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Vad är matematik?  

En jämförande studie av elevers uppfattning om matematikämnet i olika 
åldrar på grundskolan. 

Carina Strömbom 

Sammanfattning 
Undersökningen ger en inblick i hur elever på grundskolan upplever ämnet matematik, 
samt hur uppfattningar skiljer sig mellan elever, i årskurserna 3, 6 och 9. Studien ger 
även en summering av de faktorer som kan visa sig orsaka elevernas uppfattningar. 
Studien har visat att uppfattningarna i ämnet skiljer sig mellan årskurserna. Elever i 
årskurs 3 upplever ämnet som mer roligt och intressant än de äldre eleverna. Det ele-
verna i alla åldrar var ense om är att ämnet är viktigt. De äldre eleverna ifrågasätter 
dock om allt de lär sig i ämnet är viktigt? 
Som orsak till elevernas uppfattning, ses läraren som den viktigaste faktorn för att göra 
ämnet intressant och roligt. Studien visar att det finns starka kopplingar mellan eleven 
och elevens kompis när de har en negativ uppfattning av ämnet. Det är även en större 
andel elever som tror att deras kompis uppfattar ämnet som tråkigt, än det faktiskt är 
elever som uttrycker att de tycker att det är tråkigt. Det tyder på att det finns en förut-
fattad mening om att matematik ska vara tråkigt. Tidigare forskning och studiens resul-
tat visar att matematiklärarens främsta uppgift är att bryta den tradition av negativa 
känslor som finns för ämnet. Den enskilt viktigaste faktorn för att kunna göra det är 
lärarens egen uppfattning av ämnet, och att läraren måste förmedla en positiv uppfatt-
ning till eleverna. 

Nyckelord 

Attityd, intresse, uppfattning, matematikdidaktik, matematik, grundskola 

Mathematics, belief, interest in mathematics 
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Bakgrund 

Inledning 
Vad har egentligen elever i olika åldrar för uppfattning om matematik? Tycker de 
att det är ett roligt och viktigt ämne eller är det ett tråkigt ämne som bara kan an-
vändas i skolan?  

Vilka faktorer är det som påverkar elevers uppfattningar till ämnet? Vad gör att elever-
nas känslor alternerar mellan roligt och tråkigt? Är det matematiken i sig som väcker 
dessa känslor eller är det andra faktorer som gör ämnet intressant alternativt ointressant? 
Hur viktig är läraren för uppfattningen av ämnet och hur mycket styr övriga sociala fak-
torer? Alla dessa frågor ligger till grund för min frågeställning.  
Vi vet idag att eleven bildar sig en uppfattning om ämnet under påverkan från många 
håll, bland annat tidigare skolgång, föräldrar, släktingar, kompisar, media och lärare. 
(SOU 2004:97) 

Det är viktigt i ett förändringsarbete att titta på vilka inställningar och attityder som 
finns kring ett ämne. Det har visat sig att elevernas och lärarnas uppfattning om vad 
matematikämnet är samt hur ämnet upplevs inverkar, på hur väl eleverna lär sig mate-
matik och hur läraren planerar sin undervisning. 

Det mediala intresse som riktas mot matematik i skolan fokuserar oftast ensidigt på ne-
gativa resultat i olika nationella undersökningar, och att elever upplever matematiken 
som tråkig och ointressant. Borelius (2004) har på uppdrag av matematikdelegationen 
tittat på massmedias roll för uppfattningar om ämnet. Hon kom fram till att matemati-
ken i stort sett är osynlig i dagens media utbud och att det inte finns några tydliga an-
vändare av matematik som skulle kunna tjäna som positiva förebilder för dagens unga 
människor. 

Matematiken finns helt enkelt inte med i vår tids berättelser om det goda livet. En massmedial 

satsning på matematik skulle dels kräva att uppmärksamhet skapas kring ämnet, dels att indi-

vider kan få uppleva matematikanvändare som förebilder. Speciellt betonas att ungdomar från 

hemmiljöer utan studietradition skulle behöva denna typ av massmedialt stöd för att överhu-

vudtaget vilja satsa på att lära sig matematik (SOU 2004:97 s.66). 

Enligt Sandahl (1997) så kan attityder till matematiken bli en myt. Trots att matematik 
anses vara ett viktigt ämne så ses det ofta som ointressant. Detta kan bero på att vuxen-
världen förmedlar den uppfattningen. 

Människor för därmed en berättelse vidare genom att uttala sina attityder till matematiken. För 

dessa människor har matematiken blivit mer eller mindre en rituell handling(Sandahl, 1997 s.7). 

Det är en viktig del i lärarprofessionen att kunna göra matematikämnet lättillgängligt 
och lustbetonat. Om jag som pedagog kan öka elevernas lust att lära matematik genom 
att ändra deras attityd, dvs. uppfattning om ämnet har jag kommit en bit på väg mot 
kursplanemålen. Jag anser att det går att utveckla undervisningen i matematik men då 
måste jag vara medveten om vilka uppfattningar som råder om ämnet och vad jag som 
pedagog behöver lyfta fram för att eventuellt förändra denna uppfattning. 
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Styrdokument 

Enligt kursplanen i matematik har intresset för ämnet och lusten att lära en central plats. 
Undervisningen ska även sträva emot att eleven får tilltro till sin egen förmåga. 
Citat ur Lpo 94: 

Ämnets syfte och roll i utbildningen: 

… Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kom-

municera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att 

upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 

tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: 

utvecklar tilltro till sin egen förmåga (Lpo 94). 

Utbildningen ska alltså utveckla elevens intresse för matematik. Den skall också ge ele-
ven möjlighet att uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna förstå 
och lösa matematiska problem. Intresset och lusten påverkas enligt forskning och tidi-
gare studier av hur eleven uppfattar matematiken. Detta påverkar naturligt nog även 
tilltron till den egna förmågan att klara av matematiken. 

Undersökningsområde 
Detta är en inomvetenskaplig undersökning. Jag har valt att undersöka uppfattningar om 
och inställningar till matematikämnet hos elever i olika åldrar på grundskolan. Jag 
kommer att göra en kvantitativ enkätstudie. Genom litteraturstudier tänker jag studera 
de orsaker till uppfattningar som eleverna förväntas visa upp. 

Forskning kring detta finns inom matematikdidaktisk forskning. Jag har bland annat 
tagit del av Erkki Pehkonens (2001) resultat. Skolverket har genomfört flera undersök-
ningar som behandlar detta forskningsområde som jag kommer att belysa några delar 
av. Jag har även tagit del av det material som matematikdelegationen SOU (2004:97) 
tagit fram. Från tidigare egna studier i ämnet har jag kurslitteratur och artiklar som berör 
dessa begrepp och frågeställningar. 

Sökord: attityd + matematik, inställning + matematik, matematikintresse, kommunika-
tion + matematik, matematikundervisning, Mathematics + belief 

Dessa sökord har använts i databaser som: artikelsök, uppsök, Libris, Eric etc. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet är att kartlägga uppfattningar om matematikämnet i olika åldrar på grundskolan.  
Syftet är också att belysa eventuella orsaker som har betydelse för elevernas uppfattning 
av ämnet. 

Dessa syften ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vilka uppfattningar visar sig när man frågar elever på grundskolan, om ämnet 
matematik? 

• Vilka orsaker till dessa uppfattningar kan kartläggas? 

Centrala begrepp 
Uppfattning 

Pehkonens (2001) förklarar begreppet: 

Med uppfattning avses en individs förhållandevis stabila subjektiva kunskaper om en 
viss företeelse (känslor ingår i begreppet). Anledningen till att en individ anammar en 
viss uppfattning bestäms omedvetet. Uppfattningen kan baseras på ett allmänt känt fak-
tum eller en åsikt beroende på individens bedömning av hur trolig eller riktig en upp-
fattning är. I jämförelse med objektiv kunskap rymmer alltså en uppfattning alltid en 
affektiv prägel eller dimension. (Pehkonen, 2001 s.232) 

Attityd 

Attityd är den del av uppfattningarna som inte är känslobunden, då man ser på känslor 
som situationsspecifika. Attityder är med andra ord en del av de uppfattningar som en 
individ bär på (Lester, 1996 s. 85). 
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Teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning 
Uppfattningar och attityder till matematikämnet 

Niss (2001) har sammanfattat delar av den matematikdidaktiska forskningen. Den sam-
lade kompetensen menar att elevens sätt att lära matematik är komplex på många sätt 
och det beskrivs i form av ett antal nyckelfaktorer vilka påverkar vid inlärning. En av 
dessa nyckelfaktorer är elevens föreställning om vad matematikämnet är. 

Pehkonen (2001) har forskat och skrivit om lärares och elevers uppfattningar som en 
dold faktor i matematikundervisningen. Han talar om uppfattningar som en del av en 
individs attityd som innehåller de känslor, eller snarare den affekt som ett fenomen 
väcker. En uppfattning om matematikämnet kan visa sig i både på hur en lärare lägger 
upp sin undervisning samt hur eleverna lär sig. Pehkonen sammanfattar hur detta kan 
visa sig i två punkter: 

Uppfattningar utövar ett betydande inflytande över hur barnen lär sig och använder sig av ma-

tematik, och därför kan dessa uppfattningar även utgöra hinder för en effektiv inlärning av ma-

tematiken.  

Elever som har negativa och rigida uppfattningar om matematik och matematikinlärning blir lätt 

passiva elever som fäster större vikt vid minne än vid förståelse under inlärningen (Pehkonen, 

2001 s.238). 

Elevens uppfattningar om matematikämnet spelar alltså enligt forskningen, stor roll som 
bakgrund för de tankar och handlingar som styr elevens lärande. Matematikdelegatio-
nens samlade arbete (SOU 2004:97), visar att attityder skapas i många sammanhang. Ett 
positivt förhållningssätt till matematikämnet är viktigt för att elever ska få motivation 
och intresse för ämnet både i skolan och senare i livet.  

Samtidigt visar studier att fler än hälften av eleverna tycker att de lär sig mycket onödigt 
i ämnet matematik. Jämför man med andra ämnen så är intresset och lusten att lära lägst 
i matematik, fysik och kemi, Skolverket (2003b).  

Anser elever att matematik är viktigt? 

Enligt Skolverket (2003a) anser eleverna att matematikämnet är viktigt. Studier visar att 
elever anser att engelska och svenska är de viktigaste ämnena, följt av matematik. Av 
eleverna på grundskolan anser 79% att matematik är viktigt. Detta kan bero på att dessa 
ämnen är kärnämnen, men eleverna ser också matematik som nödvändigt för sin framtid 
och senare yrke. 

