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Abstrakt  

 Betydelsen av goda kunskaper i matematik blir allt tydligare. Kunskaper i matematik behövs 
för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer. Elevers inställning och 
motivation till ämnet har en stor betydelse i hur deras kunskapsutveckling i matematiken sker. 
Därför har jag valt att göra en undersökning om elevers attityder till matematikundervisning. 
Undersökningen är grundad på kvalitativa intervjuer som genomfördes i två olika skolor i 
Norrbotten med två olika elevgrupper bestående av yngre och äldre elever samt två 
pedagoger. Dessutom genomfördes kompletterande klassrumsobservationer. Resultatet av 
undersökningen visar en skillnad mellan yngre och äldre elevers inställningar och attityder till 
matematik. Yngre elever visar en positiv attityd till ämnet medan en del äldre elever visar en 
negativ attityd vilket orsakas av en del faktorer i matematikundervisningen. 

 

Nyckelord: matematikundervisning, attityd, inställning, intresse och motivation. 
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1. Inledning 
 

 Vid många tillfällen av den verksamhetsförlagda utbildningen under min lärarutbildning 
träffade på elever som helst inte ville gå till skolan för att på så sätt slippa matematik. Därför 
valde jag att undersöka elevers inställningar och attityder till matematikundervisning. Gång på 
gång hörde jag vissa elever säga ”Jag hatar matte!”. ”Jag kan inte matte!”. ”Det är svårt, jag 
förstår ingenting!”. ”Matte är inte rolig!” osv. Eftersom elevers inställning och motivation till 
ämnet påverkar deras kunskapsutveckling vill jag undersöka elevers inställning och attityd till 
matematikundervisning. 

Jag skulle gärna vilja göra matematik roligt, intressant och skapande så att alla elever känner 
sig trygga i ämnet och kanske en vacker dag få höra: ” Hurra! Vi har matte i dag”. ”Jag älskar 
matte”. ”Matte är mitt favoritämne!”. Att undersöka varför vissa elever har en negativ 
inställning till matematik och vad det är i matematikundervisningen som bidrar till sådana 
attityder samt vad läraren kan göra för att skapa matematikglädje, kommer att hjälpa mig som 
blivande pedagog att se och lär av det. Jag vill skapa goda förutsättningar för att göra 
matematikundervisningen lustfylld och intressant i skolans tidigare år. 

I min studie kommer jag att belysa vad i matematikundervisningen som påverkar elevers 
attityder till matematik, särskilt vissa elevers negativa inställning till skolmatematiken. Jag 
kommer att titta på vad forskare skriver om matematikundervisningsformer och elevers 
attityder till matematik. Jag kommer även att observera och intervjua elever i årskurs tre och 
sex samt deras klasslärare. 

2. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka elevers attityder till matematikundervisningen i skolan. 

Min frågeställning lyder: 

• Hur kan matematikundervisningen påverka elevers attityder till ämnet matematik och 
till att studera matematik i skolan? 
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3. Bakgrund 
 

Detta avsnitt om studiens bakgrund är indelat i tre rubriker: vad styrdokumenten säger, vad 
tidigare forskning säger om matematikundervisningen och elevers inställning, attityder, 
intresse samt motivation och slutligen arbetsformer och arbetssätt.  

 

Matematik är en mer än femtusen år gammal vetenskap och är i dag en problemlösande 
verksamhet i ständig utveckling. Matematikens begrepp, modeller och metoder används både 
i vardags- och yrkeslivet och ska bidra till självförtroende, kompetens och goda möjligheter 
att påverka och delta i vårt samhälle. Matematiken är ett viktigt ämne för utbildningen 
eftersom det har en stor betydelse som tankeinstrument och verktyg i samhället. Alla elever 
måste skaffa sig matematiska kunskaper för att kunna förstå information och lösa vardagliga 
uppgifter. Ur ett samhälls- samt den enskilde individens perspektiv är matematikkunnande väl 
eftertraktat och motiverat (Skolverket, 2003, s. 10). 

Frank Swetz (2006) beskriver matematiken som en vanlig skapelse av människan: 

Matematik är inte något magiskt eller avskräckandefrämmande. Genom ett 
historiskt perspektiv i undervisningen kan vi minska vrångbilden av 
matematiken som formalistisk och auktoritär och visa att den skapats av 
människor. Matematikämnet har en spännande och kreativ utveckling bakom 
sig, som kan återupptäckas och föras vidare (Swetz, 2006, s. 117). 

 

Skolmatematiken har en klar riktning mot ”tillämpad matematik”. Matematikens ställning och 
utveckling i vår kulturkrets har sitt ursprung i att vi har en ”praktisk” nytta av matematik. 
Matematiska verktyg kan användas och tillämpas i många lägen. I den första egentliga 
läroplanen som skrevs 1760 av kemisten Josef Priestly i England ansågs matematik ett nyttigt 
och viktigt ämne som skulle ingå som allmän grund i alla utbildningar. Detta synsätt 
återkommer också i läroplanen ”läsa, skriva, räkna” för folkuppfostran. Matematiken är ett 
starkt stöd som bidrar till ett lands teknologiska utveckling och individens uppfostran. Ämnet 
får sitt berättigande i läroplaner därför att matematik genomsyrar en människas såväl 
vardagliga liv som arbetsliv (Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz , 2000).  

 

3.1 Förankring i styrdokumenten 
 

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att skolan skall bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaper i dess olika former. 
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Mål att sträva mot: 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 
I kursplanen för matematik står det att:  
Mål att sträva mot är att skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
 

• utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

 
• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande. 

I Lpo 94 står det klart att skolans uppgift är att utveckla elevens lust att lära, utforska samt att 
lita på sin egen förmåga att arbeta själv och samarbeta med andra. Det står uttryckligen att 
skolans strävan är se till att eleven utvecklar sin förmåga och sitt intresse för ämnet matematik 
och att kunna använda sig av matematik muntligt och skriftligt.   

 

3.2 Matematikundervisningen och elevers inställningar, attityder, intresse samt 
motivation: tidigare forskning och teori 
 

Matematikundervisningen ska ta vara på elevers nyfikenhet och hjälpa dem att tänka logiskt 
och se värdet i matematiken. Kling, Nyström och wolf-Watz (1997) skriver att: 

Matematikundervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och fantasi och 
utveckla det logiska tänkandet. Matematiken blir då ett verktyg för att förstå 
verkligheten och en källa till nytta och glädje (Kling m.fl., 1997, s. 9). 

 

3.2.1 Elevers inställningar och attityder  
Här valde jag att inleda med förklaring av begreppen attityd och inställning. 

Attityd är ett 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 
(Nationalencyklopedin, 1996 s.23). 

Inställning är uppfattning eller värdering som styr ngns uppträdande (Norstedts, 1997, s. 
485).  
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 Betydelsen stämmer väl överens med beskrivningarna i litteraturen om elevers inställning 
och attityd till matematikämne (se McLeod, 1992). Attityder innehåller kognition, emotion 
och beteende som komponenter, medan inställningar endast är interna psykiska tillstånd. 

Ann Ahlberg (1995) anser att barnen blir delaktiga i en annorlunda kultur när de börjar 
skolan. Kraven som ställs på barnen då står i kontrast till deras tidigare erfarenheter i 
vardagslivet och i förskolan. Matematikundervisningen är inriktad på att räkna föremål, skriva 
siffror och utföra enkla additions- och subtraktionsuppgifter i läroboken. Från början tycker 
barnen att det är jätteroligt att få en egen räknebok och räkna men med tiden slocknar den 
glädjande nyhets flamma. En ensidig inriktning av matematikundervisningen mot att arbeta i 
räkneboken kan resultera i att barnen får en uppfattning att matematik handlar om att lösa 
uppgifter i boken. Risken är då stor att barnen aldrig inser att matematiken är ett redskap för 
att lösa problem både i skolan och i vardagslivet. Den nyfikenhet som barnen hade från början 
kan ersättas med en känsla av otillräcklighet och tvång (Ahlberg, 1995).   

Undervisningen i matematik är ofta inriktad på att eleverna ska ge rätt svar på en uppgift på 
kortast möjliga tid. Detta innebär att elever som ofta svarar fel eller behöver längre betänketid 
tappar förtroende för sin egen förmåga. Redan i lågstadiet kan rädsla och hopplöshet inför 
matematik uppstå och kan följa eleven genom skolåren och som vuxen. Detta kan ge vissa 
elever en känsla av att de inte duger till att lösa matematiska problem. Elevers känslomässiga 
inställning för matematik har stor betydelse för hur de lär sig och använda sina kunskaper.  
När matematikundervisningen inte förbinder elevernas behov, känslor och intresse kan deras 
intresse för ämnet hämmas. Detta kan leda till att vissa barn undviker matematik och därmed 
inte lär sig att räkna (Ahlberg, 1995). 

Attityder och inställningar till skolmatematiken kan vara ett hinder som påverkas av ett annat 
synsätt på ämnets roll och betydelse. Detta synsätt syns tydligt i styrdokumenten när det talas 
om att matematik är ”en viktig del av vår kultur och att utbildningen skall ge eleverna insikt i 
ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle.” (Kling Sackerud, 2009, s.24)  

I sin studie om elevers möjligheter att påverka sina studier kom Lili-Ann Kling Sackerud fram 
till att gällande yngre elever i tidigare skolåren är intresset för matematik störst. Och nästan 
alla elever hon frågade (sex av åtta) är matematik deras favoritämne. Ju äldre eleverna blir 
desto större blir skillnaden i inställningen till och känslorna för matematik. Resultatet Kling 
Sackerud kom fram till överensstämmer med NU03 (Skolverket, 2004), där idrott och 
estetiska ämnen dominerar och att hälften av eleverna i hennes studie (elva av tjugofyra) säger 
att matematik är deras favoritämne. 

 

3.2.2 Elevers intresse och motivation 
I följande stycke kommer jag att förklara begreppen intresse och motivation. 

Intresse: 1 spontan och lustbetonade inriktning av uppmärksamhet på ngt ämne, ngn 
företeelse e.d. 2 inneboende förmåga att fånga och hålla kvar uppmärksamhet särsk. Om 
ämne, företeelse e.d. 3 ngt som man har naturlig lust att syssla med utanför arbetet e.d.  
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4 engagemang i ngt som man hoppas vinna fördelar av spec. i pol. sammanhang 
(Norstedts,1997, s.485, s. 488).  

Motivation: de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål 
(Nationalencyklopedin, 1996, s.??). 

