas i andra ämnen. De behöver alltså 

utveckla sin förståelse och bredda synen på matematik. 

Förvånande, enligt min uppfattning, är dock att eleverna i årskurs 6 visat ett signifikant lägre 

resultat än eleverna i årskurs 3 gällande yttre motivation. Gustafsson och Mouwitz (2002) hävdar att 

många elever upplever att matematiken inte används någonstans. Därför skulle en möjlig förklaring 

till detta kunna vara att eleverna har svårare att se användningsområdena för den matematik de lär 

sig i sexan i jämförelse med matematiken i trean och därmed har svårare att motiveras av dess 

funktion. Som en följd av detta resonemang är det enligt SOU (2004:97) viktigt att lyfta fram 

matematikens praktiska betydelse för eleverna och då kanske speciellt ju äldre eleverna blir 

eftersom studien har visat att även den yttre motivationen är lägre i årskurs 6 än i årskurs 3.  

Tilltro till sin egen förmåga
Johansson et al. (2001) hävdar att många elever i dagens skola saknar tilltro till sin egen förmåga. 

Denna studie har dock visat att eleverna som deltagit i undersökningen har relativt hög tilltro till sin 

egen förmåga, både i årskurs 3 och årskurs 6. Detta är enligt min uppfattning ett positivt resultat. 

Stipek (1998, refererad i Samuelsson, 2011) hävdar nämligen att elever med god tilltro till sin 

förmåga vågar utmana sig själva mer inom matematikundervisningen och därmed utveckla sitt 

lärande. Adelson och McCoach (2011) menar dessutom att elever med god tilltro till sin förmåga är 

mer sannolika att fortsätta sina matematiska studier, vilket är positivt för samhällsutvecklingen. 

Man kan alltså säga att ett positivt resultat gällande elevernas tilltro till sin egen förmåga även har 

positiv påverkan på samhället. Resultatet i studien tyder också på att större delen av eleverna i 

undersökningen har, i och med sin tilltro till sin egna förmåga, utvecklat en av de sju 

kunskapsområdena Johansson et al. (2001) tar upp nämligen ett produktivt förhållningssätt. 
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Vidare visade resultatet inom detta område inte på någon signifikant skillnad mellan eleverna i trean 

och sexan. Eftersom elever har en förmåga att urskilja sin förmåga inom matematiken från sina 

kunskaper i andra ämnen först i trean (Adelson & McCoach, 2011) bör man dock ha i åtanke att det 

kan förekomma elever i undersökningen som ännu inte behärskar att ta ställning till just sin 

matematiska förmåga. Följden av detta skulle kunna bli att eleverna i årskurs tre, som visar på en 

högre tilltro till sin egen förmåga, även har utgått från faktorer som egentligen inte är rent 

matematiska. Till exempel skulle en elev, som ännu inte riktigt behärskar skriftspråket, kunna 

uppleva matematiken som svår i mötet med problemlösningsuppgifter som kräver en god 

läsförståelse. I det fallet skulle eleven troligen underskatta sin förmåga inom matematik då denne 

utgår från sin läskunnighet. 

Mot bakgrund av ovanstående bör man därför ta resultatet i just detta delområde med viss 

försiktighet. Trots att det inte förekommer någon signifikant skillnad mellan årskurserna gällande 

deras tilltro till sin förmåga visar ändå resultatet att eleverna i sexan inte tror på sin förmåga i 

samma utsträckning som eleverna i trean. Detta skulle kunna relateras till elevernas olika attityder 

till matematik. Enligt Johansson et al. (2001) kan en låg tilltro till sin egen förmåga bero på en 

negativ attityd gentemot ämnet. Då eleverna i årskurs 6 visade lägre intresse för matematik än 

eleverna i årskurs 3 skulle detta kunna vara en anledning till att de även visar på lägre tilltro till sin 

egna förmåga. Ytterligare en trolig förklaring till varför eleverna i sexan har en lägre tilltro till sin 

egen förmåga än eleverna i trean skulle kunna vara att eleverna inte känner att deras kunskaper 

räcker till. Detta på grund av att matematiken ofta upplevs som betydligt svårare och mer abstrakt ju 

äldre eleverna blir (Skolverket, 2004).

Oro
Glädjande är dock att studien visar att varken elever i trean eller i sexan känner någon större oro för 

matematiken. Enligt Samuelsson (2007) är det i fjärde klass elever kan börja visa tecken på oro, 

detta skulle kunna innebära att det förväntade resultatet av studien inneburit att de äldre eleverna 

visat oro i större utsträckning än de yngre. Studien har istället visat att eleverna i årskurs 3 besitter 

aningen mer oro än eleverna i sexan. Detta innebär att även elever i trean kan visa tecken på oro 

vilket inte stämmer överens med Samuelssons (2007) uppfattning. Att eleverna i trean visar på 

något högre oro i relation till matematik går dock stick i stäv med Jennison och Beswicks (2010) 

teori om att attityd och oro hänger samman. De menar att elever med god attityd till ämnet sällan 