I Skolverkets rapport (2003b) menar samtliga intervjuade elever att den grundläggande 
matematiken är viktig att kunna. De fyra räknesätten och procent menar de är viktiga 
områden, medan algebra och geometri ifrågasätts. Om eleven inte förstår nyttan med 
matematiken så är risken stor att eleven sitter och räknar utan att reflektera över det den 
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gör. Många elever säger dock att de vill lära för livet inte bara inför prov.  
Jaworski (1998) menar att elever saknar erfarenheter av matematik utanför klassrum-
met. Vidare menar Emanuelsson m fl. (1995 s. 26) att skolmatematiken inte berör ele-
vens verklighet. Detta gör att det eleven lär sig på lektioner blir svårt att använda i var-
dagen, vilket gör att lektioner i matematik anses vara mindre viktiga. 

Skolverket (2003b) nämner också, behov av begriplighet som en av de viktiga faktorer 
som påverkar lusten att lära. De flesta elever behöver förstå meningen med det de lär sig 
för att kunna ta till sig undervisningen, vilket ökar motivationen till att lära sig. 

Anser elever att matematik är roligt, tråkigt, lätt eller svårt? 

De två faktorer som, enligt Sandahls (1997) studie, visade sig vara samma, oberoende 
av ålder, var att ämnet uppfattades som antingen roligt eller tråkigt. Övriga uppfatt-
ningar om ämnet var att det var lätt alternativt svårt i de lägre åldrarna och klurigt och 
jobbigt ju äldre eleverna var. Ämnet upplevdes också av vissa elever som obegripligt. 

Enligt Skolverket (2004) så tyckte 56% av eleverna i årskurs 7–9 att matematik är ro-
ligt. Motsvarande tal för årskurs 4–6 var 49%. Detta kan då jämföras med ämnet idrott 
och hälsa som 87% av de äldre eleverna, respektive 84% av de yngre, tyckte var roligt. 

Skolverket (2003b) använder uttrycket, behov av att förstå. Vilken tydliggör att om ele-
ven uppfattar ämnet för lätt eller för svårt påverkas motivationen och uppfattningen om 
ämnet negativt, man talar om uppgifter som: 

… inte ska vara för lätta så att de känns meningslösa eller för svåra så att de skapar ångest 

(Skolverket, 2003b s.26). 

Påverkan av skolmiljön 

Lärarens betydelse för olika uppfattningar 

Enligt Skolverket (2003b), anges läraren som den absolut viktigaste faktorn för lusten 
att lära. Lärarens engagemang och förmåga att kunna tala om att det är roligt med ma-
tematik är väsentligt för hur eleven uppfattar ämnet. Om läraren visar egen motivation 
och intresse för det eleverna ska lära sig så ”smittar” det av sig på eleverna, det menar 
bland andra Bauersfeld (1998): 

Till och med nöjet med matematik väcks i regel snarare av en entusiastisk matematiklärare än 

av matematiken själv (s.77). 

Matematikdelegationen (SOU 2004:97) nämner att det ibland sägs att det är enkelt att 
undervisa i matematik, men menar att det i verkligheten inte kan vara så. Eftersom det 
är det ämne som flest elever misslyckas i så borde det också vara ett av de svåraste att 
undervisa i. Lärarens kompetens är den enskilt främsta faktorn för elevens studiefram-
gångar enligt internationell forskning. 

Elever vill också ha kunniga lärare, lärare som kan förklara på flera olika sätt samt som 
kan använda fler olika sätt att undervisa (SOU 2004:97). 

Enligt flera författare, bland annat Jaworski (1998), är det viktigt för lärare att bli med-
vetna om sin egen matematikfilosofi. Eftersom det är deras inställning till ämnet som 
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påverkar stämningen i klassrummet. Pehkonen (2001) menar att det är lärarens uppfatt-
ning som påverkar undervisningen som läraren bedriver. 

Emanuelsson m fl. (1995 s. 16) nämner hur studier visat att nästan en femtedel av ele-
verna har svårt att förstå lärarens förklaring på högstadiet, motsvarande siffra för låg 
och mellanstadiet var en av tio. Enligt Skolverket (2004) anser 9 av 10 av eleverna i 
årskurs 4–6 att lärarna undervisar bra.  

Lektionens betydelse för olika uppfattningar 

Enligt Skolverket (2003b) är lusten att lära låg i ämnet matematik och framförallt på de 
senare stadierna. I utredningen pekar man på en rad viktiga faktorer som främjar lusten 
att lära. Jag har tidigare tagit upp lärarens betydelse för motivationen samt behov av 
begriplighet och behov av att förstå. Nu tänkte jag belysa ett par till av dessa faktorer. 

Varierad undervisning. För att eleven ska få en bra inställning till matematik och moti-
vation till att lära sig, bör undervisningen varieras. Inlärning behöver enligt fler forskare 
även varieras för att möta olika elever och olika ”lärstilar”. 

Kommunikation. Elever upplever det som positivt om undervisningen präglas av att ele-
ven är aktiv och med i diskussioner. Lärare som använder den formen av genomgångar 
har mycket att vinna i form av motivation och positiv inställning till ämnet. Elever i 
undersökningen beskriver ofta problemlösning i grupp som en framgångsfaktor för för-
ståelse och intresse. 

Delaktighet och påverkan. Under denna punkt talas det om möjligheten för eleven att 
förstå de mål man ska sträva emot. Elever vet enligt studien sällan vad som är målen i 
matematik. Detta ger en marginell känsla av delaktighet och möjlighet att påverka sin 
egen inlärning. 

Enligt Ernest (1998) har matematikämnet historiskt präglats av konstruktivistiska idéer, 
vilket har lett till en individualisering som vidare har gett en läroboksstyrd undervis-
ningspraktik. En praktik som vanligtvis ger ett litet utrymme för samverkan och samar-
bete mellan elever, Eriksson, Orlander, Jedemark (2005). 

Påverkan av föräldrar och kompisar 

Föräldrar har enligt forskningen ett av de största inflytandena på hur elever uppfattar 
skolan och ämnena. Om föräldrarna visar positiv inställning till kunskaper och lärande 
så har det stor betydelse för elevernas självtillit. Föräldrar har också en stor inverkan på 
elevernas inställning till matematik. Axelsson (1996) menar på att föräldrarnas kom-
mentarer betyder mer för eleverna än lärarens. Den enkätundersökning som matematik-
delegationen (SOU 2004:97) utförde, visar att just föräldrar är de som mest påverkar 
attityden till ämnet. Skolan ger tyvärr inte de positiva motbilder som skulle behövas, när 
föräldrar inte har ett positivt förhållningssätt. Detta menar man, kan bero på att många 
lärare och blivande lärare bär med sig egna negativa bilder av skolmatematiken, vilket 
skapar ”onda cirklar”. Många anser fortfarande att matematik är ett svårt och tråkigt 
ämne och detta förs vidare till nästa generation. 

Det har varit svårt att hitta studier kring kamraters påverkan av elevens uppfattning. Vill 
jag lyfta fram den samverkan som enligt Dysthe (2001) krävs vid lärande. Dels elevens 
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samverkan med läraren, men framförallt elevens samverkan med andra elever, vilka är 
minst lika viktiga som läraren i undervisning och lärande processen. Enligt den socio-
kulturella teorin, utgår allt lärande från social samverkan. 

Teoretiska utgångspunkter 
Sociokulturell teori 

Lev S Vygotskijs teoribildning kring lärande, utgör underlag för den sociokulturella 
teorin. Vygotskij (1978) talar om att lärande inte sker i ett socialt vakuum, utan att allt 
lärande sker i samspel med andra i ett socialt rum. Kortfattat kan man säga att teorin 
bygger på samverkan mellan människor, och att denna samverkan är en förutsättning för 
lärande. 

human learning presupposes a specific social nature and a process by which children grow into 

the intellectual life of those around them (Vygotskij, 1978 s.88). 

Om man vill förstå de mentala processerna i utvecklingen, måste man studera de socio-
kulturella aktiviteter där utveckling sker. 

Ett viktigt begrepp ur Vygotskijs teori är, ”den närmaste utvecklingszonen”, Zone of 
proximal development (Vygotskij 1978, s.84). Begreppet står för det utrymme som finns 
mellan en aktivitet som ett barn kan göra helt själv, och en svårare aktivitet som ett barn 
kan klara med hjälp av, eller i samspel med en annan person. Det som ligger i denna zon 
idag kan barnet med rätt hjälp göra själv imorgon. Det är enligt Vygotskij endast i den-
na zon som utveckling sker.  

Enligt Dysthe (2001) medför detta, att all effektiv undervisning, riktas mot det som be-
finner sig i utveckling. Inte mot det som redan uppnåtts eller det eleven är klar med.  

Vygotskij (1978) själv menar att bra undervisning är den som ligger längst fram i ut-
vecklingszonen. 

… that the only ”good learning” is that which is in advance of development (Vygotskij, 1978 

s.89) 

Ur begreppet, den närmaste utvecklingszonen har begreppet eller snarare metaforen 
scaffolding grundats, det var Bruner och Wood som var först med att använda detta be-
grepp enligt Wyndham, Riesbeck, Schoultz (2000). Scaffolding bygger på principen att i 
den närmaste utvecklingszonen, kan personer som hjälper eleven, bygga en sorts bygg-
nadsställning. Denna stöttar och hjälper eleven med det som är nytt och svårt. Under 
processens gång ska man sedan gradvis montera ner ställningen, tills dess att eleven kan 
klara sig helt själv. 
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Metod 

Metodval 
Syftet är att kartlägga uppfattningar om matematikämnet i olika åldrar på grundskolan, 
samt att belysa eventuella orsaker som har betydelse för elevernas uppfattning av ämnet.  

Jag valde att söka svar på den senare delen av syftet genom litteraturstudier av tidigare 
forskning inom detta fält. Se kapitlet om tidigare forskning. Denna forskning ledde vi-
dare till ytterligare frågor som hör till den första delen av syftet. 

Dessa frågor kom till användning vid utformandet av den enkät som användes för att 
kartlägga uppfattningarna. Jag valde att använda en enkätundersökning i årskurserna 3,6 
och 9, på grundval av att jag i min undersökning ville få fram statistiskt jämförbart ma-
terial, i form av de uppfattningar som elever upplever inom ämnet matematik. Jag hade 
förhoppningen att jag skulle kunna säga att ett visst antal procent av undersöknings-
gruppen tycker på ett visst sätt och då behöver jag göra en kvantitativ studie. Utifrån 
den omfattning som denna studie har, antog jag att den form av enkätundersökning jag 
valde skulle ge det bästa jämförbara resultatet. En enkätundersökning ger naturligtvis 
endast en ytlig kunskap om denna upplevelse enligt Trost (2001). Jag hade kunnat få en 
större förståelse för den upplevda uppfattningen med exempelvis kvalitativa intervjuer.  