Wyndhamn m.fl.(2000) skriver att enligt vissa definitioner kan intresse ligga nära nyfikenhet 
medan andra betonar en viljeinriktning och kräver en psykisk energi. Han menar att intresse 
mer eller mindre kan vara långlivat och långsiktigt, en konstant inställning av 
uppmärksamheten mot något. En elev kan vara intresserad av matematik i största allmänhet 
om eleven är intresserad av t.ex. miniräknaren. 

Ett intresse är inte alltid detaljerat utan omsätts eller fokuseras i konkreta 
önskningar, specifika ambitioner och energiska satsningar (Wynhamn, 2000, 
s.230).  

Wynhamn m.fl. (2000) anser att relationen mellan intresse och behov är otydlig lika väl 
mellan dessa och känslan av tillfredsställelse. En elev kan visa intresse och arbeta för att han 
eller hon behöver lära sig något. Att lära sig algebra kanske inte är en lustfylld eller rolig 
aktivitet men har stor betydelse for fortsatta studier. Intresset kan styra eleven att uppskjuta 
tillfredsställelsen av vissa behov. 

Wyndhamn m.fl.(2000) skriver att skolan kan ha problem med att väcka elevernas lust att lära 
och studera, alltså motivation. Han menar att olika elever kan visa intresset för olika 
ämnesområde, en del elever hänger med systemet och visar gott resultat medan andra blir 
skoltrötta och slutar. Wyndhamn anser att motivation har med elevens engagemang och 
deltagande i en inlärningsuppgift att göra. Två elever kan vara lika motiverade att lösa ett 
problem men de har olika orsak till detta. De har olika motiv till sitt agerande. 

Wyndhamn m.fl. refererar till Hedin och Svensson (1997) som diskuterar olika 
motivationsfaktorer som elever kan ha: 

• Hur viktigt ämnet är. 

• Hur intressant ämnet är. 

• Vilken nytta man ska ha av studierna. 

• Hur ansträngande studierna bedöms bli (Wyndhamn m.fl., 2000, s. 233). 

Skolverket menar att inom internationell forskning så är motivation stävan mot ett personligt 
mål, en riktning som anges möjligt för den enskildes liv och utveckling nu och i framtiden. 
Ordet motivation kan också vara ett begrepp som har med studieintresse, ambition och 
engagemang i skolarbetet att göra. Motivationen hos eleven påverkas av de kognitiva lärande 
processer som av elevens känslor, sociala kompetens och kulturella förhållanden som han/hon 
lever i (Skolverket 2003).  

Kling Sackerud (2009) återger vad Ziehe (2000) hävdar, nämligen att vardagskulturen 
påverkar samhällets fostrans - och utbildningsuppdrag. Ziehe beskriver några drag som 
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karaktäriserar vardagskulturen, bland annat elevers tillgång till information och förändringen i 
de sociala traditionerna där det numera ställs krav på elevers motivation och inte uppifrån. 
Ziehe beskriver dagens ungdomar som att de inte behöver kämpa för något, för de har tillgång 
till t.ex. media, mode och information som de har väldigt lätt att få men svårt att skydda sig 
ifrån. Den fria tillgången till omvärlden gör lärarens roll mer komplicerad. Många av lärarna 
som arbetar i skolan har en annan syn på saker och ting på grund av den tid och de annorlunda 
förhållanden de växte upp i. Detta skapar ett didaktiskt problem mellan lärare och elev när 
olika syn på t.ex. lärande och bildning framträder. Konsekvensen för lärares arbete bli då att 
läraren måste skapa undervisningssituationer som kan inspirera eleverna att bli motiverade. 

Kling Sackerud (2009) hänvisar till andra forskare som Bengt Johannisson och Torsten 
Madsen (1997) vilka i sina studier av skolning i förnyelse hävdar att ett problem med 
undervisningen är att den sker i monologisk miljö som betonar likhet. Dessutom menar de att 
i matematikundervisningen dominerar en facitkultur och ett tydligt fråge- och svarsmönster i 
klassrummet. Ola Halldén är en av forskarna som problematiserar den monologiska miljön 
och förespråkar ett aktivt arbetssätt i klassrummet där eleverna aktivt förhåller sig till lärande. 
Detta inspirerar elever till att prova på olika tolkningar av fakta och viljan att pröva sina egna 
föreställningar. Kling Sackerud skriver också att Inger Wistedt (1987) förespråkar ett aktivt 
förhållningssätt till lärande, hon relaterar det till intentionellt lärande där lärandet avser både 
en ämnesrelation och en personlig intresserelation. Kling Sackerud hävdar att eleverna i 
skolan måsta söka och värdera kunskap. De ska kommunicera och diskutera matematik samt 
aktivt lyssna på andras åsikter och våga värdera sina. I kursplanen i matematik står det att: 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande 
efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (Matematik-
Kursplan ur: skolverket.se). 

Kling Sackerud (2009) tolkar detta mål som att läraren i sitt matematikdidaktiska möte med 
eleverna försöker ha en kommunikativ lärandemiljö och skapa möjligheter till elevinflytande 
för att stärka elevernas motivation, kreativitet och ansvarstagande.  

Kling m.fl. (1997) anser att alla klassrum är miljöer för språk och språkanvändning. Eleverna 
möter språk under en stor del av sin skoldag det skrivna och det talade. Undervisning och 
lärande hör ihop med kommunikation. Hur kommunikationen används är av avgörande 
betydelse för vad och hur eleverna lär sig. 

När eleverna får vara mer språkligt aktiva blir de också mer intresserad och 
involverade. Det är genom att utrycka sina tankar man blir medveten om vad 
man förstår och inte förstår (Kling m.fl. , 1997, s. 27).  

Kling m.fl. fortsätter att när eleverna får prata eller skriva om sina egna tankar får de 
förståelse för ämnesinnehåll och om kunskap och lärande. 
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3.3 Arbetsformer och arbetssätt 
 

Skolverket (2003) skriver i sin rapport ”Lusten att lära” att olika strukturer och sätt att 
organisera undervisningen ger olika möjligheter men att det knappast finns en modell som 
garanterar hög kvalitet. Granskningen visar att det är en rad olika faktorer i 
matematikundervisningen som skapar lust eller olust hos eleverna. 
 
Kling m.fl. (1997) hävdar att för en bättre matematikundervisning krävs tre saker: 
 

• Förändrat undervisningsinnehåll 
• Förändring av elevernas aktiviteter 
• Förändrad lärarroll 

 
 

3.3.1 Laborativ matematik 
 

Kling m.fl. (1997) tycker att laborativa övningar bör vara ett naturligt inslag i 
matematikundervisningen i alla åldrar i grundskolan. Det är olyckligt om man förknippar 
laborativa arbetssätt med svaga elever eller specialundervisning. Detta kan ge arbetssättet låg 
status och kan t.o.m. upplevas förnedrande. Detta arbetssätt ska berika undervisningen och 
förse eleverna med erfarenheter som underlättar förståelse och lägger en bra grund för fortsatt 
lärande. Det finns olika material som är lämpligt för grundskolan alla stadier och inte endast 
för lågstadiet, t.ex. Cuisenairestavar som kan användas för att bygga förståelse för naturliga 
tal som även kan användas när äldre elever arbetar med bråk och procent. Områden som är 
anknutna till verkligheten som har med mätningar, storheter och enheter att göra befästs när 
eleverna arbetar laborativt och undersökande och med detta får eleverna tillfälle att arbeta 
praktiskt. Det är inta alla duktiga matematiska elever som kan detta. Arbetet med tid, volym, 
vikt, längd och area ska enligt Kling m.fl. utgå från laborativa och undersökande situationer. 
Diskussioner om detta är ett tillfälle att praktisera det matematiska språket. Laborativa 
övningar är väldigt bra för att introducera och befästa begrepp.  

Utomhusmatematik är en arbetsform som har fått en uppgång den senaste tiden. Det måste 
vara skönt både för lärare och elever att lämna klassrummet och genomföra olika 
matematikaktiviteter ute. Barnen på egen hand eller med hjälp av kompisarna får aktivt 
utforska olika föremål och händelser och helst med barnens olika sinnen men detta kräver en 
fokusering på strukturen när läraren planerar en sådan lektion. Att vara ute i naturen och 
använda sig av dess eget material kan medföra en risk för överflöde av information. Om 
barnen exempelvis ska dela in ett antal kottar på olika sätt, där kottarna kan se olika ut och är 
olika stora, eller att ett barn snubblar över en rot, eller att det börja regna. Alla dessa händelser 
kan försvåra för barnen att tillägna sig den kunskapsutveckling läraren efterlyser (Johansson 
& Wirth, 2007). 
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3.3.2  Individualisering och samarbete 
 

 I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) kan vi inte hitta ordet individualisering skrivet, 
utan andra skrivningar där det framgår att undervisningen ska utgå från den enskilda eleven 
som t.ex. att låta varje enskild elev finna sin unika art (s.5) och att undervisningen skall 
anpassas till varje elevers förutsättningar och behov (s.6). Däremot krävs det att skolan ska 
utveckla självständiga, kritiskt tänkande individer som tar ansvar för sitt lärande (Kling 
Sackerud, 2009).  

I sin doktorsavhandlig skriver Kling Sackerud (2009) att 80 % av eleverna uppger att de 
arbetar enskilt vid varje eller nästan varje lektion.  

Enligt Johansson och Wirth (2007) är syftet med individualisering att lärarna med sin 
undervisning ska skapa aktiva och självständiga elever. De refererar till Madeleine Löwing 
som har studerat matematikundervisningen i grundskolan. Hon beskriver det hon har sett: 

Alla lärare jag observerade ansåg att de individualiserad undervisningen. De 
flesta av dem tolkade individualisering så att eleverna ska ges möjligheter att 
arbeta på egen hand. Den lösning man valde var i allmänhet att låta eleverna 
göra detta utgående från läromedel eller en stencil. Några genomgångar, alltså 
gemensamma instruktioner för eleverna samtidigt gjordes sällan. Detta 
motiveras med att eleverna, enligt aktuella pedagogiska strömningar konstruerar 
sin egen kunskap och att detta tar olika lång tid för olika elever (Johansson & 
Wirth, 2007, s. 88).  

Det förekommer tvivelaktiga undervisningsrutiner. Att låta eleverna öva och träna är ett 
vanligt fel. Magne (1988) skriver att Schonell varnar för framväxande av mekaniska 
verksamheter. Magne anser att det är hos eleven som motivationen och värdet av inlärning 
måste finnas. 