visar oro i samband med matematiken. Enligt detta resonemang borde eleverna i trean visa mindre 

oro än eleverna i sexan då deras intresse för ämnet var signifikant högre än sexornas. 
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Jag vill ändå framhålla min infallsvinkel att resultatet inom oro överlag är positivt då varken 

eleverna i årskurs 3 eller 6 håller med om att de känner oro i samband med matematik. Som tidigare 

nämnts upplevde vissa elever dessa påståenden som något förvirrade då de hade en annan vinkling i 

jämförelse med påståendena i tidigare delområden. Är det så att några elever har uppfattat dessa 

delar fel skulle resultatet visa sig ytterligare positivt då den felmarkering som gjorts påverkar 

resultatet i negativ riktning. Det finns alltså en viss anledning att tro att eleverna känner ännu 

mindre oro än vad resultatet visar.

Det förekommer inte heller någon signifikant skillnad mellan eleverna i årskurs 6 och eleverna i 

årskurs 3, vilket innebär att oro förmodligen inte utvecklats under mellanstadietiden. Jennison och 

Beswick (2010) hävdar istället att det är först under högstadiet som elever utvecklar oro för 

matematik vilket alltså kan vara en förklaring till att eleverna i denna studie inte har visat något 

större tecken på oro i samband med matematik. Orsaken till resultatet kan alltså vara att oron bland 

eleverna i denna studie inte har börjat utvecklas ännu. 

Avslutning
Sammanfattningsvis kan konstateras ett eleverna i årskurs 3 har en mer positiv attityd gentemot 

matematik än vad eleverna i årskurs 6 har. Den mest uppenbara skillnaden som studien visat är 

inom området intresse där en signifikant skillnad mellan årskurserna förekom i samtliga påståenden 

inom delområdet. Även totalt sett visade sig skillnaden mellan de olika elevgrupperna vara 

signifikant. Vad det sjunkande intresset beror på är en möjlig fråga för vidare forskning men något 

som framgår är att elevernas yttre motivation också sjunker med åren. Det finns alltså anledning att 

tro att den ökande abstraktionsnivån inom matematiken kan vara en bidragande faktor till att 

intresse och motivation sjunker. Dock ska poängteras att både elever i årskurs 3 och årskurs 6 

påverkas i relativt stor utsträckning av yttre motivation och ser matematiken som betydelsefull. 

Studien har även visat att båda elevgrupperna besitter en relativt stor tilltro till sin egen förmåga 

vilket är en viktig faktor för matematikinlärningen och glädjande nog visar varken elever i trean 

eller sexan på någon större oro i relation till ämnet. Som en följd av detta vill jag avslutningsvis 

hävda att det förekommer, enligt min uppfattning, både positiva och negativa attityder gentemot 

matematikämnet. De negativa attityderna blir dock tydligare ju högre upp i åldrarna man kommer. 

Det finns därför anledning att fundera vidare kring vad detta beror på samt vilka åtgärder som bör 

sättas in för att åter väcka, och fortsättningsvis inte släcka, intresset för matematik bland äldre 

elever. Matematiken är trots allt en viktig del av vårt vardagsliv och en betydande faktor i vår 

samhällsutveckling. 
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Bilaga 1
Såhär tycker jag om matematik
(Sätt ett kryss i den ruta som passar)

Pojke [  ]
Flicka [  ] 

Jag tycker om att lära mig matematik.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag ser fram emot mina matematiklektioner.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag tycker det är roligt med matematik.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag tycker att matematik är intressant.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag vill lära mig matematik för att det kommer jag ha nytta av när jag börjar arbeta.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag vill lära mig matematik för att det kan hjälpa mig att förstå andra ämnen.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]



Jag vill lära mig matematik för att jag behöver kunna det i framtiden.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag vill lära mig matematik för att jag ska få ett bra jobb. 

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag är bra på matematik.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag gör ofta rätt när jag räknar matematik.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag lär mig matematik snabbt.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag tycker att matematik är ett av mina bästa ämnen.

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag är ofta orolig att matematiken ska vara för svår för mig. 

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]



Jag blir ofta nervös när jag arbetar med matematik hemma. 

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag känner oro inför matematiklektionerna. 

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Jag känner ofta att jag inte kan när jag arbetar med matematik. 

Håller inte med      Håller med

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Tack för hjälpen!
/Malin



Bilaga 2

     Linköpings universitet
2012-02-17

Hejsan!

Mitt namn är Malin och jag läser sista terminen på Lärarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Under våren kommer jag att skriva mitt examensarbete om elevers attityder till matematik. För att 
få underlag till detta kommer jag, under vecka 12, göra en anonym enkätundersökning i år 3 och 6 
på xx-skolan. Är det så att du inte vill att ditt barn ska delta i studien eller har övriga frågor, 
vänligen kontakta mig via mail: malar705@student.liu.se  .  

Vänliga hälsningar
Malin Arkad
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