Jag avser att göra en kvalitativ analys av det material som enkäten ger. Detta innebär en 
undersökningsmodell som dels är kvalitativ och dels kvantitativ till sin natur. Enligt 
Trost (2001) så är sällan en enkät helt kvantitativ eller helt kvalitativ. Beroende på hur 
frågan ställs så kan den analyseras på bägge sätten. Jag kommer att göra båda delarna. 

Urval 
Undersökningen har till syfte att kartlägga uppfattningar av matematikämnet i olika 
åldrar på grundskolan. Detta medförde att jag behövde få svar på mina frågor från elev-
grupper i olika åldrar. Jag tog kontakt med en F–5 skola och valde att studera uppfatt-
ningar i en hel årskurs 3. Detta val gjordes för att metoden kräver ganska god läs– och 
förståelseförmåga. Dessa elever har även hunnit skaffa sig en uppfattning av vad mate-
matik handlar om. För att få de jämförande åldrarna på senare stadier tog jag kontakt 
med en 6 – 9 skola och fick möjligheten att använda tre klasser i årskurs 6 och tre klas-
ser i årskurs 9. Detta urval ska kunna ge ett bra underlag i olika åldrar, samt ett jämför-
bart material för analys av skillnader i uppfattning mellan respektive årskurs. 

I urvalsgruppen räknade jag med att ca 60 elever per årskurs ska kunna medverka i min 
undersökning. Det betyder att det insamlade materialet kommer att röra sig om ungefär 
180 enkätsvar. 

De skolor som medverkat har ett jämförbart elevunderlag i form av etnisk härkomst och 
sociokulturell hemmiljö. Hemmiljön är i huvudsak medelklass och barnen kommer från 
svenska familjer. Den etniska blandningen är störst i årskurs 6 och 9. I årskurs 3 och 6 
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är fördelningen mellan könen något snedfördelad då det går fler flickor än pojkar i års-
kurserna. Årskurs 9 har en jämnare fördelning mellan könen. Eftersom jag inte lagt fo-
kus på genus i undersökningen så väljer jag att bortse från denna skillnad. 

Bortfall 

Av de 180 elever som ingick i undersökningsgruppen var det 175 som svarade på en-
käten. 63 elever i årskurs 3, 61 elever i årskurs 6 och 51 elever i årskurs 9. Det var störst 
bortfall i årskurs 9. 

Upplägg och genomförande 
Enkätutformning 

Formen på frågor valdes med utgångspunkt av att jag ville ha möjlighet att mäta svaren 
kvantitativt och samtidigt kunna göra kvalitativa jämförelser. För att mäta eventuella 
orsaker vill jag kunna söka kopplingar mellan olika svarsalternativ. En fråga ser exem-
pelvis ut så här: (Hela enkäten finns som bilaga 1) 

Jag tycker att matematik är:  

  Roligt 

  Tråkigt 

  Varken tråkigt eller roligt 

  Annan känsla __________________ 

Denna fråga skulle besvaras med ett svar. Frågeformuläret innehöll ett antal olika for-
mulerade frågor. Ett ytterligare exempel: 

Jag tror att min lärare tycker att ämnet är:  

  Roligt  Tråkigt  

  Viktigt  Inte så viktigt 

  Lätt  Svårt 

  Intressant  Ointressant 

  Vet inte  Annat: _________________ 

Denna fråga kunde besvaras med fler alternativ. 

De olika utformningarna av frågeställningar gav möjlighet att se olika uppfattningar 
som eleverna uppvisar. Sammanställningen som gjordes i Microsoft Excel gav sedan 
möjlighet att jämföra olika svar på frågorna och se eventuella likheter och skillnader i 
svarsfrekvensen. 

Jag valde att förenkla enkäten till användningen i årskurs 3. Jag valde bland annat bort 
en del abstrakta alternativ, se de frågor som ändrats till årskurs 3 i bilaga 2. 
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Pilotenkät 

Innan enkäten utfördes, genomförde jag en test av enkäten på 20 elever i årskurs 7. Det-
ta medförde att vissa omstruktureringar och omformuleringar gjordes. Resultatet av 
denna låg också till grund för de omformuleringar som gjordes av frågorna till årskurs 
3. 

Genomförande 

Jag valde att genomföra enkäten under ledning i årskurs 6 och 9 (Patel & Tibelius, 1987 
s.102). Jag var alltså närvarande vid utförandet. Jag hade möjlighet att skapa en yttre 
motivation och ge tydlig information till eleverna vad som väntades av dem, samt in-
formera om den anonymitet som gäller. Den inre motivationen skapades naturligt av att 
de var villiga att svara på frågor om matematik, så länge som det inte handlade om att 
räkna. Det tog 10 till 15 minuter att fylla i enkäten och eleverna gjorde det samtidigt i 
sin klass. Däremot var det skillnad i tidpunkt på dag och yttre omständigheter kring en-
kätbesvarandet. 

Vid utförandet av treornas enkät var jag inte närvarande själv. I denna grupp genom-
förde deras lärare enkäten och skötte informationen kring anonymitet. Dessa elever hade 
också en stark motivation att svara på enkäten, de tyckte att det var roligt att få hjälpa 
till. Deras svar samlades in under matematiklektioner som de alla hade under samma 
dag med samma lärare. 

Materialbearbetning 
Microsoft kalkyleringsprogram Excel användes till sammanställningen. Resultatet från 
enkäterna samlades i ett samlat dokument. Excel har färdiga verktyg för att jämföra svar 
i olika kolumner och rader vilket användes i de resultattabeller som utformats. Hur olika 
jämförelseparametrar har valts kommer att framgå i resultatkapitlet. 

Jag valde att sammanställa resultaten homogent i respektive årskurs, för att kunna göra 
de jämförelser som krävdes för min undersökning. Sammanställningen av svar räknades 
om till procentsatser vilka ställdes i förhållande till varandra i resultatkapitlet. Jämförel-
ser gjordes också mellan olika frågor inom samma åldersgrupp samt sammanfattande 
för samtliga årskurser. Detta kommer att framgå i resultatkapitlet. 

Jag har också med två frågor som kräver en annan sorts sammanställning.  

Den första krävde rangordning. Jag valde att sammanställa de tre första valda alternati-
ven i ordning. I resultatkapitlet har jag uteslutande valt att fokusera på val 1. 

Vad är det som gör eller skulle göra matematiken rolig? Beskriv det som påverkar mest med 

siffran 1 och sedan det nästa med 2 och så vidare, 3, 4  

För att det ska vara roligt med matematik ska: – 

 ___ Läraren vara bra 

 ___ Boken vara bra 

 ___ Man ska räkna mycket i boken 
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 ___ Man ska räkna mycket tillsammans i grupp 

 ___ Lektionerna vara roliga 

 ___ Matematikuppgifter vara kluriga 

Obs! Egna förslag: 

 ____   _________________________ 

Den andra frågan jag vill uppmärksamma, sökte efter orsaker i lärandesituationen. Den 
krävde en helt annan sorts sammanställning. Jag valde att se svarsalternativen i par och 
benämna dessa alternativ a, b. Det fungerade eftersom det oftast var ett av alternativen 
som valdes, se förtydligande: 

Kryssa för de beskrivningar som stämmer överens med hur dina lektioner i ämnet ser ut van-

ligtvis idag: 

1a  Vi använder alltid samma matematik bok. 

1b  Vi använder olika böcker och material. 

2a  Min lärare går igenom på tavlan (pratar själv och skriver på tavlan) det vi ska göra. 

2b  Vi elever får vara med och diskutera och skriva på tavlan om det vi ska göra 

3a  Jag räknar många uppgifter som läraren bestämt. 

3b  Jag räknar de uppgifter som behövs och jag själv har bestämt. 

4a  Vi får spela spel. 

4b  Vi får göra andra uppgifter och laborationer som inte finns i läroboken. 

5a  Vi får läxor varje vecka 

5b  Vi får läxor men det är olika hur ofta och när. 

6  Annan beskrivning: ___________________________________ 
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Tillförlitlighet 
Reliabilitet 

Det finns problem med att använda sig av enkäter för att undersöka uppfattningar. Pro-
blemen är inte bara att det är svårt att nå de djupare dimensionerna på frågan.  

För en optimal enkät säger Trost (2001) att formuläret ska se exakt likadant ut, utföras 
exakt samtidigt och under samma förutsättningar. Detta kunde dock inte ske och som 
tidigare nämnts har vissa frågor förenklats till årskurs 3, vilket också påverkar reliabili-
teten i jämförelsen mellan årskurser. Bortfallet i årskurs 9 var större än i de övriga års-
kurserna vilket också kan påverka resultatet. 

Det finns även en tydlig koppling till lärarens personlighet och undervisning i svaren 
som eleven ger. Det är svårt för eleven att inte tänka på att läraren kan komma att ta del 
av resultatet trots att undersökningen är helt anonym. Detta hade blivit bättre om man 
valt en brevenkät, men då hade resultatet varit svårare att samla in och svarsfrekvensen 
hade troligen varit lägre. Detta får man ta i beaktande när man läser resultat och analys 
utifrån denna undersökning.  

Jag har även valt att bortse från elevens kulturella hemmiljö och den sociala kontext 
utanför skolan som eleverna befinner sig i. Genusaspekten har jag inte heller gått dju-
pare in på. 

Validitet 

Resultatet av denna studie kan inte ses som en generell mätning av elevers uppfattning 
av ämnet matematik. Den har endast berört en liten del av grundskolans elever, vilka 
inte svarar för ett genomsnitt av populationen.  

Resultatet av undersökningen vill ge en inblick i hur elever på en skola kan uppleva 
ämnet matematik och hur denna skiljer sig mellan årskurser. 

Etiska aspekter 
I årskurs 6 och 9 informerades vårdnadshavare innan enkäten utfördes (bilaga 3). I den-
na information lämnades det öppet för en eventuell intervju till ett senare skede. Då jag 
valde att låta årskurs 3 enbart utföra enkäten och inte förbereda för en eventuell intervju 
så informerade deras lärare om detta i ett hembrev.  