Enligt Johansson och Wirth (2007) är det viktigt att låta eleverna tillägna sig grundläggande 
begrepp, men om man låter eleverna arbeta enskilt i sina matteböcker eller i övningar ur ett 
annat läromedel och utan hjälp av läraren eller klasskamrater är det stor risk att eleverna inte 
lyckas skapa förståelse på en medveten nivå. Därför anser de att det är viktigt att läraren, som 
egentligen vet bäst hur eleverna lär sig, balanserar graden av individualiseringen och 
interaktionen mellan eleverna och lärare. På detta sätt kan gemensamma genomgångar 
genomföras i klassen och en diskussion mellan eleverna och lärare samt eleverna sinsemellan. 
Samarbetet fungerar bäst när gruppen har endast två elever, för två elever diskuterar ämnet 
och glider sällan ur det lika mycket som då gruppen är större. I en grupp med två är båda 
eleverna lika delaktiga och ingen kan hamna utanför samarbetet och läraren har större 
möjlighet och variera uppgifterna och lekarna. 

Berggren och Lindroth (1998) hävdar att grupp- och pararbeten tvingar fram diskussioner 
mellan eleverna och när läraren lyssna kan han/hon få vetskap om elevers kunskapskvalitet. I 
en matematisk kommunikation har eleven svårt att dölja sina matematikproblem som 
framkommer när man diskuterar mycket och frågar hur eleven tänker och varför eleven löser 
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problemet på ett visst sätt. Med vardagsmatematik och diskussioner upplever elever att 
matematik kan vara rolig. 

I det sociala samspelet i klassrummet kan varierande arbetsformer och arbetssätt ge eleverna 
möjligheter att tillägna sig matematik på olika sätt och med hjälp av olika metoder. 
Aktiviteter bör väljas med omtanke så att eleverna ser det lustfyllda och meningsfulla med 
dem. Då engagerar de sig och får tilltro till sitt lärande (Emanuelsson m.fl., 2006). 

Kling Sackerud (2009) hävdar att mellan de nationella utvärderingarna år 1992 och 2003 ser 
man att det traditionella sättet att undervisa genom att läraren leder lektionerna, frågar 
eleverna medan eleverna lyssnar och svarar har minskat. 

3.3.3 Lärarens roll 
 
I ”Lusten att lära - med fokus på matematik” som är en kvalitetsgranskning Skolverket 
utförde 2000- 2001 står det att läraren har en viktig och avgörande roll för elevers lärande. I 
NU03 upplever nästan alla matematiklärare som deltog i undersökningen det meningsfulla i 
sitt arbete samt att de trivs med sina kollegor och elever och tycker att det är roligt att 
undervisa i matematik. Skolverket skriver i sin analysrapport av resultaten från NU03, Lusten 
och möjligheten, att det finns ett samband mellan lärarens lust och inställning att det är kul 
med matematik och elevernas resultat (Skolverket 2003). 

Johansson och Wirth (2007) hävdar att läraren har en ytterst viktig roll för hur elever tillägnar 
sig kunskap. Lärarna uppmanas att vara aktiva under matematiklektionerna och se till att 
eleverna också arbetar aktivt, och om eleverna som har en viss tanke eller vill utföra ett visst 
moment ska de få göra det. Vid parövningar bör läraren flytta sig mellan bänkarna och kanske 
ändra på uppgifternas svårighetsgrad om han/hon ser det som lämpligt.   
  

Kling Sackerud (2009) skriver att läraren måste ges verktyg för att kunna genomföra 
matematikundervisning på ett reflekterande och väl utvecklande sätt. Hon refererar till en 
studie som Eva Riesbeck (2008) gjorde om språkets betydelse i matematikundervisningen. 
Riesbeck påstår att reflektera över och synliggöra språk och kommunikation kan vara verktyg 
som både lärarstudenter och lärare behöver för att gynna elevernas eftersträvande 
kunskapsutveckling i matematik. 

 

Malmer (1992) anser att många elever missar förklaringar och tankar som läraren talar om för 
dem för att de helt enkelt inte förstår vad som sägs. När eleverna får en fråga så svarar de fel 
för att de inte kunde följa med tankegångarna. Malmer skriver: 

Ska eleverna tillägna sig ett språk, så svårt och komplicerat som det 
matematiska, då måste vi se till att de grundläggande färdigheterna verkligen 
blir omsorgsfulla förankrade (s. 31). 
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Enligt Magne (1998) framgår i lpo94 ett krav på lärarens goda matematikkunskaper, men det 
finns exempel på lärare som har svaga begreppskunskaper i viktiga områden som geometri, 
funktionslära och sannolikhet. Det krävs bättre förberedelse när det gäller 
undervisningskompetens. Magne fortsätter att enligt Wember (1986) bör läraren komma med 
uppgifter som startar en inre tankeprocess. Läraren ska samtidigt utgå från elevers vardag och 
ge eleven tiden och möjligheten att tänka. 

Malmer (1992) hävdar att vår egen inställning till ämnet matematik har präglats av våra 
upplevelser, både de positiva och negativa. Därför är det viktigt att vi utvärderar våra egna 
attityder. 

Berggren och Lindroth (1997) beskriver sitt arbetssätt som lätt. Arbetssättet de genomförde 
och valet de gjorde är att arbeta utan matematikboken. De är två matematiklärare som vill 
arbeta aktivt med eleverna och komma ifrån den traditionella matematikundervisningen. De 
uppmuntrar andra lärare att pröva att ändra sina arbetsformer och arbetssätt men de 
understryker att det viktigaste med det hela är attityden till matematiken och till eleverna, 
särskilt de med behov. I matematikundervisningen måste eleven vara i centrum, alla elever 
och inte minst de som saknar intresse och inspiration. De anser att läraren måste visa att 
matematik är användbar och viktig samtidigt kan den vara spännande och vacker. 

 

 

4. Metod 

4.1 Val av metoder 
 

Forsknings- eller utredningsarbete böjar alltid med en problemställning som i sin tur inte 
behöver vara problematisk utan något som man är intresserad av att skaffa sig ny eller 
fördjupad kunskap om (Patel & Davidsson, 2003). De menar att när vi finner luckor i vår 
kunskap kommer undersökningar att vara utforskande. Dessa undersökningar kallas 
explorativa. Patel och Davidsson (2003) skriver att vid explorativa undersökningar använder 
man sig ofta av olika tekniker för att samla in information.  

Eftersom syftet med mitt arbete är att undersöka elevers attityder till 
matematikundervisningen valde jag att använda mig av kvalitativa forskningsmetoder i form 
av kvalitativa intervjuer och observationer. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka 
och identifiera egenskaper och karaktären hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidsson, 2003). Trost (1997) förklarar att om vi 
är intresserade av att t.ex. försöka förstå människors sätt att reagera och resonera, eller av att 
urskilja olika handlingsmönster så är en kvalitativ studie rimlig. 

I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt mellan intervjuaren och 
intervjupersonen. Produktionen av intervjun bygger på intervjuarens färdigheter och 
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personliga omdöme när frågor ställs. Det krävs kunskap om ämnet om intervjuaren ska kunna 
ställa bra andra frågor för att följa upp intervjupersonens svar. Kvaliteten på produkten av 
intervjun beror på intervjuarens färdigheter och ämneskunskap. Forskningsintervjun är ett 
samtal mellan två deltagare som är intresserade av ett och samma ämne. Mellan intervjuaren 
och intervjupersonens synpunkter produceras kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I min intervjuguide försökte jag formulera så enkla frågor som möjligt och detta för att 
undvika att de intervjuade elever skulle missuppfatta frågorna eller inte kunna svara på dem. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska intervjufrågorna vara enkla och korta. Syftet med 
min intervjuguide är att samla så mycket information som möjligt om elevers attityder till 
matematikundervisningen därför valde jag att de första frågorna skulle vara mer neutrala och 
allmänna om elevers tankar om ämnet matematik och vad de känner för det för att enligt Ann 
Ahlberg (1995) är matematikundervisningen inriktad på att räkna föremål, skriva siffror och 
utföra enkla additions- och subtraktionsuppgifter i läroboken och att detta kan leda till att 
elevers nyfikenhet ersättas med tvång.  

Enligt Kling m.fl. (1997) är laborativa övningar är väldigt bra för att introducera och befästa 
begrepp. Hon anser också att en kommunikativ lärandemiljö stärker elevernas motivation, 
kreativitet och ansvarstagande. Berggren och Lindroth (1998) hävdar att grupp- och 
pararbeten tvingar fram diskussioner mellan eleverna samt att med vardagsmatematik och 
diskussioner upplever elever att matematik kan vara rolig. Därför valde jag att fråga eleverna 
om vad som är roligt respektive mindre roligt i matematiken samt om de skulle vilja ha mer 
matematikundervisningen och hur vill de helst arbeta med matematik. 

 Med de sista frågorna om elevers känslor när de inte förstår matematik och vad de gör när de 
inte förstå och hur en bra lärare ska vara ville jag undersöka elevers relation till klassläraren 
för att enligt kvalitetsgranskningen som skolmyndigheten utförde år 2000-2001 ”lusten att 
lära-med fokus på matematik” har läraren en viktig och avgörande roll för elevers lärande. 
Skolverket skriver i sin analysrapport av resultaten från NU03, Lusten och möjligheten, att 
det finns ett samband mellan lärarens lust och inställning att det är kul med matematik och 
elevernas resultat (Skolverket 2003). 

Läraren har en viktig och avgörande roll för elevers inlärning och trivsel i skolan. Enligt 
forskarna är varierad undervisningsinnehåll och förändring av elevers aktiviteter skapar en 
god och lusfylld matematikundervisning därför valde jag att fråga pedagogerna följande 
frågor.(se bilaga 2) 

Observation är en av de vetenskapliga teknikerna för att samla information. Observationer är 
användbara när vi ska samla information om beteenden och skeenden i naturliga situationer 
och i samma stund som de inträffar. Observationer har olika syften, den främsta 
användningen har den fått i samband med explorativa undersökningar. Den kunskap man då 
får genom observationer kan lägga grunden till vidare studier med andra tekniker att samla 
information. Observationstekniken kan också vara huvudinstrument vid en undersökning. 
Dessutom kompletterar observationen andra informationer som samlas med andra tekniker 
(Patel & Davidsson, 2003). 
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Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers attityder till matematikundervisningen. Därför 
valde jag att förutom intervjun med eleverna observera dem i deras naturliga miljö skolan, där 
de kommer i kontakt med matematik varje dag. 