Jag informerade innan utförandet att samtliga enkäter var helt anonyma och att de skulle 
behandlas därefter. Anonymiteten skyddades genom att jag endast markerade årskurs på 
de ifyllda enkäterna och inte klasstillhörighet eller lärare. Eleverna medverkade frivilligt 
i utförandet av enkäten. 
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Resultat 

Enkätresultat 
De data som enkätutförandet gav (se enkäter bilaga 1 och 2), sammanfattades i Excel 
och räknades om till procentsatser av den undersökta mängden elevsvar. Dessa data 
återges i form av tabeller, vilka redovisas i detta kapitel.  
Jag har inte rättat det svenska språket i elevsvaren, därför kan det förekomma stavfel 
och grammatiska fel i elevcitaten. 

Presentation av resultaten sker under de rubriker jag valt att fokusera på i tidigare kapi-
tel. Det betyder att resultattabellerna inte följer frågenumren i enkäten. Vissa frågor har 
i resultatet sammankopplats för att ge en tydligare bild av olika samband i elevernas 
svar. Det kommer att framgå vid respektive tabell vilket urval som använts vid de olika 
sammankopplingarna. 

Uppfattningar och attityder till matematikämnet 

Den öppna fråga som inledde enkäten ska kunna ge en bild av den allmänna känslan för 
matematik. Så har jag valt ut de svar som belyser den allmänna känslan i respektive 
årskurs: 

Vad tycker du om matematik? Årskurs 3: 

– Lite tråkigt men mycke roligt. 

– Jag tycker om matte mycket det är mitt favoritämne. 

– Ibland när det är svåra uppgifter kan de vara lite jobbigt, men efter ett tag kommer man alltid 

påde, och då är de kul!  

– Ganska kul men det är jobbigt med alla siffror,  

Din första tanke när du hör ordet matematik: 

Årskurs 6: 
– Läskigt på något sätt och svårt,  

– Tråkigt ändå måste man,  

– Tal att lösa (gånger, +, – m.m),  

– Å nej,  

– Mycket tänkande,  

– En lång tråkig lektion,  

– Skolan, plus, minus, gångertabellen, tråkigt !! 
Årskurs 9: 
– Långa genomgångar,  

– Tråkigt,  

– Jobbigt lära sig svåra matematiska saker,  

– Prov,  

– Lärorikt och ganska roligt,  

– Åh nej, 
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Fråga 3 

Jag tycker att 
matematik är:

Intressant Ointressant Varken eller Annan känsla

Årskurs 6 30 % 23 % 36 % 11 %

Årskurs 9 37 % 14 % 41 % 8 %

Tabell 1 

Exempel på annan känsla:  

Årskurs 6: – Ibland intressant ibland tråkigt,  

– ganska intressant,  

Årskurs 9: – Jobbigt 

– Vissa tal är intressanta och vissa tal är ointressanta 

Årskurs 3 svarade inte på fråga 3, därför finns det inga data att redovisa. 

 

Fråga 5 

Jag har alltid 
känt likadant för 
ämnet:

Ja Nej Vet inte Ej svarat

Årskurs 3 33 % 30 % 37 % 0 %

Årskurs 6 49 % 16 % 33 % 2 %

Årskurs 9 57 % 29 % 12 % 2 %

Tabell 2 

När de svarade nej har årskurs 6 och 9, beskrivit vad som ändrats och eventuella orsaker 
till det, följande svar kan exempelvis utläsas: 

Årskurs 6: – Det har blivit lättare 

– Jag tycker att det är roligt nu 

– När jag började i 6an så fick jag en mycket bättre mattelärare än förrut. 

– När jag var liten älskade jag matte nu gillar jag det inte alls (hatar det). 

Årskurs 9: – det har blivit roligare och intressantare. 

– Mate va rolikt när man va mindre 

– Tyckte det var rätt intressant när jag var mindre. Tråkigt nu. 

– Det har blivit roligare, för jag har blivit bättre. 

– Jag har lärt mig mer och då har det blivit roligare, 

– Jag var ej så intresserad i 6–8an men i nian höjdes intresset 
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Anser elever att matematik är viktigt? 

Fråga 1 

Jag tycker att 
matematik är:

Viktigt Inte så viktigt Annat

Årskurs 3 90 % 0 % 10 %

Årskurs 6 84 % 2 % 14 %

Årskurs 9 73 % 4 % 23 %

Tabell 3 

Exempel på annat svar:  

Årskurs 3: – Jättekul och viktigt,  

– Lite viktigt. 

– Viktigt och roligt, 

Årskurs 6: – Viktigt ibland.  

– Inget av dom bara lite mitt i mellan.  

– Det är ju bra att kunna men det är tråkigt,  

– Viktigt men tråkigt.  

Årskurs 9: – En del är viktigt i matten för framtiden.  

– Viktigt, men vi behöver inte lära oss allt som vi gör.  

– Viktigt i vissa situationer.  

– Viktigt, dock finns det onödiga matematiktal att lösa i skolan.  

– Inte allt för viktigt i min vardag.  

– Tråkigt och i vissa fall onödigt.  

 

Är det något annat du vill berätta för mig om ämnet? Endast 24 elever besvarade den 
sista öppna frågan. Jag väljer att visa svaren från de elever i årskurs 9 som uttryckte sig i 
frågan. 

Årskurs 9: 

– Att det är något som är bra att ha med sig i livet även fast man tycker att matematik är hur 

tråkigt och hur ointressant som helst, men det är verkligen något som behövs 

– Upp till 7–8an var det livsviktig matematik, i 9an är det massa oviktig matematik 

– Det är bra med matte, att vi har turen att lära oss 

– En av dem viktigaste sakerna, men det tråkigaste ämnet, helt klart!!! 
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Anser elever att matematik är roligt, tråkigt, lätt eller svårt? 

Fråga 2 

Jag tycker att 
matematik är:

Roligt Tråkigt Varken Roligt 
eller tråkigt

Annan känsla

Årskurs 3 70 % 0 % 18 % 13 %

Årskurs 6 30 % 33 % 26 % 11 %

Årskurs 9 20 % 24 % 45 % 11 %

Tabell 4 

Exempel på annan känsla:  

Årskurs 3: – Lite roligt.  

– ganska roligt. 

– om man är på bra humör kan de vara jätteroligt. 

– Super roligt  

Årskurs 6: – Ganska roligt. 

– Vilket ämne i matte man jobbar med.  

– Ibland kul.  

– ganska roligt ibland.  

Årskurs 9: – Jobbigt. 

– Skit.  

– Tråkigt och roligt + att det måste göras.  

– Både roligt och tråkigt. 

Fråga 4 

Jag tycker att 
matematik är:

Mycket 
lätt

Lätt Lagom 
lätt/svårt

svårt Mycket 
svårt

Annat

Årskurs 3 2 % 11 % 79 % 6 % 0 % 2 %

Årskurs 6 8 % 18 % 64 % 5 % 0 % 5 %

Årskurs 9 2 % 18 % 67 % 6 % 0 % 8 %

Tabell 5 

Exempel på annat svar: 

Årskurs 3: – sådär.  
Årskurs 6: – Svårt med vissa saker,  

– Ibland svårt ibland lätt, 

Årskurs 9: – det beror på vad man håller på med. 

– Oftast mycket lätt, 

– konstigt, 

– det är ett för brett ämne för att bestämma en känsla, 

– Mitt i mellan. 
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Påverkan av skolmiljön 

Lärarens betydelse för olika uppfattningar 

Fråga 9, eleverna kunde svara med fler alternativ, vilket medför procentsatser som 
tillsammans är mer än 100 %. 

Min lära-
re är of-
tast:

Rolig tråkig Duktig 
på äm-
net

Duktig 
på att 
förklara

Spänn–
ande

Dålig 
på 
ämnet

Dålig 
på att 
förklara

Annat

Årskurs 
3

63 % 0 % 98 % 87 % 16 % 0 % 0 % 3 %

Årskurs 
6

31 % 2 % 84 % 62 % 2 % 0 % 0 % 3 %

Årskurs 
9

37 % 6 % 49 % 61 % 8 % 0 % 6 % 2 %

Tabell 6 

Annat svar (samtliga): 

Årskurs 3: – bra. 

– Jättesnäll. 

Årskurs 6: – Ganska rolig.  

– Lite arg ibland och det är inte bra. 
Årskurs 9: – Ganska okej (kunde varit bättre). 

 

Tabellerna som följer är kopplade till olika svar som eleverna har avgett i tidigare frå-
gor, och hur dessa elever upplever att läraren är eller tycker. Vid varje tabell framgår 
hur urvalet gått till för att om möjligt se sambandet. 

Finns det ett samband mellan elever som uppfattar ämnet som roligt och hur dessa 
elever uppfattar att läraren är? Respektive hur läraren uppfattar ämnet? 

Årskurs Elever som tyck-
er att det är ro-
ligt

Procent av dessa 
som upplever att 
läraren är rolig

Procent av dessa 
som uppfattar att 
lärarna tycker att 
ämnet är roligt

3 70 % 55 % 80 % 

6 30 % 39 % 78 %

9 20 % 60 % 80 %

Sammanställning 41 % 51 % 79 %

Tabell 7, sammanställning av fråga 2 (roligt) och fråga 9 (rolig) och fråga 10 (roligt). 
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Finns det ett samband mellan elever som uppfattar ämnet som tråkigt och hur dessa 
elever uppfattar att läraren upplever ämnet? 

Årskurs Elever som tyck-
er att det är trå-
kigt

Procent av dessa 
som uppfattar att 
läraren tycker att 
ämnet är roligt

Procent av dessa 
som uppfattar att 
läraren tycker att 
ämnet är tråkigt

3 0 % 0 % 0 % 

6 33 % 45 % 5 %

9 24 % 67 % 0 %

Sammanställning 18 % 53 % 3 %

Tabell 8, sammanställning av fråga 2 (tråkigt) och fråga 10 (roligt) och fråga 2 (tråkigt) och fråga 10 

(tråkigt). 

 

Finns det ett samband mellan elever som uppfattar ämnet som viktigt och hur dessa 
elever upplever att läraren tycker att det är viktigt? 

Årskurs Elever som upplever ämnet 
som viktigt.

Procent av dessa som upp-
fattar att läraren tycker att 
ämnet är viktigt

3 90 % 85 % 

6 84 % 74 %

9 73 % 65 %

Sammanställning 82 % 76 %

Tabell 9, sammanställning av fråga 1 (viktigt) och fråga 10 (viktigt). 

 

Fråga 7. Vad är viktigast för en bra/rolig lektion? Jag fokuserar på det förstahands 
val som respektive årskurs redovisat. 

Första val 
för att lek-
tionen ska 
vara rolig

Lärare Rolig 
lektion

Kluriga 
uppgifter

Räkna 
många 
uppgifter

Boken Räkna till-
sammans

Annat

Årskurs 3 11 % 29 % 24 % 17 % 14 % 0 % 5 %

Årskurs 6 51 % 26 % 0 % 2 % 8 % 2 % 11 %

Årskurs 9 55 % 24 % 2 % 8 % 4 % 2 % 5 %

Gemensamt 38 % 26 % 9 % 9 % 9 % 1 % 8 %

Tabell 10, Vad är det som gör eller skulle göra matematiken rolig? 
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Lektionens betydelse för olika uppfattningar 

Fråga 6. Vet eleverna vad som ska läras in? 

Jag vet vilka mål 
jag ska nå.

Alltid Oftast Ibland Aldrig Annat svar

Årskurs 6 11 % 59 % 26 % 2 % 2 %

Årskurs 9 22 % 65 % 10 % 2 % 2 %

Tabell 11:1, fråga 6 i årskurs 6 och 9 Jag vet vilka mål, alltså vad det är jag ska kunna efter olika 

avsnitt i ämnet.

Jag vet alltid vad 
jag ska kunna.

Ja Nej Förstår 
inte frågan

Årskurs 3 63 % 21 % 16 %

Tabell 11:2, fråga 6 i årskurs 3 Jag vet alltid vilka mål jag ska nå, alltså vad det är jag ska kunna i 

matematik

 

Fråga 8. Hur ser en lektion vanligtvis ut? 

Resultaten av fråga 8, delades upp i 6 sektioner för att möjliggöra hanteringen av de 
data som frågan gav. Se metodkapitlet på s.12, hur uppdelningen ser ut.  
Här redovisas endast sektion 1 och 2 då det är dessa som används i analysen.  

Fråga 8:1. Hur används boken? 

Årskurs Använder alltid sam-
ma bok (a)

Använder olika böck-
er (b)

En blandning av 
samma bok och olika 
böcker

3 0 % 32 % 2 %

6 44 % 0 % 3 %

9 51 % 2 % 2 %

Tabell 12:1 

Fråga 8:2. Känner elever att de får vara delaktiga vid genomgång? 

Genomgång Läraren går igenom 
på tavlan, pratar själv. 
(a)

Eleverna får vara med 
och prata och skriva 
på tavlan. (b)

Eleverna upplever en 
blandning av lärar-
genomgång och med-
verkan.

Årskurs 3 8 % 3 % 5 %

Årskurs 6 31 % 2 % 15 %

Årskurs 9 20 % 4 % 24 %

Tabell 12:2 
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Påverkan av föräldrar och kompisar 

Resultaten av fråga 11 och 12, sammankopplades med tidigare frågeställningar. Det 
framgår vid respektive tabell vilka urval som använts. 

 

Om eleven tycker att det är roligt, hur ser sambandet ut med hur eleven uppfattar att 
föräldrar och kompisen uppfattar ämnet? 

Årskurs Elever som upp-
lever ämnet som 
roligt

Procent av dessa som 
uppfattar att föräld-
rarna tycker att äm-
net är roligt

Procent av dessa 
som uppfattar att 
kompisen tycker att 
ämnet är roligt

3 70 % 48 % 73 %

6 30 % 44 % 22 %

9 20 % 30 % 10 %

Sammanställning 41 % 44 % 51 %

Tabell 13, sammanställning av fråga 2(roligt) och fråga 11(roligt), respektive 12(roligt). 

 

Om eleven tycker att det är viktigt, hur ser sambandet ut med hur eleven uppfattar om 
förälder och kompis tycker att det är viktigt? 

Årskurs Elever som upp-
lever ämnet som 
viktigt

Procent av dessa som 
uppfattar att föräld-
rarna tycker att äm-
net är viktigt

Procent av dessa 
som uppfattar att 
kompisen tycker att 
ämnet är viktigt

3 90 % 82 % 40 %

6 84 % 74 % 24 %

9 73 % 70 % 24 %

Sammanställning 82 % 76 % 31 %

Tabell 14, sammanställning av fråga 1(viktigt) och fråga 11(viktigt) respektive 12(viktigt). 
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Om eleven tycker att det är tråkigt, hur ser sambandet ut med hur eleven uppfattar att 
föräldrar och kompisen uppfattar ämnet? 

Årskurs Elever som upp-
lever ämnet som 
tråkigt

Procent av dessa som 
uppfattar att föräld-
rarna tycker att äm-
net är tråkigt

Procent av dessa 
som uppfattar att 
kompisen tycker att 
ämnet är tråkigt

3 0 % 0 % 0 %

6 33 % 15 % 80 %

9 24 % 25 % 75 %

Sammanställning 18 % 19 % 78 %

Tabell 15, sammanställning av fråga 2 (tråkigt) och fråga 11 (tråkigt) respektive 12 (tråkigt). 

 

Hur väl stämmer elevens uppfattning om ämnet och vad man tror om kompisens upp-
fattningar om ämnet överens? 

Årskurs Elever som 
tycker ämnet 
är roligt

Upplevelsen 
att kompisen 
tycker att det 
är roligt

Elever som 
tycker ämnet 
är tråkigt

Upplevelsen 
att kompisen 
tycker att det 
är tråkigt

3 70 % 65 % 0 % 0 %

6 30 % 8 % 33 % 57 %

9 20 % 6 % 24 % 57 %

Tabell 16, sammanställning av fråga 2 och 12, (roligt/roligt och tråkigt/tråkigt) 
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Analys 
Uppfattningar och attityder till matematikämnet 

Vad har då elever för uppfattningar om ämnet? En av nyckelfaktorerna som påverkar 
elevens inlärning är elevens föreställning om vad matematikämnet är, Niss ( 2001). 

Av svaren på den öppna frågan i årskurs 3, kan man se en uppfattning om ämnet, som 
ett roligt och utmanande ämne. Enligt tidigare forskning (SOU 2004:97) behövs ett po-
sitivt förhållningssätt till matematikämnet för att eleven ska känna motivation och in-
tresse för ämnet. Enligt de sociokulturella teorierna tolkar jag den positiva responsen 
från årskurs 3, att de ingår i ett gott sociokulturellt klimat i matematikklassrummet. 

I årskurs 6 och 9, var frågan lite annorlunda ställd vilket har gett en annan sorts svar. 
Uppfattningen i årskurs 6 kan sammanfattas med att eleverna uppfattar matematiken 
som ett skolämne med uppgifter att lösa och ganska tråkigt, citat: 

Årskurs 6: – Läskigt på något sätt och svårt 

– En lång tråkig lektion 

– Tråkigt ändå måste man (s.14)

Det finns ett fåtal positiva reflektioner. De negativa uppfattningar som visar sig kan 
utgöra ett hinder i lärandet av matematik, enligt Pehkonen (2001). 

Svaren från årskurs 9 var övervägande negativa. "Långa genomgångar, jobbigt och rik-
tigt tråkigt", kan sammanfatta uppfattningen. Samtidigt så finns det svar som "lärorikt 
och ganska roligt".  

Attityder skapas i ett sammanhang (SOU 2004:97), vilket visar sig i den samstämmighet 
som är tydlig i de olika åldrarna, om man ser på svaren till den öppna frågan. Från den 
positiva 3 an till de mer negativa känslorna som visar sig i 6 an och 9 an. 

Vid analys av tabell 1 (s.15), ”om matematiken är intressant?”, visar det sig att det är 
flest elever i både årskurs 6 och årskurs 9 som svarat att de tycker att ämnet varken är 
intressant eller ointressant. I årskurs 6 är det fler elever än i årskurs 9 som tycker att det 
är ointressant. Skolverket (2003b) påpekar att intresset för att lära matematik är lågt i de 
senare stadierna. Resultatet av min undersökning stämmer ganska väl överens med det-
ta. 

Eleverna upplever inte att uppfattningar i ämnet har förändrats så mycket under deras 
skolgång, se tabell 2 (s.15). Ungefär en tredjedel av eleverna i årskurs 3 har upplevt en 
förändring i känslan för ämnet. Medan i årskurs 6 har 16% upplevt en förändring. I 
årskurs 9 är andelen 29%. Av dem som beskriver förändringar i de senare årskurserna är 
ungefär hälften av svaren positiva och hälften är negativa. 

Årskurs 6– Jag tycker att det är roligt nu 

– När jag var liten älskade jag matte nu gillar jag det inte alls (hatar det). 

Årskurs 9: – Mate va rolikt när man va mindre 

– Jag har lärt mig mer och då har det blivit roligare, (s.15) 
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Anser elever att matematik är viktigt? 

Enligt min undersökning anser en stor majoritet av eleverna att matematik är viktigt, 
tabell 3 (s.16). I Årskurs 3 anser 9 av 10 elever att ämnet är viktigt. Av eleverna i 
årskurs 6 tycker 84% att ämnet är viktigt. Motsvarande andel är 73% i årskurs 9. Man 
kan konstatera att det är ett fåtal elever som inte tycker att det är viktigt. Enligt skolver-
ket (2003a) anser 79% av eleverna på grundskolan att matematik är viktigt. Detta stäm-
mer mycket väl med undersökningen. 

Övertygelsen att det är viktigt visar sig vara något mindre hos de äldre eleverna. De 
visar i sina svar att de ifrågasätter, om allt det som de lär sig är viktigt, vilket också 
Skolverkets rapport (2003b) visar. Se exempel på kommentarer från de äldre eleverna i 
undersökningsgruppen: 

Årskurs 6: – Viktigt ibland.  

Årskurs 9: – Viktigt, men vi behöver inte lära oss allt som vi gör.  

– Viktigt, dock finns det onödiga matematiktal att lösa i skolan.  

– Inte allt för viktigt i min vardag. (s.16) 

Exemplen på annat svar i årskurs 9 kan kopplas till tidigare forskning, bland annat Ja-
worski (1998) och Emanuelsson m fl. (1995 s. 26) som menar att skolmatematiken inte 
berör elevernas verklighet och att de har svårt att se nyttan med ämnet, vilket enligt 
Skolverket (2003b) ger minskad lust och motivation under faktorn, behov av begriplig-
het. Det komplexa med matematikämnet visar sig även i svaren på den övriga fråga, 
som eleverna fyllde i om det var något mer de ville säga. Årskurs 9 ger här ytterligare 
underlag till analysen att de inte ser nyttan med all matematik de lär sig. 

Årskurs 9: – Att det är något som är bra att ha med sig i livet även fast man tycker att matema-

tik är hur tråkigt och hur ointressant som helst, men det är verkligen något som behövs 

– Upp till 7–8an var det livsviktig matematik, i 9an är det massa oviktig matematik (s.16) 

Anser elever att matematik är roligt, tråkigt, lätt eller svårt? 