I min studie valde jag att observera elevers kroppshållning och deras uttalanden samt deras 
arbetslust och arbetsvilja under de två matematiklektionerna jag utförde observationen. Med 
arbetslust och arbetsvilja menar jag hur eleverna arbetade under lektioner och om de löste 
några uppgifter eller inte.  

4.2 Urval 
 

Jag valde att intervjua elever i årskurs sex och deras klasslärare samt elever i årskurs tre och 
deras klasslärare. Klasserna är från olika skolor i Norrbotten. Det blev sammanlagt tio elever 
från respektive årskurs. Jag valde just de årskurserna för att i trean har eleverna haft sitt första 
nationella prov i matematik och årskurs sex för att enligt SOU: 94 förändras elevers 
inställning till matematik efter årskurs fem samt att det är bland annat denna åldersgrupp av 
elever jag kommer att arbeta med i framtiden. I vanliga intervjustudier brukar antalet 
intervjuer ligga kring 15+/-10 och kan variera beroende på tiden och resurserna som är 
tillgängliga (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidigt vill jag ha ett varierat urval. Trost (1997) 
anser att i de flesta fall vill man vid kvalitativa undersökningar få en så stor variation som 
möjligt och inte så likartade. Samtidigt får man komma ihåg att ett fåtal väl genomförda 
intervjuer är mer värda än flera mindre bra genomförda.  

 Eftersom deltagandet i intervjun var frivilligt och med föräldrarnas samtycke valde jag att 
intervjua först elever som vill och får delta i intervjun för att Kvale och Brinkmann (2009) 
menar att informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna deltar frivilligt och kan 
avbryta medverkan när som helst. 

 

4.3 Genomförande 
 

Eftersom ett intervjutillfälle ägde rum i en skola jag hade min verksamhetsförlagda utbildning 
i hade jag faktiskt inga problem att planera dagen och intervjutiden med klassläraren. Det gick 
dessutom bra att låna en bandspelare från skolan där. För de äldre elever jag intervjuade är jag 
ett bekant ansikte eftersom jag hade praktik i deras klass under samma termin. Dagen jag 
skulle intervjua eleverna kom jag till klassrummet och frågade vilka som vill delta och sedan 
tog jag ut dem en och en. Vi fick sitta i ett avskilt rum där intervjun ägde rum utan störningar. 

Trost (1997) skriver att användning av bandspelare vid intervjuer har både fördelar och 
nackdelar. Till fördelarna hör att man kan lyssna upprepade gånger på intervjun, man kan 
skriva intervjun ordagrant och lyssna till eget tonfall och ordval och lär sig av sina misstag. 
Man slipper anteckna en hel del och koncentrera sig på frågorna och svaren istället. 
Nackdelarna med inspelning av intervju förutom tekniska problem som kan dyka upp t.ex. att 
batterierna tar slut eller att bandspelaren sluta fungera så tar det lång tid att lyssna på bandet 
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och spola fram och tillbaka flera gånger. En del av talspråket, tankepauserna, miner och gester 
faller bort när man skriver ut innehållet på bandet. En av nackdelarna är att många personer 
kan bli besvärade och hämmade vid inspelning och kan till och med vägra bli inspelade på 
band och då ska man acceptera det men de flesta brukar vänja sig och glömmer lätt bort att de 
blir inspelade. 

Jag valde att spela in intervjuerna med eleverna för att jag vill vara koncentrerad på vad 
eleverna säger och för mig är det viktigt att inte missa något som kan ha en avgörande 
betydelse för analysen av data. Jag vill helst slippa anteckna under intervjun för att elevernas 
fokus inte ska riktas på vad jag skriver och varför. Jag vill dessutom visa eleverna mitt 
engagemang och intresse för det de säger. Trost (1997) hävdar att antecknandet vid intervjun 
kan vara störande. Det är däremot bra att efter intervjun göra personliga anteckningar kring 
det som har hänt under intervjun, preliminära tolkningar, irritation och sådant.  

Jag gjorde samma sak med de yngre eleverna.  Jag är inte heller en helt främmande person för 
dem. De flesta känner igen mig och eftersom intervjun var frivillig kunde jag genomföra det 
utan problem. När det gäller intervju med barn så ska man vara väldigt uppmärksam och 
formell. Dalen (2007) hävdar att det är särskilt viktigt i intervjuer med barn att man som 
intervjuare uppträder formellt. Många forskare har påpekat att när barn behandlas formellt 
som informanter upplever de att de blir tagna på allvar. Många barn uppfattar det som positivt 
att vuxna inte korrigerar eller rättar till det barnet säger eller gör. När man intervjuar barn är 
det viktigt att intervjuaren har en accepterande attityd och visar intresse och engagemang för 
barnet (Dalen, 2007).  

Innan jag började med intervjun påminde jag eleverna om syftet med intervjun och varför jag 
behöver deras hjälp och att jag utan deras hjälp inte skulle kunna genomföra mitt 
examensarbete och få svar på min frågeställning. Jag påminde att de kommer att vara 
anonyma. Jag berättade också att jag kommer att spela in intervjun för att jag skulle kunna 
koncentrera mig på vad eleverna säger och inte behöva anteckna medan de pratar. Kvale och 
Brinkmann (2009) anser att man ska informera undersökningspersonerna om syftet med 
undersökningen, de kallar det för ”informerat samtycke”. Man informerar om hur 
undersökningen är upplagd och om fördelarna och nackdelarna med deras deltagande och 
vilka som ska få ta del av intervjun och användning av bandspelaren samt om 
intervjupersonen har några frågor. De menar att informerat samtycke innebär att 
undersökningspersonerna deltar frivilligt och kan avbryta medverkan när som helst.  

Jag gick genom frågorna som skulle vara mer som stöd under intervjun med eleverna (se 
bilaga 2) och påminde dem om att jag kanske kommer att ställa uppföljningsfrågor, som t.ex. 
kan du ge ett exempel på något? Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska intervjufrågorna 
vara enkla och korta där intervjuaren visar intresse för det som sägs och vara en aktiv lyssnare 
som kan ställa andra frågor när det behövs. Jag inledde intervjun med en neutral fråga och sen 
intervjuade eleverna. Jag avslutade intervjun med att fråga eleverna om de har något att 
tillägga. Sen frågade jag vad de tyckte om mina frågor och sist men inte minst tackade för 
hjälpen och frågade om de skulle kunna tänka sig att ställa upp för att bli intervjuade av andra 
studenter eller personer frågar om det. Patel och Davidsson (2003) tycker att man i vanliga 
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fall inleder intervjun med en neural fråga och likaså avsluta intervjun neutralt, t.ex. med 
utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll.  

När jag intervjuade pedagogerna, gjorde jag det efter skoldagens slut. Vi fick också sitta i ett 
avskilt rum där vi samtalade kring frågorna (bilaga 2). 

Observationen kunde jag genomföra under två matematiklektioner varav 40 min/lektion. Jag 
iakttog elevers beteende och uppträdande under matematiklektionerna och skrev ner det i en 
loggbok. Med de yngre eleverna hade jag möjlighet att komma till skolan och observera vid 
två tillfälle hur elever arbetade under matematiklektionen. Under tiden gick jag runt för att 
höra hur eleverna tänker och känner för de uppgifter de fick och antecknade senare vad jag 
observerade. 

 

4.5 Bearbetning av data 
 

Patel och Davidsson (2003) anser att det är till fördel att analysera data strax efter intervjun 
eller observationen; ju längre tid man väntar med analysen desto svårare är det att få en 
”levande” förhållande till materialet. Alltså ska man inte vänta för länge innan man bearbeta 
den insamlade informationen. Därför valde jag att genomföra detta inom en vecka så att jag 
har elevers yttranden och beteende färskt i minnet. Trost (1997) menar att minnet hjälper när 
man läser utskrifter av sammanfattningar eller av hela intervjuer. Man kommer lätt ihåg 
skiftningar i ansiktsuttryck, kroppsrörelser, etc. Detta är en fördel när man har utfört 
intervjuerna själv. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det inte problemfritt att göra en utskrift från en 
bandinspelning, särskilt när det gäller förhållandet mellan det muntliga och det skriftliga 
språket, för vilket det inte finns några standardregler utan det handlar om en rad val man 
måste göra. 

Trost (1997) föreslår en bearbetningsmetod där man lyssnar till bandet, skriva ner 
minnesteckningar och sen skriver en sammanfattning av intervjun där man dessutom 
omstrukturerar den så att strukturen passar den man har i intervjuguiden.  Jag valde att först 
transkribera intervjun och sen sammanfatta intervjun i form av en berättelse i löpande text. 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att analysen av en intervju fogas in mellan den 
ursprungliga historien som intervjupersonen berättade och den slutgiltiga historien som 
intervjuaren berättar. Utskriften av samtalet kan leda till att intervjupersonens berättelse 
sönderdelas i enskilda delar, som avsnitt, meningar eller ord och utskriften kan likna en 
berättande text. Utskriften kan upplevas som lätt att läsa om den ursprungliga intervjun ges 
berättelsens form. Den insamlade informationen jag fick under observationen kommer jag att 
sammanfatta och skriva ner i löpande text under rubriken resultat. 
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5. Resultat 
Under resultatdelen kommer jag att redovisa resultatet av intervjun och resultatet av 
observationer med årskurs tre, sedan av årskurs sex och avslutningsvis av pedagogernas 
uttalande. Jag kommer att dela upp resultatet i olika teman med utgångspunkt från 
frågeguiden till intervjun.  

5.1 Resultat av årskurs tre 

5.1.1 Resultat av intervju 
 

Tankar och känslor kring ämnet matematik  
 

När ag bad eleverna att spontant utrycka sina tankar och känslor kring matematik berättade en 
del elever att matematik för dem handlar om olika räknesätt som addition, subtraktion och 
multiplikation alltså plus, minus och gånger. Andra sa att matematik är siffror och roliga tal, 
en elev sa att matematik ibland är ”kluringar”. Nästan alla elever upplever att matematik är 
roligt att jobba med fast det kan vara svårt ibland. En elev sa att matematik ” är lite så där 
ibland rolig och ibland tråkig”. Endast en elev tycker att matematik är jobbig och tråkig när 
det är svårt. 

Det som är roligt samt mindre roligt med matematik 
 

De flesta elever tycker att det är roligt att räkna, att spela spel och att räkna gånger och plus. 
En elev upplever att det är roligt att få tänka och lära sig mer och göra saker man inte kan. En 
elev tycker att det är roligt att få fram svaren och att samarbeta med andra i klassen. En annan 
elev sa ”det är roligt när det går bra och när jag förstår vad jag gör”.  