Årskurs 3 är positiva till ämnet. Det är 7 av 10 som tycker att det är roligt, tabell 4 
(s.17), medan det i årskurs 6 visar sig vara endast 3 av 10. I årskurs 9 är det ännu färre 
som tycker att det är roligt, bara 2 av 10. I jämförelse med skolverkets (2004) resultat, 
då 56% av eleverna i årskurs 7 – 9 tyckte att matematik var roligt. Motsvarande tal för 
årskurs 4 – 6 var 49%. Detta förhållande visar sig vara det omvända i min undersök-
ning. 

I årskurs 3 är det ingen elev som anser att ämnet är tråkigt. Det är störst andel elever i 
årskurs 6 som säger att det är tråkigt, 33%, medan i årskurs 9 är det nästan hälften 45%, 
som tycker att ämnet varken är roligt eller tråkigt. Under svarsalternativet annat svar, får 
man oftare svaret att det är jobbigt av årskurs 9, vilket också tidigare forskning visat. 
Sandahl (1997) säger att det främst är de äldre eleverna som tycker att det är jobbigt. 

Exempel på annat svar som visar på skillnaderna i uppfattning:  

Årskurs 3: – Lite roligt.  

– om man är på bra humör kan de vara jätteroligt. 
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Årskurs 6: – Vilket ämne i matte man jobbar med.  

– Ibland kul. 

Årskurs 9: – Jobbigt.  

– Tråkigt och roligt + att det måste göras. (s.17) 

Övervägande delen av eleverna i årskurs 3 tycker att ämnet är lagom lätt, tabell 5 (s.17). 
Det är fler som tycker att det är lätt eller till och med mycket lätt, än de som tycker att 
det är svårt. I årskurs 6 är det fortfarande en stor andel elever som anser att det är lagom. 
Vad som också visar sig är att det är fler som tycker att ämnet är lätt, 18% och så stor 
del som 8% av eleverna i årskurs 6 tycker att matematik är mycket lätt. Enligt Vygotskij 
(1978), sker lärande endast i den närmaste utvecklingszonen. Dysthe (2001) utvecklar 
detta och påpekar att effektiv undervisning ska riktas mot det kunnande som ligger inom 
utvecklingszonen. Vilket medför att undervisning inte får vara för lätt utan inriktas mot 
det eleven inte kan. Skolverket (2003b) belyser detta under punkten behov av att förstå. 
Uppgifter som elever ska bearbeta får inte vara, varken för lätta eller för svåra, för att 
skapa motivation och lust hos eleven.  

I årskurs 9 förstår eleverna att matematiken består av olika moment, vilka upplevs olika 
lätt eller svårt. Det kan man se på att andelen elever som svarar med annat svar är fler i 
årskurs 9 än i årskurs 3 och 6, och på svar som: 

Årskurs 9: – det beror på vad man håller på med. 

– det är ett för brett ämne för att bestämma en känsla, 

Andelen elever som uppfattar att matematikämnet är svårt visar sig vara relativt kon-
stant oberoende av ålder. 

Påverkan av skolmiljön 

Lärarens betydelse för olika uppfattningar 

Elever i årskurs 3 vilka har en positiv syn på matematik, har också en positiv bild av sin 
lärare, se tabell 6 (s.18). Läraren är rolig, duktig på sitt ämne och på att förklara. I 
årskurs 6 upplever färre elever att deras lärare är rolig. De anser fortfarande att de har en 
lärare som är duktig på ämnet men läraren upplevs inte lika duktig på att förklara. I 
årskurs 9 är det 6% av eleverna som säger att de har en lärare som är dålig på att för-
klara. Elever som anser att deras lärare är duktig i ämnet är också betydligt lägre i 
årskurs 9, ungefär 6 av 10. Det kan jämföras med nästan 9 av 10 i årskurs 3 och 6. Detta 
stämmer väl överens med resultatet från Skolverket (2004) som säger att det är 9 av 10 i 
årskurs 4 – 6 som anser att deras lärare undervisar bra.  

Det är 61% av eleverna i årskurs 9 som tycker att deras lärare är duktig på att förklara. 
Enligt Emanuelsson m fl. (1995 s. 16) så tycker en femtedel av eleverna på de senare 
stadierna att det är svårt att förstå lärarens förklaring. Tidigare forskning (SOU 2004:97) 
påpekar att elever vill ha kunniga lärare, lärare som kan förklara på flera olika sätt samt 
som kan använda fler olika sätt att undervisa. 

Hur viktig lärarens uppfattning är kan man se i tabell 7 (s.18). En tydlig koppling visar 
sig mellan de elever som tycker ämnet är roligt och att dessa samtidigt uppfattar att de-
ras lärare tycker att ämnet är roligt. De elever som upplevde att deras lärare är roliga 
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uppfattar även ämnet som roligt. Detta stämmer med det Bauersfeld (1998) påpekar, om 
läraren visar att ämnet är roligt så smittar det av sig på eleverna. Det finns inga tydliga 
kopplingar till läraren om eleven upplever ämnet som tråkigt. Man kan konstatera att de 
äldre eleverna ser ut att bry sig mindre om hur läraren upplever ämnet. De tycker ändå 
att matematik är tråkigt. Det är 67% av de elever som uppfattar ämnet som tråkigt i 
årskurs 9, som trots det uppfattar att deras lärare tycker ämnet är roligt, tabell 8 (s.19). 

Andelen elever som tycker att ämnet är viktigt har en tydlig koppling till att de även 
upplever att deras lärare uppfattar ämnet som viktigt, tabell 9 (s.19). Enligt Pehkonen 
(2001) påverkar lärarens uppfattning undervisningen, vilket går att utläsa av resultaten i 
min undersökning. 

Eleverna i årskurs 6 och 9 väljer läraren som den viktigaste faktorn för att skapa en bra 
och rolig lektion. Detta har också tidigare forskning visat, bland annat Skolverket 
(2003b). I årskurs 3 väljer eleverna en rolig matematiklektion och kluriga matematik-
problem som viktigare än läraren, se tabell 10 (s.19). 

Man kan konstatera att läraren är en viktig del i det sociala rummet som eleven befinner 
sig i. Det är den socialt överenskomna kunskapen som utgör grunden för det mesta som 
sker i klassrummet. Enligt Lev Vygotskij (1978) utgör den sociala samverkan själva 
utgångspunkten för lärande och utveckling. Att läraren också med stöttning enligt bygg-
nadsställningsprincipen, stöder eleverna på rätt sätt i lärandet, Wyndham (2000). 

Lektionens betydelse för olika uppfattningar 

Om man ser till resultaten på fråga 6, tabell 11:1, 2 (s.20), visar det sig att övervägande 
del av eleverna vet vad som förväntas av dem inför de olika momenten i ämnet. Enligt 
Skolverket (2003b) vet elever sällan vad som är målen i matematik, vilket inte stämmer 
med undersökningens resultat. 

I årskurs 3 svarar 63% att de alltid vet vad det är de ska kunna. I årskurs 6 vet 59% of-
tast vilka mål de ska nå. Motsvarande andel i årskurs 9 är 65%, och så många som 22% 
säger att de alltid vet vilka mål de ska nå i årskurs 9. Dock är uppfattningen att matema-
tik är roligt låg i årskurs 9 vilket inte stämmer överrens med det tidigare forskning visat, 
att delaktighet väcker lust att lära. Det stämmer endast i årskurs 3, som då skulle visa att 
det väcker lust att känna delaktighet och känsla av att förstå det man ska göra (Skolver-
ket, 2003b). 

Om man ser på svaren på fråga 8, tabell 12:1, 2 (s. 20) kan man se att årskurs 3 använ-
der flera olika böcker och av dem som svarat om genomgångarna, kan man konstatera 
att det är ganska jämnt mellan de olika alternativen. Detta kan tyda på att de har en an-
nan sorts lektionsmönster än 6 or och 9 or, då dessa svarat att de oftast använder samma 
bok och att det till övervägande del är läraren som håller genomgången. Elever behöver 
varierad undervisning och kommunikation, vilket är ett par av de framgångspunkter 
som skapar motivation och lust att lära (Skolverket, 2003b). Detta kan stämma med 
undersökningens resultat som visar att årskurs 3, som är positiva till ämnet, har en vari-
erande undervisning med blandade former av genomgångar och material. 

I årskurs 6 och 9 är det en stor andel av eleverna som upplever att de alltid använder 
samma bok. Detta kan tyda på en läroboksstyrd undervisning, som enligt Eriksson, Or-
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lander, Jedemark (2005) kan ge mindre utrymme för samverkan mellan elever, vilket 
enligt Dysthe (2001) påverkar lärandet negativt. 

Påverkan av föräldrar och kompisar 

Enligt undersökningen verkar inte eleverna påverkats i så stor grad av sina föräldrar. 
Detta stämmer inte med vare sig det Axelsson (1996) visat eller Skolverket (2004). Om 
en elev uppfattar ämnet som roligt finns det bara en liten koppling till vad föräldrarna 
tycker enligt svarsfrekvensen på frågan om föräldrarnas uppfattning, se tabell 13 (s.21). 

Inte heller kompisarna verkar vara orsak till den positiva uppfattningen, att det är roligt, 
i årskurs 6 och 9. De äldre eleverna tror inte att deras kompis tycker att det är roligt fast 
de själva tycker det. Det är endast 10% av de elever i årskurs 9 som upplever ämnet som 
roligt som tror att kompisen tycker detsamma. Eleverna i årskurs 3 har en starkare kopp-
ling till kompisarna när de tycker att ämnet är roligt. Det är 73% av eleverna i årskurs 3 
som upplever ämnet som roligt som samtidigt tror att kompisen upplever ämnet som 
roligt. 

Uppfattningen från eleverna om hur deras föräldrar upplever ämnet verkar mest påverka 
när man frågar om ämnet är viktigt eller inte, tabell 14 (s.21). Det kan kopplas till vad 
tidigare forskning visat (SOU 2004:97), att föräldrar är de som mest påverkar attityden.  

En stark koppling till kompisarnas uppfattning, visar sig vid analys av den andel elever 
som uppfattar ämnet som tråkigt, tabell 15 (s.22). Det visar sig att det är 8 av 10 elever i 
årskurs 6 och 9 vilka uppfattar ämnet som tråkigt, som samtidigt uppfattar att deras 
kompis tycker att det är tråkigt. Jämfört med att det endast var 10% av eleverna vilka 
upplevde ämnet som roligt som trodde att kompisen upplevde samma sak i årskurs 9. 
Det kan också jämföras med att det inte är någon elev i årskurs 3 som uttrycker att äm-
net är tråkigt. 

Vid analys av tabell 16 (s.22), visar det sig att eleverna i årskurs 6 och 9 även har en 
negativ bild av kompisens uppfattning av ämnet. Det är få elever som tror att kompisen 
tycker att ämnet är roligt. Samtidigt övervärderar eleverna sin kompis känslor i negativ 
riktning. Det är exempelvis 33% av eleverna i årskurs 6 som tycker att ämnet är tråkigt 
samtidigt som upplevelsen att kompisen ”tycker att ämnet är tråkigt” är så hög som 
57%. Jämför med resultaten om elever upplever ämnet som roligt, i årskurs 6 uppfattar 
30% av eleverna att matematik är roligt, men bara 8% av eleverna i årskurs 6 tror att 
kompisen upplever att ämnet är roligt. Samverkan mellan elever är viktigt för lärande 
enligt Dysthe (2001). Undersökningens resultat kan tolkas som att elever i årskurs 6 och 
9 inte får samverka tillräckligt, eftersom de har en låg uppfattning om kompisens upp-
fattning i ämnet. 
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Sammanfattning 
Resultat och analys av undersökningen ger i stort sett samma bild som tidigare forsk-
ning om hur elever uppfattar ämnet. En skillnad är att undersökningen visar att mate-
matikämnet uppfattas som mer positivt i de lägre åldrarna och att de äldre eleverna är 
mer negativa. De äldre eleverna ifrågasätter om allt de lär sig i ämnet är viktigt? Vidare 
visar analysen att läraren är en av de viktigaste faktorerna till elevens uppfattning i äm-
net när de uppfattar ämnet som roligt.  

Det undersökningen visat, som inte gått att hitta i tidigare forskning, är att det är kompi-
sen som kan vara en orsak till uppfattningen när den är negativ, framförallt i årskurs 6 
och 9. Av de elever i årskurs 6 och 9 som uppfattar ämnet som tråkigt, uppfattar 8 av 10 
att kompisen också gör det. Dessutom har eleverna också en negativ bild av hur kompi-
sen upplever ämnet. Det är i årskurs 6 till exempel 57% som tror att kompisen uppfattar 
ämnet som tråkigt, att jämföra med att det är 33% av eleverna som uttryckligen påstår 
att de tycker att ämnet är tråkigt. Samtidigt är det endast 8% som tror att kompisen 
tycker att ämnet är roligt medan den verkliga andelen är 30%. 
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Diskussion  

Vad har elever för uppfattningar om matematikämnet? Vad kan vara orsak till 
dessa uppfattningar? 

Slutsats 
En del av studiens syfte var att kartlägga uppfattningar om matematikämnet i olika åld-
rar på grundskolan. Jag valde att utföra undersökningen i årskurs 3, 6 och 9. 

Uppfattningarna som studien visar är att elever i årskurs 3 tycker att ämnet är roligt, att 
de har en lärare som är duktig på ämnet och på att förklara. I årskurs 6 är det betydligt 
färre som tycker att ämnet är roligt men de anser fortfarande att deras lärare är duktig i 
ämnet matematik. I årskurs 9 har förutom glädjen inför ämnet även uppfattningen om 
lärarens förmåga sänkts. I årskurs 6 är det störst andel elever, 33% som uppfattar ämnet 
som tråkigt. Slutsatsen jag drar av detta är att elever beroende på ålder har olika upp-
fattning och attityd till ämnet. Det går inte att dra slutsatsen att ämnet blir tråkigare ju 
äldre eleverna är eftersom det är 24% av eleverna i årskurs 9 som uttrycker att det är 
tråkigt. Det betyder att det måste finns andra orsaker till uppfattningarna om ämnet. 

Eleverna är samstämmiga i alla åldrar om att matematik är ett viktigt ämne. Det var en 
del av de äldre eleverna som påpekade att de inte behöver kunna allt de lär sig i ämnet. 
Övriga uppfattningar som visar sig är att en stor del av eleverna tycker att ämnet är la-
gom lätt/svårt. I årskurs 6 och 9 är det 2 av 10 elever, som anser att matematik är lätt 
eller mycket lätt. Det är anmärkningsvärt då det bara är 5% alternativt 6% av eleverna 
som tycker att det är svårt på samtliga undersökta stadier. Det kan betyda att uppfatt-
ningen som man ofta hör av lärare, när de påstår att eleverna inte förstår, är antingen en 
missuppfattning eller en felvärdering av elevernas kunskaper. 

En annan del av syftet var att försöka belysa eventuella orsaker som har betydelse för 
elevernas uppfattning av ämnet. 

Orsaken till att elever uppfattar att ämnet är tråkigt kan enligt tidigare forskning och min 
undersökning, vara att eleverna tycker att ämnet är lätt eller till och med mycket lätt. I 
årskurs 6 är det 8% av eleverna som säger att det är mycket lätt. Det är också i årskurs 6 
som flest elever tycker att ämnet är tråkigt detta kan vara en koppling. Då tidigare 
forskning bland annat skolverket (2003b) visar att om uppgifterna är på rätt nivå och 
undervisningen är begriplig påverkar det motivationen och uppfattningen av att förstå 
matematik positivt. Är uppgifterna för lätta påverkar det uppfattningen och intresset 
negativt. Den sociokulturella teorin som använder begreppet den närmaste utvecklings 
zonen, pekar på att undervisningen i årskurs 6 inte är rätt anpassad till elevernas ut-
vecklingszoner. Enligt Dysthe (2001) är all effektiv undervisning riktad mot det som 
befinner sig i utveckling, inte det eleverna redan kan och klarar av. 
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När elever uttrycker att ämnet är tråkigt. Kan det också vara en del av en ond cirkel. 
Eftersom det är viktigt med positiva förebilder i ämnet, och en lärare kan bära med sig 
egna dåliga erfarenheter i ämnet från sin egen skolgång. Inte bara egna misslyckanden 
utan också negativa attityder till ämnet, myten om att matematik är ett svårt och tråkigt 
ämne, enligt Sandahl (2001) och matematikdelegationen (SOU 2004:97). Det studien 
visat är att det inte är så lätt att påverka eleverna med enbart en positiv attityd eftersom 
eleverna i årskurs 6 och 9 faktiskt tror att deras lärare uppfattar ämnet som roligt, trots 
att de själva inte har den uppfattningen. 

Skillnader i ålder och vikten av bra lärare kan man se på bland annat tabell 2 (s.15). När 
eleverna beskriver förändringar till sin upplevelse i ämnet nämns läraren och förändring 
i ålder ofta som orsak: 

Årskurs 6: elev 1 – När jag började i 6an så fick jag en mycket bättre mattelärare än förrut. 

elev 2 – När jag var liten älskade jag matte nu gillar jag det inte alls (hatar det). 

Årskurs 9: elev 1 – Mate va rolikt när man va mindre 

elev 2 – Jag var ej så intresserad i 6–8an men i nian höjdes intresset 

En annan orsak till uppfattningarna som visar sig är just läraren. I årskurs 6 och 9 ses 
läraren som den viktigaste faktorn för att skapa en bra och rolig lektion. Det menar ock-
så den samlade expertisen i forskningen. I årskurs 3 så nämndes läraren bara av ett fåtal 
som den viktigaste faktorn, vilket kan bero på att de haft samma lärare under sin skol-
gång och att den läraren har visat en god och bra förebild till kunskaper i matematik. 
Eleverna i årskurs 3 vet inte om annat än att läraren är bra och inspirerande. Det är då 
inte viktigt för dem, utan en självklarhet, roliga lektioner och kluriga matematikproblem 
är viktigare för dem. Lärarens påverkan på den sociala miljön för inlärning är tydlig. 
Resultatet av undersökningen visar att andelen elever som tycker att ämnet är roligt i 
årskurs 6 och 9 är lägre än i årskurs 3. I dessa årskurser anser samtidigt färre elever att 
de har roliga och duktiga lärare. Läraren är alltså viktig för de positiva uppfattningar 
som elever upplever i ämnet. 

En tredje orsak som visar sig är att det finns ett starkt samband mellan eleven och ele-
vens kompis när man tittar på den negativa inställningen till ämnet i årskurs 6 och 9. 
Samtidigt har elever i samma årskurs, en uppfattning om hur kompisen uppfattar ämnet 
som inte stämmer överens med vad kompisen egentligen tycker. Det är en övervägande 
del av eleverna som upplever att kompisen uppfattar ämnet som tråkigt, när den egent-
liga andel som uttrycker att matematik är tråkigt endast var hälften så stor. 
Detta är naturligtvis negativt för lärandet, enligt de sociokulturella teorierna så sker allt 
lärande i samspel med andra i ett socialt rum. Är detta sociala rum negativt i uppfatt-
ningen om det som sker, påverkar det också lärandet negativt. 

Studien visar att det inte är ett ämne som är lätt att undervisa i, vilket också bland annat 
matematikdelegationen tar upp, SOU (2004:97). Det är tvärtom ett ämne som man mås-
te bryta ett mångårigt motstånd emot. I annat fall kommer även nästa generation ha en 
negativ bild av ämnet och fortsätta föra den bilden vidare. Den myt som Sandahl (1997) 
nämner i sin avhandling, kommer att i så fall fortsätta att vidarebefordras, utan att ifrå-
gasättas. 
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Betydelse 
Som matematiklärare bör man inse sin egen betydelse för uppfattningen av ämnet. Det 
är som Jaworski (1998) säger viktigt för matematiklärare, att hitta sin egen motivation 
och glädje för ämnet och vidarebefordra denna till eleverna. Det är extra viktigt för de 
elever som kommer från en miljö som inte har studievana eller en miljö som kan ge den 
positiva bild som behövs för att motivera eleven (SOU 2004:97). 

En annan betydelse för matematikämnet och läraren, är att vara medveten om hur det 
sociala medvetandet i klassen påverkar hela gruppen. För läraren bör målet vara att man 
ska försöka nå alla elever, dels enligt styrdokumenten, men även enligt resultaten av 
denna studie. Det är viktigt att inte ge upp de elever som inte vill eller visar ointresse. 
Kan man inte nå dessa elever så påverkar de i sin tur även de elever som till en början 
tycker att ämnet är roligt.  

Jag vill upprepa det Pehkonen (2001) nämner som orsaker till varför det är så viktigt att 
arbeta med elevernas uppfattning: 

Uppfattningar utövar ett betydande inflytande över hur barnen lär sig och använder sig av ma-

tematik, och därför kan dessa uppfattningar även utgöra hinder för en effektiv inlärning av ma-

tematiken.  