Nästan alla elever upplever att det blir mindre roligt när de inte förstår och när de arbetar med 
minus (subtraktion), för att ”man måsta ta bort från något och då bli det svårt” säger en elev. 
Att arbeta med division är också inte roligt. En elev sa att ”Det som är mindre roligt är att 
göra flera gånger samma sak”. Två elever säger att ”det finns inget som är mindre roligt i 
matte”. 

 

Mera matematik i skolan och hur eleverna helst vill arbeta med matematik 
 

Av de tio intervjuade elever i årskurs tre vill sex elever ha mer matematik i skolan, för att det 
är roligt. Två elever vill absolut inte ha mer matematik i skolan; en av de två eleverna tycker 
att det är jobbigt med matematik. Två elever tycker att det räcker med mängden matematik i 
dagsläget, men skulle tänka sig ha mera matematik för att hinna göra klart. 
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Tre av tio elever vill helst jobba själva i matteboken, resten vill helst samarbeta, arbeta med 
mattestationer, former och kluriga tal. En elev tycker att ”det är bra när man har genomgång 
sen försöker man jobba själv och sen går vi genom svaret tillsammans”. 

Upplevelser och känslor elever får när de inte förstår  
Tre elever upplever att det känns svårt när de inte förstår matematik, två känner sig osäkra, 
resten upplever det pirrigt, konstigt, jobbigt och tråkigt. En elev säger att ” när jag inte förstår, 
känns det att jag vill lära mig mer”. 

Alla elever tvekar inte att fråga läraren när de möter svårigheter. Nästan alla säger att när 
fröken skriver och förklarar tydligare brukar de förstå bättre. Endast en elev säger att ”jag 
brukar fråga fröken men ibland är det lättare att fråga en kompis som har gjort det, ibland 
förklarar de bättre”.  

Elevers olika tips till lyckad matematikundervisning 
För att eleverna ska tycka att matematik är roligt ska läraren försöka förklara på olika sätt och 
hjälpa dem som inte förstår, läraren kan gå igenom på tavlan och sen låta eleverna arbeta i 
grupp eller i helkass och ge förslag och sen kan man gå igenom svaret tillsammans anser 
några elever. 

Elever i årskurs tre hade fina förslag på olika arbetssätt och arbetsformer som läraren kan 
tillämpa i matematikundervisningen. En del elever tycker att det är lärorikt och samtidigt 
roligt med mattespel och kortspel. Andra föredrar utomhusmatematik och färgläggning av 
olika mattefigurer. Andra gillar växlingsspelen där elever arbetar med tal positionen, ental, 
hundratal och tusental. ”Det är lättare när man arbetar med pengar” säger en elev. Det 
kommer också ett förslag på en sorts mattestege; där slår eleverna tärning och klättrar antal 
steg upp. Stegen kan ha olika värde, en, hundra eller tusen. 

En elev ger förslag på att använda roliga saker när man ska arbeta med division, t.ex. glass 
eller frukt. Eleven säger ”det blir roligt, det är i alla fall roligare för mig”. En annan elev ger 
ett exempel med myggor han säger ”det finns två myggor, om en dör då blir bara en kvar”. 
Mattestationer och kluriga tal är vissa elevers favoriter.  

 

5.1.2 Resultat av observationer  
 

Observationen av årskurs tre pågick i två dagar, där hade jag möjligheten att vara i 
klassrummet när eleverna hade matematik. Det var slumpmässigt valda dagar, jag kontaktade 
klassläraren och fick komma och observera barnen. Det var i slutet av vårterminen och 
eleverna samt läraren hade planerat annat under veckan så de enda tillfällena var då just dessa 
två dagar. Första dagen samlade läraren halva klassen (andra halvan var på slöjd). Eleverna 
satt i en stor soffa i ett av klassrummets hörn där de brukar ha morgonsamling. Efter att hon 
hälsade eleverna godmorgon berättade hon innehållet i dagens mattelektion. Hon hade gjort i 
ordning olika stationer där eleverna kommer att väga olika föremål och sen delade hon 
eleverna i fyra grupper. Det finns fyra stationer. I första stationen uppmuntras eleverna att 
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uppskatta vikten av olika föremål, sedan väger de föremålen med hjälp av en balansvåg och 
till sist beräknar skillnaden av den uppskattade och den verkliga vikten. Station två var en 
blandning av vikt och volym, eleverna fick i uppgift att väga olika kärl, en deciliter, en 
plastburk och en litermått. Först ska kärlen vara tomma och sedan fyllda med olika mängd 
vatten. Efter det skulle eleverna beräkna och dra slutsatser av mätningen och vikten. Vid 
tredje stationen fick eleverna veta vikten av föremålen som olika kärl innehåller; först skulle 
de väga kärlen tomma och sen skulle de beräkna den totala vikten. Den fjärde och sista 
stationen skulle eleverna använda sig av en brevvåg. De fick olika brev med olika innehåll 
och vikt, först skulle de väga breven och sen rangordna dem med tyngsta brevet först och sen 
med hjälp av en pristabell skulle de beräkna priset för att skicka respektive brev. Eleverna var 
väldigt avslappnade och verkade väldigt intresserade av olika vågar som läraren tog med sig 
till klassrummet, de frågade vad de olika vågarna heter och vad man använder dem till. 
Elevernas arbete gick smidigt och bra och sällan frågade de om vad ska göras. Det förekom 
diskussioner eleverna sinsemellan om vilka mått man skulle följa och varför, hur man skulle 
göra och om vissa svar var rimliga (uppskattningen). Alla grupper hann genomföra uppgiften 
och matematiklektionen slutade i tid.  

Dagen efter genomförde andra halvan av klassen samma uppgifter, de delades också i fyra 
grupper och uppmuntrades att göra samma sak. Den här gruppen av elever var inte lika 
effektiv som den första. För vissa elever tog det alldeles för lång tid att väga och mäta och 
samarbetet mellan eleverna i en och samma grupp fungerade inte bra. Vissa glömde vad de 
ska göra och frågade läraren gång på gång vad de skulle göra och hur fast de hade 
instruktionerna för de olika stationerna. Det förekom inte några diskussioner mellan eleverna. 
När jag frågade vissa elever vad de tyckte om det de höll på med så svarade de att det är roligt 
men tröttsamt. När matematiklektionen tog slut hade fortfarande vissa grupper några stationer 
kvar att göra. 

I ett hörn i klassrummet står ett bord med en hel del laborativt material som sedlar, mynt, 
Cuisenairestavar, måttband och andra saker. Jag frågade klassläraren om materialet alltid är 
där. Hon sa att bordet alltid finns där nära eleverna och att allt material är tillgängligt både för 
dem och för henne.  

5.2 Resultat av årskurs sex 

5.2.1 Resultat av intervjun 
 

Här redovisar jag resultatet av intervjun med eleverna i årskurs sex tematiskt med 
utgångspunkt i intervjufrågorna. 

Tankar och känslor kring ämnet matematik 
 

När jag bad eleverna i årskurs sex spontant utrycka sig om matematik var tankarna olika. 
Vissa elever tänkte att ordet matematik är olika räknesätt, plus och minus samt att räkna och 
lösa olika uppgifter. Vissa elever anser att matematik är att räkna i matteboken eller i 
mattehäftet, andra ser matematik som ett tillfälle att jobba bra och tänka mycket. En elev 
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säger att ”matematik är att jobba med matte i matteboken i klassrummet”. En annan elev säger 
att ”När jag hör ordet matte tänker jag på skolan, vi jobbar ganska mycket med matte i skolan 
därför tänker jag på det”. Känslorna är blandade, vissa tycker att det är jobbigt, svårt och 
tråkigt när det blir tjatigt. Andra tycker att det är roligt och kul. En elev tycker att matematik 
inte är det bästa ämnet men för honom går det i alla fall bra. 

Det som är roligt samt mindre roligt med matematik 
De flesta eleverna i årskurs sex tycker att det är roligt med matematik när det är grupparbeten 
och mattelekar. Vissa tycker att det är rätt kul med kluringar särskilt när eleverna får det som 
hemläxa att klura på dem. En elev tycker att det är särskilt kul med geometri, han tycker om 
att mäta omkrets och area samt lösa kluriga och roliga tal. En elev tycker att det är kul när 
man börjar med nya moment i matematik, för då lär man sig nya saker. En annan elev säger 
att det är alltid kul att få räkna svårare matematik för då måste man tänka lite extra. En elev 
utrycker sig så här ” När man har suttit och klurat länge och så kommer man på det. Det är 
kul”. Utomhusmatematik är en favorit för en del elever. 

De flesta elever är överens om att matematik blir mindre rolig när de sitter och tänker rätt 
länge på en uppgift men ändå inte kommer på hur man löser det. En del elever anser att 
matematik bli ”trist” (elevernas egna ord) när det blir ”tjatigt”, alltså sitter och räknar ungefär 
samma uppgifter med likadana tal sida efter sida. En elev säger att hon vet att 
färdighetsträning är viktig men inte rolig. En elev säger ”att sitta 40-50 min och jobba i matte 
boken varje dag är inte roligt”.  

Mera matematik i skolan och hur eleverna helst vill arbeta med matematik 

 
Nio av de tio intervjuade eleverna i årskurs sex vill inte ha mer matematik i skolan, de tycker 
att de har nog mycket matte ”vi har matte typ 40 min varje dag, det räcker så”. En elev säger 
att han skulle vilja ha mer matematik i skolan om han får spela mattespel och inte bara sitta 
och räkna i matteboken. 

Nästan alla elever vill helst ha gruppuppgifter och samarbetsövningar i just matematik för de 
har aldrig det annars. En elev säger att han skulle vilja göra uppgifterna muntligt för då blir 
det mindre enformigt. En annan elev vill helst ha nya uppgifter hela tiden och inte sitta och 
räkna samma sak. 

 

Upplevelser och känslor elever får när de möts av svårigheter i matematik 
 

De flesta intervjuade elever tycker att det är jobbigt och svårt när de inte förstår matematik. 
En elev säger ”det känns jobbigt när jag inte förstår, jag känner mig ganska dålig när alla 
andra och så förstår man inte själv”. En elev tycker att han blir förvirrad och säger ” det känns 
som att de har gjort en uppgift som inte går att lösa”. 

Elever i årskurs sex har lärt sig att när de inte förstår eller inte kan komma fram till en lösning 
bör de titta närmare på ”gula rutan” i matteboken, där skrivs ofta förslag på lösningar av vissa 
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uppgifter. När de inser att det är fortfarande oklart hänger de upp hjälplappen och väntar på 
lärarens hjälp och då brukar det bli begripligt för de flesta. 

Elevers olika tips till lyckad matematikundervisning 
 

Elever i årskurs sex har många fina tankar, tips och idéer för att läraren ska lyckas med 
matematikundervisningen i klassrummet. Många av eleverna anser att gruppuppgifter är en 
bra arbetsform som lärarna bör tillämpa med jämna mellanrum i skolan. En elev säger ”elever 
tycker om att ha gruppuppgifter lite oftare, det är alltid roligare när man kan gör saker 
tillsammans”. Utomhusmatematik och olika mattespel är efterlängtade arbetssätt. Ett bra tips 
från dessa elever är att läraren ska ha med sig en papperslapp där han/hon kan skriva och rita 
när enskilda elever ber om hjälp. Eleverna anser att detta hjälper dem att förstå bättre. En del 
elever tycker att det är bra med korta genomgångar och att läraren bör gå igenom en svår 
uppgift på tavlan och förklara på ett bra sätt hur man ska gå tillväga. En elev tycker att läraren 
bör låta eleverna prata och diskutera matte och inte bara räkna i boken. 

5.2.2 Resultatet av observationen 

 
Eftersom min långa och lärorika femveckors praktik var i en årskurs sex hade jag möjlighet 
att vara med eleverna och komma närmare deras vardag i skolan. Observera deras reaktioner 
och höra deras åsikter särskild sådana som berör matematik och matematikundervisning. 
Observationen av elever i årskurs sex genomfördes vid två olika tillfällen. Varje 
tillfälle/matematiklektion pågick i 40-min..  

Det är en klass på tjugotvå elever med nästan lika många pojkar som flickor. Ofta sitter 
eleverna vid sina bänkar och räknar i mattehäftet. När de inte kan komma fram till lösningen 
på uppgifterna på egen hand ber de läraren om hjälp genom att de går fram och på en bräda 
med en rad spikar hänger upp en lapp med sitt namn på. Läraren kan då i tur och ordning 
hjälpa så många elever som möjligt. Elever som hinner långt fram i boken har individuella 
genomgångar av det nya momentet med läraren. När de flesta av eleverna har kommit fram 
till det nya kapitlet hålls en genomgång på tavlan för hela klassen. En sådan genomgång höll 
jag i en gång. Genomgången handlade om geometri om omkrets och area, jag gick igenom 
vad orden omkrets och area betyder samt ritade vissa geometriska figurer och eleverna fick 
komma med förslag på hur man räknar ut arean på dem. Eleverna tyckte att det var bra med 
sådana genomgångar men de fick inte vara så långa för de flesta kan tycka att det blir tjatigt 
och att de vill prova räkna själva i matteboken. 

I klassrummet ser man inga laborativa material, det finns inga geometriska former, 
mätinstrument eller annat konkret material som eleverna har tillgång till under 
matematikundervisningen. Efter en kort tid på vfu insåg jag att eleverna hade svårt med 
enhetsomvandling och med begreppsförståelse inom volym t.ex. hur mycket en milliliter är, 
och hur många milliliter en deciliter osv. Därför fick jag lov att ta med olika kärl i olika 
storlekar samt olika mått så att eleverna kunde fylla på med vatten och laborera med det och 
få bättre kläm på olika enheter. Dessa olika mått fick ligga på bänken i klassrummet i flera 
veckor tills vi (jag och klassläraren) insåg att elevernas intresse för dem minskade. 
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Gång på gång hörde jag elever fråga ”har vi matte i dag? ” Och läraren blev lite irriterad på 
frågan och förklarade att de kommer att ha matematik varje dag. Jag hörde att en del elever 
suckade och klagade och önskade om de fick göra annat någon gång. Detta fick mig att 
fundera på att konstruera flera gruppuppgifter i geometri där eleverna inte behöver vara i 
klassrummet utan utanför och genomföra ”olika uppdrag” . Eleverna fick med hjälp av olika 
mätinstrument mäta omkrets och beräkna area av olika ytor och föremål i skolan, t.ex. skolans 
parkering, matsalen, matbord, skåp i entrén osv. Jag frågade eleverna vad de tyckte om att 
arbeta på det sättet och svaren var ”mycket bra”, ” vi vill ha mer sådana uppgifter”, ” kul att 
samarbeta ”, ” hoppas du stannar hos oss och du gör såna övningar för läraren hinner inte göra 
detta och inte alldeles själv med alla elever”. 

Ett sådant arbetssätt väckte många tankar och funderingar hos eleverna om vad olika begrepp 
betyder och om hur man skriver olika enheter. Diskussionerna var heta om vad som är 
lämpligt och rimligt och vad som var osannolikt i just mätning av olika föremål. Eleverna som 
arbetade i små grupper fick redovisa för resten av klassen och det var ett tillfälle där andra 
fick fråga hur gruppen arbetade och var de hittade de olika föremålen. Då pratade eleverna 
och diskuterade matematik. 

 

5.3 Pedagogernas tankar 
 

Till pedagogerna hade jag tre frågor som de fick svara på och prata fritt om. Jag kommer att 
redovisa pedagogernas åsikter under de frågor jag ställde. 

Vad är det som gör att vissa elever en negativ attityd till matematik? 
 

Pedagog i årskurs tre 

Enligt klassläraren som har jobbat i trettio år är det få elever i tidigare år som är negativa till 
matematik. De flesta är positiva till ämnet. Eleverna tycker att matematik är när man skriver i 
böcker. Hon säger att när de jobbar med andra saker som är mer lärorika säger de ” när ska vi 
börja jobba? ”. Hon tror att när eleverna tycker att det blir svårt tycker de då kanske att det 
inte är så roligt med matematik men ofta så tycker eleverna att det är roligt. 

Pedagog i årskurs sex 

Pedagogen i årskurs sex tror att vissa elever har en negativ attityd till matematik för att de tror 
att matematik är väldigt bunden. Elever som har det jobbigt kan ofta tycka att matematik är 
bra för att den är så väldigt tydlig. De lär sig” jag gör så där och då blir det rätt” och då kan de 
tycka att matematik är bra. Medan de som gärna vill göra sina fria lösningar kan matematik 
begränsa hur fria de kan vara. Detta kan göra att de inte gillar matematik. Det finns en 
berättelse om en elev som under matematiklektionen höll på med centimeter, eleven sa till 
läraren ”är det här samma centimeter som i slöjden”. Elever tror att centimeter i matte inte är 
samma som den är i slöjden och då blir det svårt. Pedagogen fortsätter att många ungdomar 
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och barn har en förutfattad mening om att matematik är svår. När de jobbar med det och man 
förklarar och säger att ”det här kan du” då blir det klarare men de har som ändå lärt sig att 
matematik är svår. Läraren tror att det är medärvt ”matte är mitt värsta ämne”.  Det kommer 
hemifrån när många föräldrar tycker att de inte kan matematik och i själva verket kan de visst 
det t.ex. när de ska tapetsera kan de räkna ut hur många rullar de behöver. Eller när de ska 
lägga ett nytt golv kan de räkna hur många kvadratmeter det är. Det är matematik. Vissa 
elever tycker att det är jobbigt att de måsta använda pennan och skriva mycket. Matte är svårt 
att göra på dator det finns inte så mycket man kan göra med hjälp av olika dataprogram, 
kanske multiplikationstabellen men annars är det inte så mycket. Eleverna ska kunna redogöra 
för sina uppgifter sen när de böjar på högstadiet. En svår sak med matematik är att eleverna 
ofta redan vet svaret men har svårt att få det skrivet på ett matematiskt språk med symboler. 
Däremot när eleverna får göra kluringar tycker de att matte är roligt.  

 

Vad gör pedagoger för elever som har negativ attityd till matematik? 
 

Pedagog i årskurs tre 

Läraren för årskurs tre säger att när matte upplevs svårt brukar hon och hjälpläraren försöka 
åtgärda dessa svårigheter t.ex. försöker göra en diagnos om vad som är svårt för en viss elev, 
är det ramsräkning eller är det talkamraterna som är problemet, och då sätter de in en åtgärd. 
Vid intervjutillfället jobbar hon med positionssystemet för att hon har upptäckt att många har 
problem med det. Pedagogen säger ”Vi jobbar med blockar och klossar och även pengar och 
stationer”. 

Pedagogen understryker att ibland är det svårt att se och komma åt vad problemet är för vissa 
elever. Det är det svåraste. En del elever är väldigt ojämna, de kan klara vissa saker bra och 
ibland kan saker som är enkla vara ett problem. Då försöker man på olika sätt tills vi ser att 
eleven kan det men sen kan problemet komma tillbaka. Vissa saker är svåra att göra diagnos 
på för att hitta exakt vad problemet är. Det är alltid roligt att se hur de utvecklas när de kan 
berätta genom att skriva och rita hur de löser en uppgift. Alltså om sitt matematiska tänk. Det 
betyder att de förstår vad de gör. 

 

Pedagog i årskurs sex 

Klassläraren för årskurs sex säger att när man har sådana elever som tycker att matematik är 
tråkig kan det vara svårt att få dem att se annat. Man kan göra gruppuppgifter eller t.ex. räkna 
och färglägga. En del kanske tycker att det är roligt. Det måsta komma tidigt att få en känsla 
av att matematik inte är så svår och att det är roligt att arbeta med den. Att göra mer praktiska 
övningar är det också ett sätt att göra matte roligt t.ex. när man håller på med statistik att man 
klipper i tidningar och inte använda matteboken eller när man mäter med mätinstrument osv.  
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 Grundvalar pedagogen utgår ifrån under matematikundervisningen 
 

Pedagog i årskurs tre 

Pedagogen i årskurs tre säger att när hon lägger upp matematikundervisningen tittar hon i 
handledningen till matteboken.  En lärarhandledning är också bra för där hittar man som 
lärare tips och idéer på konkreta saker och hur man ska göra. Hon anser att man ska titta i 
kursplanen men ibland är hon rädd att missa ett moment så därför har hon matteboken som ett 
stöd. Pedagogen tycker att man inte får bli styrd av matteboken men ibland känner hon att den 
styr lite för mycket. Pedagogen hävdar att i skolor arbetar många lärare efter matteboken och 
inte styrdokumenten. Numera tänker hon på ett helt annat sätt, hon säger ”Ju mer jag läser 
kursplanen desto mer tänker jag att jag kanske kan jobba mer fritt från matteboken så därför 
tänker jag prova från nästa höst att vara utan mattebok för det är ändå kursplanens mål som är 
de viktiga”. Hon kommer att försöka jobba lite praktiskt t.ex. med utomhusmatematik. Hon 
ger ett exempel på hur de jobbar i årskurs två. Där har läraren gjort en diagnos som heter Mås 
och Mia och efter det såg läraren att eleverna inte är vana vid att berätta hur de tänker, just det 
arbetssättet är ovanligt. Pedagogen fortsätter att skolan hon arbetar i är med i ett Eu- projekt 
och därifrån fick de många bra tips på böcker och tester.  Hon hävdar att förr var det olämpligt 
att göra tester men nu har det visat sig att det är bra att eleverna kommer i kontakt med det 
tidigare. Det är bra för vissa elever som har lite svårigheter för att läraren ska kunna se vad 
eleven har problem med. För ibland räcker det inte med att lappa och laga utan man måste gå 
tillbaka och börja om från början, alltså från grunden. Ju snabbare man gör det desto bättre är 
det. 