Elever som har negativa och rigida uppfattningar om matematik och matematikinlärning blir lätt 

passiva elever som fäster större vikt vid minne än vid förståelse under inlärningen (Pehkonen, 

2001 s.238). 

Det borde vara svårt att vara lärare i matematik, utan att förstå vikten av att elevens upp-
fattning till ämnet är positivt. 

Undervisningens planering och upplägg verkar också påverka elevens uppfattning vilket 
tidigare forskning och även denna studie visat. En lärare kan utveckla arbetet med 
kommunikation och delaktighet. Eleverna måste så långt som möjligt få möjlighet att 
delge sina egna uppfattningar i ämnet för att bryta den tysta myten om att matematik är 
ett tråkigt ämne. Den sociokulturella teorin påpekar också vikten av samverkan mellan 
elever vilket är grunden för allt lärande. Det ger ytterligare en anledning till att planera 
in dialog och diskussioner i matematikundervisningen. 

Studien visade att eleverna i årskurs 3 inte arbetade på samma sätt som eleverna i 
årskurs 6 och 9. Deras lärare använde sig av ett mer variationsrikt arbetssätt vid tolkning 
av svaren på enkäten. Enligt Skolverket (2003b) upplever elever det positivt om de får 
vara aktiva och med i diskussioner.  

Om eleven får ett positivt förhållningssätt till ämnet blir det också lättare att nå målen i 
styrdokumenten. Styrdokumenten säger att undervisningen i ämnet ska utveckla elevens 
intresse för matematik. Undervisningen ska också ge eleven möjlighet att uppleva den 
tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa matematiska problem. 
Intresset och lusten påverkas enligt forskning och tidigare studier av hur eleven uppfat-
tar matematiken. Detta påverkar förmodligen också tilltron till den egna förmågan att 
klara av matematiken. 
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Reflektion 
Man kan inte se på den här undersökningens resultat som något generellt som gäller för 
alla elever. Då exempelvis Skolverket (2004) visade på att de yngre eleverna var mindre 
positiva till ämnet än de äldre, stötte jag på elever som har en god undervisning och en 
engagerad lärare. Om undersökningen skulle göras i en större undersökningsgrupp, 
skulle man kanske inte få den bild av uppfattningar som jag fått här. 

När jag startade min undersökning så förberedde jag mig inför en eventuell djupintervju 
med elever i de olika årskurserna. Under undersökningens gång insåg jag att det mate-
rial som jag fick in via enkätsvar gav den information och jämförbarhet jag behövde. 
Därför genomfördes inte intervjuerna. I ett vidare arbete med studien hade djupinter-
vjuer varit ett naturligt steg att fortsätta arbetet med. 

Jag har lärt mig att en enkät kräver noga planering både i själva utformandet av frågor 
och hur man ska gå tillväga vid utförandet. En lärdom var att jag borde ha gjort minst en 
testenkät till, framförallt med lite yngre barn. Enligt Patel & Tibelius (1987) bör en en-
kät som ska jämföras och generaliseras vara konstruerad så att varje person svarar på 
likalydande frågor i samma ordning. Då jag omformulerade enkäten till treorna, gjorde 
jag det med utgångspunkt i att den skulle var likalydande. I efterhand inser jag att om-
formuleringen påverkade mer än vad som var min tanke. 
Jag har också lärt mig hur viktiga de yttre förutsättningarna är för hur noga eleverna 
besvarar frågorna i enkäten. Det är viktigt med motivation och intresse för att formulera 
sig noga. Det var skillnad på motivationen i klasserna vid genomförandet av undersök-
ningen, beroende på lärarens och kompisarnas inställning till enkäten. 

Nya frågor 
Det skulle vara spännande att följa upp hur samverkan mellan eleven och elevens kom-
pisar påverkar uppfattningarna i matematikämnet. 

Avslutande ord 
Jag vill ta med mig det positiva i det som ett par elever i årskurs 3 uttryckte sig. En 
känsla de antagligen har fått av att lösa en svår uppgift. 

– Att ibland kan man sita med samma uppgift ganska länge, men de löser sig alltid. 

– Att matte är roligt när man har kommit på ett knep. 

Som lärare hoppas jag kunna få fler av de äldre eleverna att uppleva samma glädje av att 
lyckas i ämnet. 

Jag vill till sist avsluta med några ord till mig som lärare, från en av eleverna i årskurs 9: 

– När du undervisar. Fråga klassen mycket om hur dom vill jobba. 
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Bilagor 
Bilaga 1 sida 1 (3) 

Vad är matematik för dig? (årskurs 6 och 9) 

Jag är:  Flicka  Pojke 
Min första tanke när jag hör ordet matematik? 

___________________________________________________________ 

Svara på nedanstående frågor med ett alternativ: 

1. Jag tycker att matematik är: 

Viktigt för min vardag och (eller) framtid. 

Oviktigt för min vardag och (eller) framtid. 

 Annat: ______________________ 

2. Jag tycker att matematik är:  

Roligt 

Tråkigt 

Varken tråkigt eller roligt 

 Annan känsla __________________ 

3. Jag tycker att matematik är: 

Intressant 

Ointressant 

Varken eller 

 Annan känsla __________________ 

4. Jag tycker att matematik är: 

 Mycket lätt 

 Lätt 

 Lagom lätt/svårt 

 Svårt 

 Mycket svårt 

 Annan känsla: ______________ 

5. Jag har alltid känt likadant för ämnet matematik (roligt/tråkigt, intressant/ointressant etc.) 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 
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Bilaga 1 sida 2 (3) 
Om du svarade nej:  

Vad har förändrats? __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

När hände det? _________________________________________________ 

Förklara för mig vad som orsakade det: ___________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Jag vet vilka mål, alltså vad det är jag ska kunna efter olika avsnitt i ämnet. 
 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Aldrig 

 Annat svar __________________ 

7. Vad är det som gör eller skulle göra matematiken rolig? Beskriv det som påverkar 

mest med siffran 1 och sedan det nästa med 2 och så vidare, 3, 4  

För att det ska vara roligt med matematik ska: – 

 ___ Läraren vara bra 

 ___ Boken vara bra 

 ___ Man ska räkna mycket i boken 

 ___ Man ska räkna mycket tillsammans i grupp 

 ___ Lektionerna vara roliga 

 ___ Matematikuppgifter vara kluriga 

Obs! Egna förslag: 

 ____   _________________________ 

Nu ska du (kan du) kryssa för fler alternativ: 

8. Kryssa för de beskrivningar som stämmer överrens med hur dina lektioner i ämnet ser 

ut vanligtvis idag: 

 Vi använder alltid samma matematik bok. 

 Vi använder olika böcker och material. 

 Min lärare går igenom på tavlan (pratar själv och skriver på 
 tavlan) det vi ska göra. 

 Vi elever får vara med och diskutera och skriva på tavlan om 
 det vi ska göra 

 Jag räknar många uppgifter som läraren bestämt. 

 Jag räknar de uppgifter som behövs och jag själv har bestämt. 
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Bilaga 1 sida 3 (3) 
 Vi får spela spel. 

 Vi får göra andra uppgifter och laborationer som inte finns i 
 läroboken. 

 Vi får läxor varje vecka 

 Vi får läxor men det är olika hur ofta och när. 

 Annan beskrivning: ___________________________________ 

9. Min lärare är oftast:  

 Rolig   Tråkig  

 Duktig på att förklara  Dålig på att förklara 

 Duktig på ämnet  Inte så duktig på ämnet 

 Inspirerande   Oinspirerande 

 Spännande   Annat: _________________ 

10. Jag tror att min lärare tycker att ämnet är:  

 Roligt   Tråkigt  

 Viktigt   Inte så viktigt 

 Lätt   Svårt 

 Intressant   Ointressant 

 Vet inte   Annat: _________________ 

11. Jag tror att mina föräldrar tycker att matematik är:  

 Roligt   Tråkigt  

 Viktigt   Inte så viktigt 

 Lätt   Svårt 

 Intressant   Ointressant 

 Vet inte   Annat: _________________ 

12. Jag tror att min kompis tycker att matematik är:  

 Roligt   Tråkigt  

 Viktigt   Inte så viktigt 

 Lätt   Svårt 

 Intressant   Ointressant 

 Vet inte   Annat: _________________ 

Något annat du vill säga till mig om ämnet? 

_________________________________________________________  

Tack för din medverkan!  Carina Strömbom 
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Bilaga 2 

Vad är matematik för dig? (årskurs 3)  
De frågor som ändrats i enkäten vilken beskrivs i sin helhet som bilaga 1. 

 
Vad tycker du om matematik? 

___________________________________________________________ 

3. frågan utgick helt 

5. Jag har alltid känt likadant för ämnet matematik (roligt/tråkigt)  

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

Inga följdfrågor. 

6. Jag vet alltid vilka mål jag ska nå, alltså vad det är jag ska kunna i matematik. 
 Ja 

 Nej 

 Förstår inte frågan 

7. Vad är det som gör matematiken rolig? Sätt ett kryss för det viktigaste! 

 Läraren 

 Boken 

 Att räkna många uppgifter 

 Roliga lektioner 

 Kluriga problem 

Eget förslag: 

 _________________________ 
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Bilaga 3 

 
Information till vårdnadshavare i klass/årskurs ___ på ___________skola 
 
Hej! 
 
Jag heter Carina Strömbom och jag studerar till lärare i Matematik och Teknik på Lä-
rarhögskolan i Stockholm. Den här terminen gör jag mitt examensarbete inom ämnet 
matematik, jag undersöker hur elever uppfattar ämnet matematik i skolan. Jag har fått 
möjlighet att utföra en enkät om detta i ert barns klass. 
När enkäten är utförd kommer jag eventuellt att intervjua ett par elever i klassen och 
inför den intervjun behöver jag ha er tillåtelse för ert barns medverkan. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band för att jag lättare ska kunna analysera det som uttrycks 
under samtalet. 
Naturligtvis så är elevens medverkan i intervjuerna helt frivillig. 
 
Enkäten är helt anonym och intervjuerna sker så att elevens identitet skyddas. Allt mate-
rial som samlas in hanteras enligt forskningsetiska regler. 
 
Tack på förhand för er medverkan 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Carina Strömbom  
Hör av er om ni har frågor på telefon: _____________ 
 
Kontaktperson på skolan: _______________________ 
 
 
 
Klipp av och ta med till skolan senast fredagen den ____ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Jag/vi har tagit emot informationen och tillåter att mitt/vårt barn får vara med i en even-
tuell intervju. 
 
Barnets namn __________________________________________ 
klass_________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
 
_____________________________________________________ 
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