Pedagog i årskurs sex 

Pedagogen i årskurs sex säger att när det gäller matematikundervisningen är naturligtvis 
matematikboken viktig och framförallt för eleverna. Hon berättar att hon hade en elev en gång 
som hon bad att ställa upp när han räknade, han tyckte att det tog lång tid och då sa han ”du 
hindrar mig i min strävan att nå ut matteboken”. Då fick hon berätta för eleven att i 
kursplanen står det ingenstans att målet är att hinna ut matematikboken utan det står att eleven 
ska behärska algoritmen och det är just det hon vill att han sak kunna och känna sig säker på. 
Pedagogen fortsätter att oftast är det så att eleverna kan tycka att det är konstigt om hon 
hoppar över ett stycke i matematikboken. Hon tycker att eleverna är på det sättet 
konservativa. Pedagogen är ganska noga med att inte göra en planering på hösten och räkna ut 
hur många sidor eleverna ska hinna till en viss tid. Hon anser att det kan bli fel, det finns 
elever som jobbar och sliter och kan bli stressade av det och tänker ” hur ska jag hinna” och så 
finns det elever som är snabba och arbetar fram till målet och tycker att de inte behöver göra 
mer. Det är svårt att få dem att förstå att de ska jobba så långt de hinner. Jag tycker att det är 
viktigt att de ska lära sig att jobba så bra som möjligt under lektioner. Det är viktigt att de 
förstår vad de gör än att stressa sig fram i matteboken och inte förstå. Det som är viktigt är att 
använda olika sätt när man förklarar för elever är olika och tar till sig på olika sätt, t.ex. att rita 
på papper så att de ser när man förklarar för dem. Det finns elever som man kanske förklarar 
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på olika sätt för men det är fortfarande oklart och då kan de kanske få arbeta laborativt och 
ibland måsta de lära sig att det är så man ska räkna eller ställa upp och så småningom löser det 
sig och de förstår varför. Ibland funkar det bra om en elev i klassen kan förklara.  
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5.4 Resultatdiskussion  
 

Syftet med arbetet är att undersöka elevers attityder till matematikundervisningen. Efter att ha 
genomfört kvalitativa intervjuer kompletterade jag det med observationer i årskurs tre och 
årskurs sex i två olika skolor i Norrbotten. 

Svaren på de två första frågorna var torftiga från både klasserna. Jag hade velat ha mera 
utförliga svar, jag ställde andra frågor som ” kan du ge något exempel” eller ” skulle du kunna 
utveckla det mer” men fick tyvärr inte så mycket. Jag nöjde mig med det för att jag inte vill 
riskera att eleverna ska tappa lusten och kanske ångrar sig att de ställde upp för intervjun. Jag 
vill inte heller ställa ledande frågor som kan förstöra deras spontanitet och ärlighet.   

Resultatet visar att trots att barn är olika på olika sätt finns det  en gemensam faktor för  både 
yngre och äldre elever, de tycker att matematik är roligt när de förstår det och när de räknar en 
uppgift och kommer fram till rätt svar. Vissa intervjuade elever tyckte att matematiken blir 
rolig när de få utmanande uppgifter. De intervjuade och observerade eleverna är positiva till 
ämnet matematik när de få hålla på med olika saker och arbeta med matematik på olika sätt. 
Yngre elever är nöjda med ett varierad arbetssätt inom matematiken t.ex. grupparbete, 
utomhusmatematik samt de olika arbetsformer läraren tillämpar i klassrummet som t.ex. 
arbetet med laborativt material. De äldre eleverna visar förståelse för det arbetssättet som 
tillämpas i klassen och det är att sitta och räkna i sina matteböcker. Vissa anser att det är en 
viktig form av färdighetsträning trots att den inte är motiverande men lärorik. Här berättar 
eleverna om det de känner till och fått uppleva under matematiklektionerna. 

Elevers negativa upplevelser av svårigheter och otydlighet i matematik lämnar tyvärr sina 
spår av missnöje och olust till ämnet. Vissa av de yngre eleverna tycker att en del räknesätt är 
svåra (särskilt subtraktion) och detta kan göra matematik mindre rolig. Det förekom att vissa 
yngre elever tycker att det inte finns något som är mindre roligt med matematik. En elev som 
enligt min åsikt har kommit långt i sin utveckling och tyckte att det som kan göra matematik 
mindre rolig är alla repetitioner av samma sak hela tiden. Sådana tankar hade några äldre 
elever som känner sig mindre tillfredställda av matteboken och önskar nya utmaningar som de 
saknar i matematikundervisningen. Den enformiga undervisningen i just matematik resulterar 
i elevers negativa inställning till ämnet. På frågan om hur de helst skulle vilja arbeta i 
matematik svarade de flesta av de äldre eleverna att de vill ha grupparbete och genomgångar 
samt muntliga redovisningar av matematiska problem. De yngre eleverna är ganska nöjda 
med de arbetssätt de har och vill helst ha mera av t.ex. grupparbete, mattestationer och 
genomgångar samt ett gott samarbete mellan eleverna men vissa elever gillar också det 
individuella arbetet i form av enskilt arbete i matematikboken. 

Intresse för matematik är högt bland yngre elever och en aning lågt bland äldre elever och här 
menar jag elever i årskurs sex. När jag frågade eleverna om de skulle vilja ha mer 
matematikundervisning i skolan svarade alla intervjuade tio elever att de inte vill ha mer 
matematik i skolan förutom en elev som skulle tänka sig ha mer matematik om det är i en 
annan form, alltså i form av mattespel. Slutsatsen är att eleverna är överens om att de har 
matematik varje dag och skulle absolut inte ha mer. Däremot vill de flesta av de yngre 
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 eleverna ha mera matematik i skolan först för att matematik är ett roligt och intressant ämne 
enligt många och gärna för att hinna gå genom det man inte hinner med under lektionstid eller 
vid frånvarande på grund av sjukdom och annat. I sin studie om elevers möjligheter att 
påverka sina studier kom Lili-Ann Kling Sackerud (2009)fram till att gällande yngre elever i 
tidigare skolåren är intresset för matematik störst. Och nästan alla elever hon frågade (sex av 
åtta) är matematik deras favoritämne. Ju äldre eleverna blir desto större blir skillnaden i 
inställningen till och känslorna för matematik. Resultatet Kling Sackerud kom fram till 
överrensstämmer med NU03 (Skolverket, 2004), där idrott och estetiska ämnen dominerar 
och att hälften av eleverna i hennes studie (elva av tjugofyra) säger att matematik är deras 
favoritämne. 

Elever har varierande känslor när de möter svårigheter i matematik. De yngre eleverna har en 
god självkänsla och anser att när de inte förstår så är det momentet läraren tar upp som är 
svårt och att med ytterligare förklaring och bättre genomgång brukar det lösa sig. De äldre 
eleverna kan också känna samma sak men de flesta känner att det är jobbigt och att man själv 
som individ har svårt att förstå och då känner man sig otillräcklig och dålig som många elever 
uttryckte det. Detta tar självklart hårt på självtillit och tillfredställelse i matematiken och 
resulterar ett mindre intresse för ämnet. Alla de frågade eleverna säger att de ofta förstår 
mycket bättre när läraren förklarar och använder andra metoder för att göra matematiska 
problem begripliga. Detta tyder på att ett varierande arbetssätt och former har en stor 
betydelse för elevers välbefinnande och inte minst att läraren spelar den största rollen i 
skolans tidigare år för elevers kunskapsutveckling. 

Tanken med frågan om olika tips och råd var att få elevernas spontana önskemål. Jag tror 
alltså att de olika tips och råd jag fick för att göra matematiklektionerna intressanta egentligen 
är elevernas önskemål. De yngre eleverna rekommenderar det de själva håller på med under 
matematiklektionerna, medan däremot de olika tips de äldre eleverna gav är olika önskemål 
om varierande arbetssätt och former samt strävan efter mera utmaningar i matematik som de 
själva saknar och längtar efter och som skulle kunna göra matematiken motiverande och 
intressant. 

Resultatet av mina observationer var förutsägbara. Det jag observerade och såg under två 
matematiklektioner är inte så ovanligt i skolans tidigare år och särskilt i de första tre åren i 
skolan. Klassrummen är väl utrustade med matematiskt material i form av figurer, former, 
mätinstrument osv. och eleverna arbetar ofta laborativt för att stärka och fördjupa elevers 
kunskaper om de olika moment läraren går igenom i klassen. Oftast under sådana arbeten 
väcks diskussioner och funderingar kring uppgiften och syftet med dem eller om de olika 
sätten eleverna kan komma på för att lösa problemen. Emanuelsson m.fl. (2006) hävdar att i 
det sociala samspelet i klassrummet kan varierande arbetsformer och arbetssätt ge eleverna 
möjligheter att tillägna sig matematik på olika sätt och med hjälp av olika metoder. 
Aktiviteter bör väljas med omtanke så att eleverna ser det lustfyllda och meningsfulla med 
dem. Då engagerar de sig och får tilltro till sitt lärande. . Detta såg jag knappt när jag 
observerade eleverna i årskurs sex. Klassrummet var inte alls matematiskt inspirerat eller 
väcker det minsta matematiska intresse. Avsaknaden av laborativt material och matematiska 
föremål gör att klassrummets miljö kan skapa olust och otillfredsställelse. Det väcktes aldrig 
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några diskussioner under matematiklektionerna. Eleverna satt ofta och räknade i sina 
matteböcker. Det förekom sällan genomgångar för helklass och grupparbeten fick eleverna 
göra när jag var med på Vfu. Kling Sackerud (2009) hävdar att mellan de nationella 
utvärderingarna år 1992 och 2003 ser man att det traditionella sättet att undervisa genom att 
läraren leder lektionerna, frågar eleverna medan eleverna lyssnar och svarar har minskat. 

Pedagogerna hade olika åsikter om orsaken till att vissa elever har en negativ attityd till 
matematik och matematikundervisningen. Pedagogen för tidigare år anser att det är sällan 
yngre barn har en negativ attityd till ämnet matematik och detta stämmer bra med vad Kling 
Sackerud (2009) kom fram till i sin studie och vad min undersökning visar. Däremot kan 
eleverna uppleva att vissa praktiska övningar är långtråkiga. Yngre elever är mer energiska 
och att sitta stilla eller arbeta en hel lektion med en övning kan göra att de tappar ork och lust 
men de arbetar gärna mer praktisk fast en kort stund. Äldre elever kan uppleva att 
matematiken är tråkig och detta är enligt pedagogen i årskurs sex en attityd elever tar med sig 
hemifrån. Jag upplevde många gångar att vissa elever är duktiga men föräldrarna tycker att 
matematik är svår och obegriplig och därför inbillar de sig att matematiken är svår och då blir 
den negativa attityden ”ärftlig”. Det är vanligt att när yngre elever möts av svårigheter och 
läraren upptäcker att eleven börja tappar lusten för ämnet matematik sätter man igång med 
olika åtgärder och det är ofta en åtgärd som hjälper både läraren och eleven att upptäcka vad 
det är som inte är klart och vad bör man arbeta med bättre. Läraren i årskurs sex säger att 
elever som möts av svårigheter i matematik bör arbeta mer praktiskt och med ett mer varierat 
arbetssätt men i verkligheten förekommer det väldigt sällan att en grupp elever eller en 
enskild elev i senare årskurser arbetar praktiskt med matematik. Som jag skrev tidigare så 
saknas praktiska matematiska material i klassrummen för äldre elever (årskurs sex). När 
matematiken blir för abstrakt behöver elever sådant material i form av Cuisenairestavar, 
mätföremål etc. och därför tycker de flesta elever att matematiken blir rolig när de får ha ute-
matte, grupparbeten och olika mattespel.  

När jag frågade pedagogerna om vad som styr matematikundervisningen i klassrummet blev 
svaren nästan identiska. Tyvärr har matematikboken en stor dominerande roll i 
undervisningen. Enligt pedagogen i årskurs tre så har tyvärr skolor i många år följt 
matematikboken och inte styrdokumenten kanske för att lärarna tror att matematikboken är 
konstruerad efter kursplanen och läroplanen eller för att eleverna vill ha egen bänk bok. 
Numera inser pedagogerna att man kan följa styrdokumenten och följa undervisningen utan 
matematikboken eller använda den som stöd. Matematikboken är ett bra stöd i undervisningen 
men vissa skolor och lärare använder bara den under matematikundervisningen och därför har 
den en avgörande roll när det gäller hur elever upplever matematiken och hur elevers 
kunskapsutveckling ser ut. Därför får en del matematikböcker kritik för innehållet som ibland 
kan verka förvirrande och komplicerande för eleverna.  
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5.5 Metoddiskussion och studiens begränsningar 
 

För att granska resultat av forskningsstudier är tolkning av reliabilitet och validitet centrala 
begrepp. Med reliabilitet menar man tillförlitlighet, det vill säga att en mätning är stabil och 
inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser. Man menar med reliabilitet att en mätning vid en viss 
tidpunkt ska ge samma resultat om man gör en ny mätning. Idén med reliabilitet är att man 
utför kvantitativa studier där man anger värden på variabler för varje enhet. Hög reliabilitet 
kräver att situationen ska vara standardiserad. Den kvalitativa intervjun förutsätter en låg 
standardisering. Därför blir det dock besynnerligt att prata om reliabilitet vid kvalitativa 
intervjuer. Validitet eller giltighet är när ett instrument eller en fråga ska mäta det den är 
avsedd att mäta (Trost, 1997). 

Patel och Davidsson (2003) anser att begreppen reliabilitet och validitet är ganska nära 
varandra och sammanflätade och att många forskare använder begreppet validitet inom den 
kvalitativa forskningen. Validitet i en kvalitativ studie genomsyrar forskningsprocessens olika 
delar. När en forskare lyckas göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld pratar 
man om validitet. Stukát (2005) beskriver validiteten som svårfångad och mångtydig men 
ändå grundläggande och med en avgörande roll för undersökningens värde. För att vara säker 
på sin sak måsta man upprepade gånger fråga sig: Undersöker jag det som jag verkligen vill 
undersöka?  

Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers attityder till matematikundervisningen. 
Forskningsområdet är inte väl forskad och det finns inga teorier om vad som påverka 
attityder. Min studie har därför en explorativ karaktär och jag använde mig av kvalitativa 
undersökningsmetoder i form av kvalitativa intervjuer och observationen. Det som kunde ha 
påverkat resultatet av min studie är jag själv. Det var jag som enskild person som formulerade 
intervjufrågorna och utförde observationerna, interpretationen och sammanställningen av 
resultatet. Men jag anser att detta inte har minskat validitet i min studie eftersom jag som var 
del av elevernas livsvärld och har tolkat alla delar av undersökningen utifrån samma 
erfarenhet och perspektiv. Enligt Patel och Davidsson (2003) när en forskare lyckas göra en 
trovärdig tolkning av den studerades livsvärld pratar man om validitet.  

En begränsning av undersökningen var att observationen i årskurs tre var naturalistisk, men 
inte så var fallet i årskurs sex. Jag hade ingen Vfu hos årskurs tre och inte var någon 
undervisare i klassen. Däremot så var jag en praktikant i årskurs sex och hade däremellan 
utfört en del undervisningen och arbetat med eleverna på ett annorlunda arbetssätt i 
förhållande till de vardagliga arbetsformer och arbetssätt de är vana för. Detta kanske har 
påverkat elevers tankar om matematikundervisningens olika arbetssätt. Observationen i 
årskurs tre varade i två dagar under två matematiklektioner medan i årskurs sex trots att 
observationen genomfördes i två dagar var jag ändå närvarande i fem veckor och detta kan ha 
påverkat mina uppfattningar om elevers beteende under matematikundervisningen. Men med 
andra avseenden betyder det att den gav mig en mer omfattande bild av 
matematikundervisningen i årskurs sex.  
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Forskningsfrågor var begränsade till ett sammanhang mellan undervisningsformer och elevers 
attityder. Enligt litteraturen så spelar uppgifterna eleverna arbetar med en stor roll i hur elever 
förhåller sig till matematikundervisningen. En antagning i forskning om attityder är att man 
ser den som oföränderliga under långa tidsperioder. Den här studie utgick från den här 
antagande. 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att utskriften av intervju är bundet med etiska problem. 
Intervjun kan behandla känsliga ämnen där det är absolut viktigt att värna konfidentialiteten 
för intervjupersonen. Förvaring av intervjumaterial bör vara säker eller kanske bör man radera 
innehållet av den bandade intervjun. Vid extremt känsliga fall bör man redan vid utskriften av 
intervjun dölja identiteten hos intervjupersonen. Trost (1997) påminner om att det är viktigt 
att ta upp frågan om den intervjuades samtycke och samtycke av vuxna människor om den 
intervjuade är minderårig ( se bilaga 1). Förutom föräldrarna har jag också frågat eleverna om 
deras samtycke för jag tycker att de bör ge sitt samtycke eftersom det är de hela 
undersöknings resultat hänger på. Redan från början ska den intervjuade få veta att 
tystnadsplikt råder, att intervjupersonen inte behöver svara på alla frågor och att han/hon när 
som helst kan avbryta intervjun. Trost understryker att ”tystnadsplikten och konfidentialiteten 
är oavvisliga” (s. 95).  

 

5.6 Fortsatt forskning 
 

Min studie visar att yngre elever har en positiv attityd till matematik medan en del äldre 
elever upplever att matematikundervisningen är mindre roligt.  Jag skulle vilja i kommande 
studie undersöka elevers attityder ur ett genus perspektiv om det finns en skillnad mellan 
pojkars och flickors attityder till matematiken samt att undersöka hur olika läromedel och 
uppgifter påverkar elevers attityder till ämnet matematik. 
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Bilaga (1) 
 

Till vårdnadshavare till elever i xx  2010-04-22 

 

Hej! 

Jag heter Sihem Layouni och är lärarstudent vid Luleå tekniska universitet, som 
ni vet så har jag tidigare haft min praktik i klassen vid olika tillfällen och nu 
håller jag på att skriva mitt examensarbete som handlar om elevers inställningar 
och attityder till matematik.  

Jag skulle vilja intervjua eleverna för att höra vad de själva tycker och tänker 
kring detta, därför behöver jag er tillåtelse inför intervjun. 

Jag understryker att eleverna kommer att vara anonyma och det är endast jag 
som kommer att lyssna på samtalen och intervjuerna som spelas in. 

 

□ Mitt barn får delta vid samtal och intervjuer. 

 

 

□ Mitt barn får inte delta vid samtal och intervjuer. 

 

 

 

 

 

Har du/ni några frågor får ni gärna kontakta mig via telefon eller mail. 

Sihem Layouni: xxxxxxxxxx 

Mail: Sihlay-4@student.ltu.se 
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Bilaga (2) 
 

Intervjuguiden 

Intervjufrågor till eleverna: 

1. Vad tänker du när jag säger matematik? 

2. Hur känner du för ämnet matematik? 

3. Vad är det som är roligt med matematik? 

4. Vad är det som är mindre roligt i matematik? 

5. Skulle du vilja ha mer matematikundervisning i skolan? Varför? 

6. Hur vill du helst arbeta med matematik? 

7. Hur känner du när du inte förstår? Vad gör du då? 

8. Brukar du förstå bättre när du frågar (läraren, kompisen, föräldrar) 

9. Vad tycker du jag ska göra som lärare för att mina elever ska tycka att 
matematiklektionerna/matematik är roligt? 

 

Intervjufrågor till pedagoger: 

1. Vad är det som gör att vissa elever har en negativ attityd till matematik? 

2. Vad skulle du göra om du har sådana elever? 

3. Hur formar du ut din matematikundervisning? Vad är grunden till att din 
matematikundervisning ser ut som den gör? 

 


